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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas,  dan bebas 

heteroskedastisitas. Dari delapan hipotesis yang diajukan terdapat tiga (3) hipotesis 

yang dapat diterima yaitu hipotesis  1, 2, dan 3. 

1. Berdasar hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa secara partial 

variabel profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap variabel nilai 

perusahaan sehingga hipotesis 1 diterima. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel nilai perusahaan, hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Hermuningsih (2013); Martikarini (2014); 

Chowdhury & Chowdhury (2010); Sucuahi dan Cambarihan (2016)  yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan 

2. Berdasar hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa secara partial 

variabel DPR berpengaruh signifikan positif terhadap variabel nilai 

perusahaan sehingga hipotesis 2 diterima. DPR berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel nilai perusahaan, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Ayuningtyas dan Kurnia (2013) dan Nani Martikarina (2014)  
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yang menyatakan bahwa DPR berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan 

3. Berdasar hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan bahwa secara partial 

variabel likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap variabel nilai 

perusahaan sehingga hipotesis 3 diterima. Likuiditas berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel nilai perusahaan, hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Akben-Selcuk (2016) ; Corry Winda Azlina (2013) dan Putra  

(2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan 

4. Berdasar hasil pengujian hipotesis 4 menunjukan bahwa secara partial 

variabel asset tangibility tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaan sehingga hipotesis 4 ditolak.  

 

5.2.   Saran 

 Implikasi kebijakan yang disarankan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

ROA adalah sebagai berikut:  

1. Manajemen perlu memperhatikan profitabilitas yang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, maka agar dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan terkendali agar 

selama peningkatan profitabilitas masih dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Manajemen perlu meningkatkan besarnya DPR, dimana pembayaran dividen 

sering diikuti oleh kenaikan harga saham. Kenaikan pembayaran dividen 
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dilihat sebagai signal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. 

Penelitian ini didukung teori signalling, dimana sinyal positif yang dilaporkan 

perusahaan melalui pembagian dividen yang tinggi akan dapat meningkatkan 

harga saham, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Manajemen perlu memperhatikan likuiditas yang berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, maka agar dapat meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan 

dapat meningkatkan likuiditasnya dengan terkendali agar selama peningkatan 

likuiditas masih dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Disarankan untuk penelitian yang akan datang agar memperluas obyek 

penelitian yaitu seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia, tidak hanya pada satu 

industri saja. Selain itu juga perlu menambah variabel lain seperti: business risk, cash 

ratio yang mempengaruhi nilai perusahaan agar hasil penelitian ini menjadi lebih 

sempurna sehingga nilai adjusted R square menjadi lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


