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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap 

hipotesis dari pemasalahan yang diangkat mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2015 yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1) Pada variabel struktur modal dengan proksi deep to equity ratio (DER) 

diperoleh hasil t hitung sebesar 1,152 dengan probabilitas 0,258 > 0,05, maka 

variabel struktur modal memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

variabel nilai perusahaan. 

2) Pada variabel ukuran perusahaan dengan proksi (SIZE) diperoleh hasil t 

hitung sebesar 1,273 dengan probabilitas 0,212 > 0,05, maka variable ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaan. 

3) Pada variabel profitabilitas dengan proksi Return On Equity (ROE) diperoleh 

hasil t hitung sebesar 12,278 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, maka variabel 

Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaannya. 

4) Pada uji F diperoleh hasil F hitung sebesar 56,929 nilai probabilitas 0,000 < 

0,05, maka variable struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas secara 
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simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaannya. 

5) Nilai r square sebesar 82,7% maka dapat dijelaskan bahwa variabel struktur 

modal, ukuran perusahaan, profitabilitas mampu menjelaskan nilai 

perusahaan sebesar 82,7% dan sisanya 17,3% masih ada variabel lain yang 

mempengaruhinya. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tersebut di atas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut:  

1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dikembangkan penelitian ini dengan 

cara menambah variabel yang mampu memberikan pengaruh pada nilai 

perusahaan. 

2) Sampel yang digunakan diperbanyak agar data dapat memberikan akurasi 

yang dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. 

3) Bagi manejemen perusahaan, penentuan struktur modal dengan 

menggunakan hutang diperbolehkan dimana masih memberikan manfaat 

lebih, tetapi ketertarikan investor dalam penelitian ini tanpa 

mempertimbangkan kebijakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Serta 

meningkatkan ukuran perusahaan sangat penting bagi perusahaan, tetapi 

ketertarikan investor dalam penelitian ini tanpa mempertimbangkan ukuran 

perusahaan. Dan peningkatan profitabilitas sangat berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan karena dengan profit tinggi memberikan indikasi 
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prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut 

meningkatkan permintaan saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI). 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Setelah melakukan analisis data dan interpretasi hasil, penelitian ini 

memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2015, sehingga data yang diambil ada kemungkinan 

kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan dalam penelitian ini 

hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

Nilai Perusahaan. 

3. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas pada 

perusahaan Industri yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI). 

 

 

 

 

 

  


