
 

 

 
 
 

BAB V 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen seperti 

profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan direksi dalam hubungannya 

dengan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk tahun 2013-2017. Setelah melakukan beberapa analisis, 

maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
 

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan kinerja 

perusahaan dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Hasilnya 

menandakan bahwa memiliki nilai perusahaan yang baik menarik lebih 

banyak investor, maka penting untuk menentukan nilai perusahaan untuk 

investasi yang handal. Ketika Profitabilitas (ROE) tinggi maka akan 

dianggap sebagai informasi yang positif. Semakin tinggi profitabilitas 

ditunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu semakin tinggi ROE maka 

semakin tinggi pula price book value sebagai ukuran dari nilai 

perusahaan. 
 

2. Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak solvabel, artinya total hutangnya lebih besar 
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dibandingkan dengan total asetnya atau modalnya, maka apabila investor 

melihat sebuah perusahaan dengan asset atau modalnya yang tinggi 

namun resiko leveragenya juga tinggi, sehingga mereka akan berpikir 

dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
 

3. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

penempatan dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin baik 

dalam meningkatkan kinerja pada suatu perusahaan sehingga akan 

meningkatkan harga saham dalam perusahaan maupun nilai perusahaan. 

 
 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran 

yang berkaitan dengan penelitian mengenai profitabilitas, leverage, dan 

ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian selanjutnya 

yang ingin melanjutkan penelitian ini disarankan untuk memoderasi variabel 

leverage. Mengingat bahwa pada penelitian ini hasilnya adalah positif dan 

tidak signifikan maka, peneliti menganjurkan kepada peneliti selanjutnya 

untuk menggunakan variabel moderasi. Hal tersebut untuk melihat apakah 

setelah leverage dimoderasi hasilnya bias menjadi negative dan signifikan 

atau bahkan positif dan signifikan misalnya dengan variabel koneksi ukuran 

perusahaan. 



 

 

62 
 
 
 
 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 
 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih 
 

baik lagi. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut: 
 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu 

profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan direksi sedangkan untuk 

mengukur nilai perusahaan masih terdapat beberapa variabel yang 

memengaruhi yang tidak sempat dibahas pada penelitian ini. 
 

2. Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya 

perusahaan sektor manufaktur, sehingga tidak mencakup semua hasil 

temuan untuk seluruh perusahaan publik. 

 


