
 

 

BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1 Kesimpulan  

        Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pengaruh profitabiltas, solvabilitas 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor rokok 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2017, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pada Profitabilitas dikatakan bahwa secara parsial memiliki pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 

2012-2017, hal ini terlihat dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 6,820 > 

2,064 yang berarti Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.  

2. Pada Solvabilitas dikatakan bahwa secara parsial tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 

2012-2017, hal ini terlihat dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 0,791 < 

2,064 yang berarti Ha1 ditolak dan Ho1 diterima.  

3. Pada Ukuran Perusahaan dikatakan bahwa secara parsial tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan pada sub sektor rokok yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2017, hal ini terlihat dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 

1,633 < 2,064 yang berarti Ha1 ditolak dan Ho1 diterima.  

4. Pada profitabilitas, solvabilitas dan ukuruan perusahaan secara bersama-sama atau 

simultan dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap  
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nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di BEI periode 

2012-2017.   

  

5.2 Saran  

        Dari hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :  

1. Bagi perusahaan - perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laba dari 

aset yang dimiliki sehingga nilai perusahaan akan semakin meningkat.  

2. Bagi calon investor agar lebih hati-hati dan teliti untuk menginvestasikan dana / 

asetnya jika ingin melihat dari nilai perusahaan. Banyak investor yang tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan - perusahan besar namun dari hasil penelitian 

ini solvabilitas dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, 

sehingga disarankan untuk calon investor agar melihat kondisi perusahaan yang 

diminati dari laporan keuangan perusahaan tersebut, serta melakukan analisa 

terhadap kinerja keuangan perusahaan secara berkala dengan periode tertentu.   

3. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini menjadikan manfaat informasi bagi para 

peneliti selanjutnya agar lebih banyak perluasan objek penelitian terkait jangka 

waktu pengamatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih 

menyeluruh.   

 


