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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarka hasil dari pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. keputusan investasi  berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dalam hal ini adanya pengaruh keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

memaksimumkan investasi dalam upayanya menghasilkan laba sesuai 

dengan jumlah dana yang terikat. Karena investasi yang dilakukan 

perusahaan dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian ini 

didukung oleh teori signaling yang menjelaskan hubungan antara 

keputusan investasi dengan nilai perusahaan. 

2. Hasil uji persial keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sehingga hopotesis yang diajukan ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa investor tidak melihat besar kecilnya hutang 

perusahaan tetapi para investor melihat bagai mana para manajemen 

menggunakan dananya dengan efektif dan efesien untuk mencapai atau 

meningkatkan nilai perusahaan.jadi dengan dimikian nilai perusahaan 

tidak berpengaruh walau keputusan pendanan berubah. 

3. Kebijakan dividen tidak berpengaruh dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan karena setiap rupiah pembayaran dividen akan mengurangi 

laba ditahan yang digunakan untuk membeli aktiva baru. Jadi 
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4. perusahaan lebih memilih membeli aktiva baru untuk kepentingan 

bersama perusahaan daripada membayarkan dividen kepada para 

pemegang saham yang hanyalah rincian dan tidak mempengaruhi 

kesejahteraan pemegang saham 

5.2. Saran 

Hasil kesimpulan dari  penelitian ini di harapkan dapat memotivasi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengambil topik yang sama dengan penelitian ini agar 

melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, simpulan dan keterbtasan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Disaranka untuk memperluas penelitanya apabila ingin meneliti topik yang 

sama dengan penelitian ini agar menambah variabel penelitian yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Jika memungkinkan dapat menggunakan 

variabel yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu agar 

menadapatkan hasil yang lebih bervariasi  

b. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian agar penelitian 

mendapat hasil yang lebih baik mengingat sempel yang digunakan hanya 

sebanyak 17 perusahaan dan hanya dilakukan selama 2 periode. 

2. Bagi perusahaan 

a. Sebaiknya manajemen perusahaan lebih memperhatikan variabel yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen. Setelah memperhatikan variabel-
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variabel tersebut terlebih dahulu, perusahaan nantinya akan dapat 

memutuskan besarnya nilai perusahaan yang sesuai sehingga akan 

dihasilkan kebijakan nilai perusahaan yang optimal bagi perusahaan. 

3. Bagi calon investor maupun kreditur 

Sebelum melakukan keputusan untuk meminjamkan dananya, sebaiknya kreditur 

memperhatikan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 

sehingga para kreditur tahu bagaimana prospek perusahaan maupun kemampuan 

dalam membayar kewajiban dimasa depan. 


