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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap 30 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020 mengenai return on 

asset, return on equity dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Dari hasil penguji regresi menunjukkan bahwa return on asset berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode 2014-2020. Hipotesis Ha1 yang mengatakan return on asset berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan diterima. Peningkatan nilai perusahaan karena 

peningkatan jumlah hutang (dibawah titik optimalnya) disebabkan oleh 

manajemen perusahaan yang menggunakan hutang tersebut untuk ekspansi usaha. 

2. Dari hasil penguji regresi menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  

pada periode 2014-2020. Maka dapat disimpulkan return on equity  berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis Ha2 yang 

mengatakan return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan diterima. Hal 

ini menjelaskan bahwa perubahan tingkat dividen dalam pandangan manajemen 

sebagai prospek keuntungan masa depan bagi perusahaan. Return on equity 

sebagai salah satu fungsi manajemen keuangan perusahaan mempengaruhi respon 

investor dan nilai perusahaan. 
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3. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perushaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode 2014-2020. Maka dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh terhadao nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis Ha3 yang 

mengatakan debt to equity ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan diterima. 

debt to equity ratio  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. besarnya total asset 

yang dimiliki perusahaan dapat memberikan keyakinan kepada investor tentang 

kemampuan perusahaan dalam mengelola asset yang ada.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan tersebut, maka saran-saran yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan hutang untuk melakukan investasi harus diperhatikan. Penggunaan 

hutang yang efisien akan menghasilkan return yang baik dan akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

2. Pihak manajemen perusahaan diharapkan agar lebih memperhatikan pembagian 

dividen para pemegang saham. hal ini bertujuan untuk dapat memberikan sinyal 

positif kepada pihak investor ketika perusahaan memerlukan dana untuk 

pembiayaan investasi.  

3. Penelitian di fokuskan pada perusahaan manufaktur konsumsi. Untuk itu penelitian 

selanjutnya disarankan mengambil sampel dari sektor lain yang ada di Bursa Efek 

Indonesia.  

 




