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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data panel mengenai pengaruh rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2016, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan oleh proksi Return on Asset (ROA) 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal 

ini dibuktikan dengan hasil estimasi variabel ROA  thitung -0.0458236 < ttabel 

1.666 dan probabilitas sebesar 0.6489  nilai signifikansi lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.6489 > 0.05). 

2. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan oleh proksi Return on Equity (ROE) 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal 

ini dibuktikan dengan hasil estimasi variabel ROE thitung 0.262356 < ttabel 

1.666 dan probabilitas sebesar 0.7942 nilai signifikansi lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.7942 > 0.05). 

3. Rasio Likuiditas yang ditunjukkan oleh proksi Current Ratio (CR)  terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal ini dibuktikan 

dengan hasil estimasi variabel CR nilai thitung -3.234992 < ttabel 1.666 dan 

likuiditas sebesar 0.0022 nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yang digunakan (0.0022 < 0.05). 
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4. Rasio aktivitas yang ditunjukkan oleh proksi Total Asset Turnover (TATO) 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal 

ini dibuktikan dengan hasil estimasi variabel TATO thitung 0.300517 < ttabel 

1.666 dan aktivitas sebesar 0.7651 nilai signifikansi lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang digunakan (0.7651 > 0.05). 

5. Struktur modal yang ditunjukkan oleh proksi Debt to Equity Ratio (DER)  

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal ini 

dibuktikan dengan hasil estimasi variabel DER nilai thitung 2.503459 > ttabel 

1.666 dan struktur modal sebesar 0.0158 nilai signifikansi lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.0158 < 0.05). 

6. Ukuran perusahaan yang ditunjukkan oleh proksi Ln Total Asset (SIZE)  

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), hal ini 

dibuktikan dengan hasil estimasi variabel SIZE nilai thitung -2.337492 < ttabel 

1.666 dan ukuran perusahaan sebesar 0.0236 nilai signifikansi lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan (0.0236 < 0.05). 

7. Secara bersama-sama variabel independent ROA, ROE, CR, TATO, DER 

dan SIZE berpengaruh signifikan terhadap veriabel dependent PBV 

perusahaan. Hal ini  ditunjukkan dengan nilai nilai Fhitung  7.690359 > Ftabel 

2.24 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari 0.05 

(α= 0.05).  

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini memperoleh nilai R 

Square (R
2
) sebesar 0.786551 memiliki arti bahwa sebesar 78,65% 

pengungkapan praktik price book value (PBV) dijelaskan oleh variabel ROA, 
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ROE, CR, TATO, DER dan SIZE. Sedangkan sisanya 21,35% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model atau faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi PBV. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Variabel rasio profitabilitas yang diproksi oleh Return on Asset (ROA) 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam 

penelitian ini, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan 

proksi yang lain dari variabel profitabilitas, contohnya seperti Return on 

Investment (ROI), Gross Profit Margin (GPM), atau Net Profit Margin 

(NPM). 

2. Variabel rasio profitabilitas yang diproksi oleh Return on Equity (ROE)  

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam 

penelitian ini, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan 

proksi yang lain dari variabel profitabilitas, contohnya seperti Return on 

Investment (ROI), Gross Profit Margin (GPM), atau Net Profit Margin 

(NPM). 

3. Variabel rasio likuiditas yang diproksi oleh Current Ratio (CR) terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini, maka 

sebaiknya pada penelitian selanjutnya tetap menggunakan variabel CR dalam 

melihat pengaruhnya terhadap PBV. 
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4. Variabel rasio aktivitas yang diproksi oleh Total Asset Turover (TATO)  

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam 

penelitian ini, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan 

proksi yang lain dari variabel rasio aktivitas, contohnya seperti Inventory 

Turnover (ITO), Receivable Turnover (RTO) atau Fixed Asset Turnover 

(FATO). 

5. Variabel struktur modal yang diproksi oleh Debt to Equity Ratio (DER) 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap niali perusahaan dalam penelitian 

ini, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya tetap menggunakan variabel 

DER dalam melihat pengaruhnya terhadap PBV. 

6. Variabel ukuran perusahaan yang diproksi oleh Ln Total Asset (SIZE) 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap niali perusahaan dalam penelitian 

ini, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya tetap menggunakan variabel 

SIZE dalam melihat pengaruhnya terhadap PBV. 

7. Melihat dari nilai adjusted R square, hanya sebesar 78.65% saja variabel 

dependent dipengaruhi variabel-variabel independent dalam penelitian ini. 

Masih ada 21.35% variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk 

itu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang 

belum diteliti dalam penelitian ini seperti inflasi, suku bunga, CSR dan lain 

sebagainya. 

8. Bagi perusahaan, karena perusahaan pertambangan batubara yang memiliki 

karakteristik kebutuhan modal dan risiko yang tinggi, oleh karena itu 

perusahaan diharapkan untuk sangat memperhatikan bagaimana agar dapat 
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meningkatkan modal perusahaan serta meminimalkan risiko perusahaan, 

selain itu faktor lain yang juga harus menjadi perhatian perusahaan seperti 

inflasi, suku bunga, CSR dan hal lainnya yang berhubungan dengan 

peningkatan nilai perusahaan. 

9. Bagi peneliti selanjutnya  disarankan  untuk  menggunakan  sampel yang  

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor 

dan memperpanjang periode penelitian.  

 

 

 

 


