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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yang terdiri dari profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan pada perusahaan yang tergabung dalam sub sektor 

industri tekstil dan garmen, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015.     

2. Tingkat pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan 

garmen yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015.  

3. Profitabilitas dan tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada sub sektor industri tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-

2015.  

5.2   Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yang terdiri dari profitabilitas dan tingkat 
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pertumbuhan pada perusahaan yang tergabung dalam sub sektor 

industri tekstil dan garmen, maka dirumuskan saran penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian mendalam tentang penyebab variabel tingkat 

pertumbuhan yang diwakili oleh rasio pertumbuhan 

aktiva tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel profitabilitas 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara 

parsial maupun simultan. Sehingga bagi manajer 

perusahaan diharapkan untuk dapat memperhatikan 

variabel tersebut dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Rencana tindakan pemecahan masalah yang diusulkan 

dalam implikasi manajerial meliputi saran perbaikan dari 

sisi peningkatan pendapatan dan sisi penghematan biaya. 

Sisi peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan cara 

membuka pangsa pasar baru baik ekspor maupun 

domestik serta perbaikan kualitas produk dengan 

menambah investasi pembelian mesin tekstil baru secara 

bertahap. Sisi penghematan biaya bisa dilakukan dengan 

cara penerapan konsep ABM (Activity Based 

Management) dengan mengidentifikasi dan melakukan 

reduksi maupun eliminasi terhadap aktivfitas di 

perusahaan yang tergolong dalam Non-value added 

activities karena akan menghasilkan non-value added 

cost misalnya tingkat inventory yang besar dalam 
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perhitungan akuntansi dan mencari variasi negara sumber 

pemasok bahan baku. 

3. Penelitian ini telah dilakukan dalam lingkup yang lebih 

spesifik yaitu hanya mencakup perusahaan-perusahaan 

pada sub sektor industri tekstil dan garmen. Hal ini 

dilakukan karena perusahaan di sektor berbeda akan 

memiliki karakteristik yang berbeda pula sehingga 

menyulitkan dalam melakukan generalisasi. Penelitian ini 

juga menggunakan periode penelitian yang cukup 

panjang yaitu selama 10 tahun (2006-2015). Namun 

demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu 

masing-masing variabel hanya diukur oleh satu rasio saja. 

Sedangkan apabila ukuran lebih banyak maka semakin 

baik. Maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar 

menambahkan rasio pengukuran yang mempengaruhi 

variabel nilai perusahaan. 

4. Pangsa pasar industri tekstil indonesia sebagian besar 

merupakan pangsa pasar luar negeri, sehingga variabel 

nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh fluktuasi 

perekonomian global. Namun, penelitian ini hanya 

bersifat analisis dalam lingkup mikro (fundamental), 

maka diharapkan penelitian selanjutnya melakukan 

penelitian yang memadukan variabel mikro dan makro 

dalam mempengaruh variabel nilai perusahaan.  

 


