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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, 

Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Pada nilai 

signifikan Struktur Modal sebesar 0,3411 berada lebih besar dari α 0,05 dan  

pada nilai t hitung sebesar -0,962620 lebih rendah dari t tabel yang bernilai -

2,01669. 

2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

Pada nilai signifikan Pertumbuhan Penjualan sebesar 0,0101 berada lebih 

rendah dari α 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar 2,690538 lebih besar dari t 

tabel yang bernilai 2,01669. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Pada nilai 

signifikan Profitabilitas sebesar 0,1868 berada lebih besar dari α 0,05 dan 

pada nilai t hitung sebesar 1,341438 lebih rendah dari t tabel yang bernilai 

2,01669. 

4. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. Pada 

nilai signifikan Ukuran Perusahaan sebesar 0,0441 berada lebih rendah dari 
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α 0,05 dan pada nilai t hitung sebesar -2,073897 lebih besar dari t tabel yang 

bernilai -2,01669. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek-aspek apa saja 

yang mempengaruhi dari nilai perusahaan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan investasi. Pada penelitian ini investor dapat menilai dari 

pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menginvestasikan dananya. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan harus menggunakan aset secara efektif dan efisien agar 

pendapatan laba menjadi tinggi sehingga profitabilitas yang dihasilkan juga 

akan berdampak positif. Perusahaan juga harus mengendalikan struktur 

modal secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kerugian dimasa yang 

akan datang 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel 

lain yang mempengaruhi nilai perusahaan di luar variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 


