
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik simpulan sebagaiberikut : 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilias secara bersama-sama  berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian milik Nia Rositwati Fau (2015) yang menyatakan bahwa struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan dan proftabilitas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini konsisten 

dengan hasil penelitian milik Durrotun Nasehah (2010) yang menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh  dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian milik Putu Saputri Dewi  (2014) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak konsisten 

dengan hasil penelitian milik Michael Dimitri (2013) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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5.2 Saran  

1. Bagi Perusahaan 

 Memastikan bahwa struktur modal perusahaan dibawah titik optimal, 

agar setiap penambahan utang akan meningkatkan nilai perusahaan 

bukan menurunkan nilai perusahaan. 

 Disarankan kepada perusahan, agar dapat menaikkan pertumbuhan 

perusahaan (growth) sebagai sumber pendanaan perusahaan dalam 

peningkatan asset yang dimilki, yang mana akan dapat meningkatkan 

profitabilitas dan nilai perusahaan, hal tersebut menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam peningkatan asset, dan memiliki potensi 

yang tinggi untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang akan 

datang. 

 Terus meningkatkan profitabilitas perusahaan karena pada dasarnya 

profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2. Bagi Investor 

Nilai Perusahaan diukur melalui harga saham perusahaan, Investor baiknya 

melihat harga saham dan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh 

agar investasi yang dilakukan sesuai harapan. Investor harus bijak dalam 

memilih dan lebih realistis melihat profitabilitas perusahaan yang akan 

didapatkan dalam berinvestasi. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti, khususnya yang berminat meneliti pengaruh struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan 

memperluas sampel perusahaan yang mencakup semua jenis perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Penelitian ini hanya menggunakan variable struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variable 

keuangan lainnya seperti ROA ( Return On Asset), CG ( Corvorate 

Governance), ROE (Return On Equity) dan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan.  


