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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel 

dependen, yaitu nilai perusahaan. Sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah profitabilitas dan struktur modal. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

Analisis Regresi Linear Berganda dengan program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) Ver. 21. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor 

agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2013. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Secara Simultan 

 Berdasarkan perhitungan statistic,nilai signifikansi model regresi sebesar 

0,000. Nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%) , yaitu 0,000< 

0,05. Selain itu diketahui nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 

161,622 > Ftabel (0,05;2;41) (3,226) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian 

hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1 yang berarti secara 

simultan profitabilitas dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan sektor agriculture yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. Selain itu, secara simultan profitabilitas dan struktur 

modal berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan sektor 
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agriculture yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan kontribusi 

pengaruh yang diberikan sebesar 88,7%, sedangkan sebanyak 11,3% 

sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. 

b. Secara Parsial 

c. Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, didapat  nilai thitung 

untuk ROI adalah sebesar 6,390 dan lebih besar dari nilai ttabel (0,05;41) 

(2,020), sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah 

menerima H2 yang berarti secara parsial ROI berpengaruh signifikan 

terhadap PBV pada perusahaan sektor agriculture yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. Hal tersebut berarti bahwa apabila profitabilitas 

semakin meningkat maka nilai perusahaan perusahaan tersebut juga akan 

meningkat. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, didapat nilai thitung 

untuk DER adalah sebesar 17,974 dan lebih besar dari nilai ttabel (0,05;41) (-

1,683), sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah 

menerima H0 dan menolak H3 yang berarti secara parsial DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PBV pada perusahaan sektor agriculture 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Hal tersebut berarti bahwa 

meningkatnya atau menurunnya rasio struktur modal tidak mempengaruhi 

meningkatnya atau menurunnya nilai perusahaan  sektor agriculture yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013. 
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5.2 Keterbatasan 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Subjek dalam penelitian ini hanya meneliti perusahaan di bidang 

agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Terbatasnya sampel perusahaan, karena data penelitian ini hanya pada 

perusahaan agriculture sehingga diperoleh sampel terbatas. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu 

profitabilitas dan struktur modal sehingga variabel lain yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan belum tercakup dalam 

penelitian. 

 

5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel profitabilitas dan struktur modal secara simultan terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan untuk perusahaan baik 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini ataupun diluar penelitian ini, untuk 

dapat memperhatikan beberapa factor tersebut untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Sehingga hal yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan adalah 

meningkatkan profit agar nilai perusahaan meningkat, selain itu manajemen harus 
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hati – hati dalam menetapkan struktur modal perusahaan dengan tujuan akan dapat 

mengoptimalkan nilai perusahaan. Manajemen perusahaan agriculture sebaiknya 

mengelola struktur modalnya dengan baik dengan menempatkan dananya kedalam 

investasi yang menguntungkan serta mengelola struktur modalnya dengan baik 

dengan menempatkan dananya kedalam investasi yang menguntungkan. 

2. Bagi Investor 

Investor hendaknya memperhatikan profitabilitas perusahaan, karena 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas tinggi diharapkan dapat membayar devidennya sehingga 

kemakmuran pemegang saham tercapai. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar penelitian ini dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan subjek penelitian tidak hanya 

terbatas dalam sektor agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar 

hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas maka peneliti selanjutnya 

juga diharapkan dapat mencari dan menambah factor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan terhadap nilai suatu perusahaan. 

 


