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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

untuk mempertegas jawaban dari identifikasi masalah, ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan Struktur Modal, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index Periode 2011-2016 

a. Perkembangan struktur modal masing-masing perusahaan selama tahun 

2011 sampai 2016 fluktuatif, namun naik dan turunnya proporsi 

penngunaan utang terhadap ekuitas tidak begitu signifikan pada setiap 

tahun. Perusahaan yang paling sedikit menggunakan utang dalam struktur 

modalnya adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Sedangkan 

perusahaan yang paling banyak menggunakan utang dalam struktur 

modalnya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. 

b. Perkembangan profitabilitas yang diwakili nilai ROE bervariasi pada 

setiap perusahaan dan fluktuatif, hal ini dikarenakan kemampuan 

perolehan laba terhadap ekuitas masing-masing perusahaan tersebut juga 

berbeda. Emiten yang menghasilkan profitabilitas paling tinggi yaitu PT 

Unilever Indonesia Tbk., sedangkan emiten dengan profitabilitas paling 

rendah adalah PT Lippo Karawaci Tbk. 

c. Perkembangan nilai perusahaan JII yang tercermin dari harga saham 

selama tahun 2011 sampai 2016 menunjukkan fluktuasi dengan harga 

saham PT Alam Sutera Realty Tbk. tercatat bernilai paling rendah dan 

saham PT Unilever Indonesia Tbk. tercatat paling tinggi. 

2. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index Periode 2011-2016 

Hubungan struktur modal yang diwakili oleh variabel DER terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan harga saham penutupan akhir tahun 

menunjukkan nilai korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan. Hasil 
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tersebut mengindikasikan bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Jakarta Islamic 

Index Periode 2011-2016 

Uji korelasi antara struktur modal yang diukur dengan DER dengan 

profitabilitas yang diukur dengan ROE menunjukkan hubungan kuat yang 

searah, atau dengan kata lain struktur modal memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. 

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta Islamic 

Index Periode 2011-2016 

Uji korelasi antara profitabilitas dengan nilai perusahaan menunjukkan 

hubungan yang kuat dan searah antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening pada Jakarta Islamic Index 

Periode 2011-2016 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara langsung, namun 

struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara tidak 

langsung melalui profitabilitas sebagai variabel intervening. 

 

5.2 Saran 

Sebagai perbaikan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian ini, maka penulis memberi rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan alternatif investasi syariah yang dapat 

dipilih oleh masyarakat Muslim karena ke-halalan produknya, namun 

bagaimanapun seorang investor tetap mengaharapkan pengembalian yang 

baik ketika berinvestasi. Perusahaan JII hendaknya terus meningkatkan 

kualitas kinerja perusahaan dengan memaksimalkan laba atas setiap utang dan 

ekuitas yang digunakan agar perusahaan JII tidak hanya memberikan 
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kenyamanan muamalah yang halal pada investor Muslim, tetapi juga 

memberikan keuntungan yang memuaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara menentukan struktur modal yang optimal yang dapat meminimalkan 

biaya modal perusahaan. Jika calon investor melihat kinerja yang baik pada 

anggota JII melalui laporan keuangannya, maka akan semakin banyak 

investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Jika ingin mendapatkan return positif sesuai dengan harapan, hendaknya 

menganalisis suatu perusahaan secara fundamental sebelum melakukan 

keputusan investasi. Struktur modal dan profitabilitas merupakan beberapa 

unsur fundamental yang dinilai, dan berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa struktur modal memiliki kontribusi positif yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel 

intervening, maka investor dapat mempertimbangkan penggunaan kedua 

penilaian tersebut dalam analisis. Jumlah utang yang besar ternyata mampu 

mendongkrak harga saham jika profitabilitasnya tinggi. Namun sebagai 

investor Muslim, hendaknya menambah ketelitian dalam menyeleksi 

perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur modalnya. Apakah 

utang yang digunakan merupakan utang jangka panjang atau jangka pendek 

dan juga untuk mempertimbangkan sumber utangnya yang termasuk utang 

riba atau tidak. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penulis yang tertarik untuk memperdalam pengkajian mengenai bidang ini, 

dapat menambah variabel lain yang sekiranya memberikan kontribusi lebih 

signifikan terhadap perubahan nilai perusahaan, misalnya menambahkan 

variabel Good Corporate Governance (GCG), tingkat leverage, ukuran 

perusahaan, kebijakan dividend dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagaimana dalam Kharisma (2013:16). Juga disarankan untuk memperluas 

cakupan penelitian dengan cara menambah jumlah perusahaan yang diteliti 

dalam indeks yang sama dan memperpanjang periode data atau mengganti 

jenis industri maupun indeks perusahaan yang diteliti. Sebagai contoh, 
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peneliti dapat menggunakan indeks LQ-45 dimana emiten yang terdaftar pada 

indeks tersebut merupakan perusahaan-perusahaan unggulan yang diseleksi 

berdasarkan tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar. Tentunya LQ-45 terdiri 

dari perusahaan-perusahaan yang besar secara ukuran, memiliki track record 

baik dalam hal pengelolaan GCG, pengelolaan CSR dan pembagian dividen. 


