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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh Growth, Size, Leverage  dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis Growth, Size, Leverage  dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Retail periode 2013-

2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Growth perusahaan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Sizeperusahaan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Leverage perusahaan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

5. Variabel Growth, Size, Leverage dan Profitabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempunaan 

dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Penelitian ini hanya terbatas pada Growth, Size, Leverage  dan 

Profitabilitasuntuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa meambahkan 

unsur-unsur yang lain sebagai faktor yang mempengaruhi Nilai 

Perusahaan.  

2. Sampel yang digunakan berdasarkan Purposive (Judgement) Sampling 

hanya 9 Perusahaan Retail, penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel, 3 

variabel diantaranya merupakan variabel yang sama dengan penelitian 

sebelumnya serta periode pengamatan tidak terlalu panjang yaitu hanya 4 

tahun. 

3. Hasil penelitian ini terdapat Nilai Koefisien Determinasi  83,89% yang 

belum cukup tinggi, sehingga ada 16,11% lagi variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

 

5.3  Saran 

 Saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menetukan kinerja yang terjadi pada perusahaan, karena kinerja perusahaan 

yang bail akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan 

investor dalam berinvestasi. 

2. Bagi investor  

Bagi investoor yang ingin melakukan investsi bisa menjadikan variabel-

variabel dalam penelitian ini sebagai alat pengambil keputusan mengingat 
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pengaruh variabel dalam persamaan regresi penelitian terhadap return yang 

diharapkan investor cukup kuat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti 

selanjutnya disarankan agar menabah jumlah sampel yang diteliti dan 

menambah variabel bebas yang baru seperti variabel dari berbagai rasio 

keuangan. Kemudian juga disarankan untuk memperpanjang periode 

penelitian, sehingga didapat informasi yang dapat mendukung atau 

memperbaiki penelitian ini.  

 

 


