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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan “Pengaruh 

Keputusan Investasi, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014” maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal mengenai hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Keputusan Investasi, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sub-sektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014 dengan 

kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 61,1%, sedangkan sisanya 

38,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor dari variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini. 

2. Keputusan Investasi (PER) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan sub-sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Yang berarti PER bersifat 

positif. Hal ini dikarenakan bahwa prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang dilihat dari pertumbuhan laba, dengan laba perusahaan yang tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya yang 

dikeluarkan secara efisien dan tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga 

meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi sehingga harga 

perusahaan ikut meningkat. Berdasarkan hasil korelasi dan determinasi 

menunjukan adanya hubungan yang kuat antara PER dan PBV yaitu 

sebesar 71,1%. 

3. Struktur Modal (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan sub-sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Hal ini berarti DER dalam 

menggunakan hutangnya sebagai sumber pendanaan sudah melebihi dari 
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titik optimal. Di lihat dari analisis hubungan antara Struktur Modal dengan 

Nilai Perusahan termasuk kriteria rendah yaitu hanya sebesar -1,5%. 

4. Kebijakan Dividen (DPR) berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan sub-sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Hal ini berarti alokasi laba yang 

sesuai diantara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan 

perusahaan sehingga akan berdampak pula pada meningkatnya nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan determinasi 

menunjukkan adanya hubungan antara Kebijakan Dividen dengan Nilai 

Perusahaan sebesar 60,3%. 

 

5.2 Saran 

 Terkait dengan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis 

berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya perusahaan perlu meningkatkan 

kinerja perusahaan terutama dari faktor fundamental yang menjadi 

penialain investor dalam memutuskan investasinya. Kemudian perusahaan 

disarankan untuk lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam menentukan 

keputusan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan internal 

perusahaan yang meliputi keputusan investasi, struktur modal dan 

kebijakan dividen pada perusahaan, agar perusahaan memiliki kualitas 

yang baik dalam pengelolaan sumber dana yang ada sehingga dapat 

dialokasikan dengan tepat dan dapat membantu investor dalam 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan demi mencapai tujuan 

perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi investor dan calon investor  

Bagi investor yang ingin menanamkan kelebihan dana yang dimilikinya 

kepada suatu perusahaan, hendaknya lebih cermat dan teliti untuk melihat 

kondisi internal dalam perusahaan tersebut. Lihatlah kondisi keuangan 

perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan diantaranya yaitu 
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dengan melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan harga saham, struktur 

modal dan seberapa besar dividen yang dibagikan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannya, yaitu: 

a. Sebaiknya perusahaan yang diteliti tidak hanya terbatas pada satu 

industri saja, tetapi mencakup banyak industri sehingga hasil dapat 

dilingkupi seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

b. Perlunya mengkaji lebih lanjut variabel nilai perusahaan dengan 

menggunakan indikator lain. 

c. Memperpanjang periode penelitian agar diperoleh hasil penelitian 

yang lebih akurat. 

4. Bagi universitas 

Untuk menambah bahan penelitian pada Universitas Widyatama dan 

sebagai referensi atau tambahan bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan 

penelitian.  

 

 

 


