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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE), dan leverage 

yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap nilai 

perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) studi 

empiris pada perusahaan keuangan yang tergabung dalam indeks papan utama 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2018.  

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam bab 4, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan arah positif. Dalam hal ini Profitabilitas 

yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima oleh 

perusahaan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi profit 

yang dihasilkan oleh perusahaan maka dapat menarik minat investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan, sehingga kenaikan profit dapat berdampak 

pada peningkatan nilai perusahaan.  

2. Leverage yang diproksikan dengan DER berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang menggunakan lebih banyak sumber dana dari pihak luar 

berupa hutang mengakibatkan risiko perusahaan tidak dapat membayar 

hutang meningkat. Dalam hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

DER yang tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan dikarenakan 

kemungkinan perusahaan untuk menjadi bangkrut lebih tinggi.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian  

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan 

antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor internal perusahaan yaitu 

profitabilitas dan leverage. Sehingga kurang dapat menjelaskan nilai 

perusahaan yang diakibatkan oleh faktor eksternal. 

2. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan keuangan yang 

tergabung dalam indeks papan utama, sehingga data yang digunakan 

belum mencakup seluruh perusahaan keuangan yang ada di Indonesia.  

 

5.3 Saran 

Penelitian mengenai nilai perusahaan dimasa mendatang diharapkan 

mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Berikut ini beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan :  

5.3.1 Saran Akademis 

     Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti, kebijakan deviden, 

kepemilikan manajerial, dan keputusan investasi. Serta dapat menambah 

jumlah sampel penelitian, dan memperluas cakupan seluruh perusahaan 

keuangan di Indonesia. 

5.3.2 Saran Praktis 

     Bagi investor diharapkan dapat memperhatikan faktor profitabilitas 

dan leverage sebelum melakukan investasi, karena pada penelitian ini 

faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan bagi pihak manajemen diharapkan terus 

meningkatkan profitabilitas dan mengelola penggunaan hutang (leverage) 

dengan tujuan mengoptimalkan nilai perusahaan.  
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