
 

 

BAB V  

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan telah dilakukan 

pengujian terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis linear 

berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Beban Penelitian dan Pengembangan tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi 

beban penelitian dan pengembangan maka tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan..  

2. GPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin besar GPM 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

3. Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, 

semakin besar pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan.  

4. Struktur Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, struktur modal 

yang tinggi akan menurunkan nilai perusahaan. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut :  

1. Sebaiknya perusahaan mau untuk membiayai kegiatan R&D untuk 

menghasilkan produk baru dan inovasi baru, agar menarik minat calon 

konsumen sehingga dapat bersaing secara ketat di pasar sasaran dan 

membuat distribusi dari produk tersebut dapat meningkatkan 

penjualan dari perusahaan. Dengan harapan mampu meningkatkan 

profitabilitas dari perusahaan.  

2. GPM pada perusahaan harus dipertahankan dan harus terus meningkat 

agar para investor yang sudah ada percaya untuk tetap menanamkan 

sahamnya, dan juga untuk menarik calon investor baru.  

3. Jika perusahaan mau untuk membiayai kegiatan R&D dan mampu 

membuat produk atau inovasi baru yang nanti nya akan meningkatkan 

penjualan dan profitabilitas dari perusahaan maka perusahaan dapat 

meningkatkan jumlah asetnya dan juga meningkatkan kualitas bahan 

baku nya, yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan dari 

perusahaan tersebut. Sehingga investor tetap percaya dan mau 

menanamkan sahamnya.  

4. Sebaiknya perusahaan menyesuaikan penggunaan utang agar bisa 

meningkatkan nilai perusahaan.  
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5.3 Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang  

ada, yaitu :  

1. Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian 

hanya perusahaan sektor manufaktur, sehingga tidak 

mencakup semua hasil temuan untuk seluruh perusahaan 

publik.  

2. Perusahaan pada manufaktur hanya sedikit yang 

menggunakan biaya R&D.  

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya sebatas variabel yang mempengaruhi nilai 

perusahaan saja, sehingga hanya terbatas pada variabel 

yang mempengaruhi nilai perusahaan saja.  

  

  

  

 


