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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

BAB IV, maka untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2013. Hal ini terbukti dari hasil analisis yang 

digunakan yaitu analisis koefisien determinasi parsial sebesar 34,92%, dan 

hasil uji thitung lebih besar dari ttabel (3,009 > 2,0796), maka H01 ditolak dan 

Ha1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara keputusan 

investasi dengan nilai perusahaan. 

2. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2013. Hal ini berdasarkan hasil uji nilai thitung 

untuk DAR adalah sebesar 0,489 < 2,0796 (ttabel), maka H02 diterima dan 

Ha2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Hal ini berdasarkan hasil uji nilai 

thitung untuk DPR adalah sebesar 1,665 < 2,0796 (ttabel), maka H03diterima 

dan Ha3ditolak yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh secara 

signifikan antara kebijakan dividen dengannilai perusahaan. 

4. Keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2009-2013. Kemampuan variabel independen menjelaskan PER 

dengan menggunakan R-Square adalah sebesar 38,3%, sedangkan 

sebanyak (1 - R
2
) = 61,7% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh 

dari variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji hipotesis dapat diterima 

karena adanya pengaruh yang signifikan keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. Optimalisasi perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

fungsi manajemen keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan 

keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Manajemen 

keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil 

perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen.  

 

5.2 Saran 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam 

menentukan keputusan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan 
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internal perusahaan, yang meliputi keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen, agar perusahaan memiliki kualitas yang 

baik dalam pengelolaan sumber dana. Sehingga sumber dana tersebut 

dapat dialokasikan dengan tepat demi mencapai tujuan perusahaan, yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Kekurangan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Bagi Para Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian tergolong pada 

sub sektor pertambangan batubara sehingga hasil penelitian ini tentu 

dapat digeneralisasi pada sektor lain. Disarankan pada peneliti 

selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian ke sektor 

lainnya. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan variabel keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dviden untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk meneliti variabel keuangan lainnya yang memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap nilai perusahaan. 


