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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV yaitu menjawab identifikasi masalah dan hipotesis atas penelitian 

yang diajukan pada Bab I, maka penulis menarik kesimpulan atas penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan   

1. Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan 

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan secara parsial pada perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 adalah 

sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari keputusan investasi (PER) 

terhadap variabel nilai perusahaan karena thitung 3.165 >  t-tabel 2,704 dan 

nilai sig 0,003 < 0.05. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi niai investasi 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan dari keputusan pendanaan (DER) 

terhadap variabel nilai perusahaan karena thitung 3.015 >  t-tabel 2,704 dan 

nilai sig 0.035 < 0.05. Artinya jika keputusan pendanaan yang diukur 

menggunakan Debt to Equity Ratio semakin tinggi maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori yaitu Pecking 

Order Theory  yang menetapkan  suatu  urutan  keputusan  pendanaan  

dimana manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba 
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ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir namun  

perusahaan  yang memiliki tingkat pertumbuhan  tinggi  cenderung  untuk  

membiayai  investasinya dengan  mengeluarkan  saham karena memiliki 

harga saham yang tinggi. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan deviden (DPR) terhadap 

variabel nilai perusahaan karena thitung 2.823 >  t-tabel 2,704 dan nilai sig 

0.028 < 0.05. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi deviden yang dibagikan 

kepada pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan. 

d. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Kepemilikan Institusional 

terhadap variabel nilai perusahaan karena ttabel 2,704 > thitung 0.422 dan nilai 

sig 0,675 > 0.05. Walaupun institusi dianggap ahli dalam mengawasi 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam 

penelitian ini menunjukan persentase kepemilikan institusi selain 

perusahaan itu sendiri tidak mempengaruhi tingginya nilai perusahaan 

secara signifikan karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

e. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Kepemilikan manajerial 

terhadap variabel nilai perusahaan karena ttabel 2,704 > thitung 1.323 dan 

nilai 0,195 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa besarnya persentase 

kepemilikan saham oleh manajer tidak mampu menaikan besarnya nilai 

perusahaan. 

2. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan struktur 

kepemilikan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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periode 2008-2012 berperngaruh secara simultan karena nilai Fhitung 3.610 > 

Ftabel 0,304 dan nilai sig 0.031 < 0,05. Artinya pada perusahaan keuangan di 

BEI periode 2008-2012, apabila variabel keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan deviden dan struktur kepemilikan meningkat secara 

bersama-sama akan maka akan meningkatkan nilai perusahaan yang diukur 

menggunakan harga saham. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari 

seluruh perusahaan dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih 

panjang sehingga hasil penelitian dapat mengeneralisasikan kondisi 

pasar modal pada seluruh perusahaan 

2. Pada peneliti lain selanjutnya disarankan untuk menggunakan variable 

lain dalam keputusan investasi seperti Total assets growth atau current 

asset to total assets.  

3. Pada peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor 

eksternal perusahaan sebagai variable independen yang mempengaruhi 

nilai perusahaan.  


