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iBAB 5i 

SIMPULANnDANnSARAN 

5.1 Kesimpulann 

Penelitianoyang dilakukan bertujuanountukomenguji secara parsialopengaruh 

returnoonoequity, dividend payoutoratio, danoprice earning ratiopterhadap nilai 

suatu perusahaan padalperusahaan industri manufakturlyanglterdaftar 

dilBursalEfek Indonesialperiode tahunl2017 – 2018. Dari hasil pengujian serta 

pembahasa yang dilakukanldapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Returnoonoequity (ROE) mempunyaionilai koefisien sebesar 9,737 (arah positif) 

yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROE sebesar satu satuan akan 

meningkatkan PBV sebesar 9,737 dengan asumsi variabel yang lain konstan dan  

nilai t hitung > dari nilai t tabel (4,939 > 1,66724) serta nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai perusahaan.  

2. Dividen payout ratio (DPR) memiliki nilai koefisien sebesar – 0,372 (arah 

negatif) sehingga setiap penurunan DPR sebesar 0,372 akan menurunkan PBV 

sebesar 0,372 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai t hitung lebih kecil 

dari nilai t tabel (- 1,314 < 1,66724) dan nilai signifikansi sebesar 0,096 > 0,05 

sehingga menunjukkan bahwa DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Price earning ratio (PER) memiliki nilai koefisien sebesar 0,013 (arah positif) 

sehingga menunjukkan bahwa setiap kenaikan PER sebesar 0,013 akan 

meningkatkan PBV sebesar 0,013 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai 

t hitung lebih besar dari nilai t tabel (1,999 > 1,66724) dan signifikansi sebesar 

0,025 < 0,05 sehingga menunjukkan bahwa PER berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan.  
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5.2 KeterbatasanuPenelitian 

Beberapalketerbatasan pada penelitianjyang dilakukan antara lain: 

1. Koefisien determinasi hasil penelitian menunjukkan nilai yang rendah yaitu hanya 

sebesar 28,1% artinya ketiga variabel independen (ROE, DPR dan PER) hanya 

memberikan kontribusi yang relatif kecil atas tingkat nilai suatu perusahaan.    

2. Hasilnpengujiannpengaruh DPR terhadapn,nilai perusahaan tidak mendukung 

kajian penelitian terdahulu, artinya hasil uji pengaruh DPR terhadapmnilai 

perusahaannbelum konsisten, yang dimungkinkan karena keterbatasan periode 

pengamatan yang hanya dua tahun (2017 – 2018).  

5.3 Sarann 

Berikut adalahm.saran yang dapat dipertimbangkan untukm,penelitian 

selanjutnya: 

1. Saran Akademis 

Penelitiannselanjutnya dapat menguji ulang variabel DPR dan PER atau 

dapat menggunakan tambahan variabel lainnyamyang diprediksikan dapat 

memberi pengaruh pada nilainperusahaan, misalnya inflasi dan nilai tukar 

(Tandelilin, 2010) dan leverage (Bambang dan Sucipto, 2018).  

2. Saran Praktis  

Bagi para investor sebelum melakukan investasi diharapkan untuk melihat 

berbagai informasi terkait perusahaan salah satunya dengan melihat 

returnlonlequity (ROE)mdan keputusan investasi (PER) karena terbukti 

mempengaruhimnilai perusahaan. Bagi pihak manajemenmdiharapkan mampu 

mengelola profitabilitas, kebijakan dividen yang tepat untuk perusahaan, dan 

mengelola keputusan investasi dengan risiko yang dapat dikelola sehingga 

investasinya menguntungkan.  
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