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KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 

 
5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sektor pulp dan kertas , sektor rokok , sektor tekstil dan garment 

yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.   Berdasarkan hasil penelitian, variabel leverage (X1) tidak berpengaruh 

negatif  secara  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Kondisi  tersebut 

dapat disimpulkan tingkat leverage yang tinggi apabila dapat dimanfaatkan 

dengan baik, maka tidak mempengaruhi nilai perusahaan sebab tingginya 

leverage pada dasarnya menguntungkan, karena nilai margin minimum 

yang dibayarkan setiap transaksi akan semakin sedikit. 

2.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  variabel  ukuran  perusahaan  (X2) 

berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dapat disimpulkan aset yang besar sangat mempengaruhi nilai 

perusahaan dilihat dari total penjualannya. 

3.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  variabel  likuiditas  (X3)  likuiditas 

berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal tersebut dapat disimpulkan utang yang tinggi akan menurunkan nilai 

perusahaan. karena likuiditas itu mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban lancar. 
 
 
 

72 



73 

 

 
 
 
 
 

 
5.2 Saran 

 

 

1.    Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki tingkat leverage yang 

tinggi untuk mengurangi utangnya agar perusahaan mampu membagikan 

deviden dengan tingkat rasio yang tinggi. sehingga estimasi para pemegang 

saham dapat sesuai dan terpenuhi. 

2.   Agar perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang tinggi. Sebaiknya 

perusahaan harus meningkatkan nilai total aktiva perusahaan tersebut. 

Karena pada umumnya perusahaan yang nilai total aktivanya tinggi akan 

lebih mudah dalam mengakses perusahaan, serta tingkat kepercayaan 

kreditur pada perusahaan-perusahaan besar. 

3.    Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kas dan setara kas 

perusahaan agar kebutuhan pemegang saham dalam menerima dividen 

dapat terpenuhi sesuai estimasi pemegang saham. 

4.    Bagi   akademisi   diharapkan   penelitian   ini   bisa   bermanfaat   untuk 

informasi  mengenai  kondisi  suatu  perusahaan  dilihat  dari  nilai 

perusahaan dengan menggunakan rumus rasio yang lain, agar lebih banyak  

perluasan  objek  penelitian  terkait  jangka  waktu  pengamatan untuk 

mendapatkan   hasil   yang lebih   maksimal dan lebih mendetail serta 

menyeluruh. 
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