
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016 dengan sampel penelitian 

berjumlah 11 sampel dengan 33 observasi. Selanjutnya data diuji dengan metode 

analisis regresi linear berganda.  

Berdasarkan sampel dan penelitian yang di peroleh dari hasil analisis yang 

dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian secara persial menunjukkan bahwa Return On Asset 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai thitung  2,303 

> ttabel 2,045 dengan tingkat signifikan sebesar (0,029) < 0,05. 

2. Hasil pengujian secara persial menunjukkan bahwa Return On Equity 

tidak berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan dengan nilai thitung 

0,662 < ttabel 2,045 dengan tingkat signifikan (0,513) > 0,05  

3. Hasil pengujian secara persial menunjukkan bahwa Earning Per Share 

tidak berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan dengan nilai thitung -

1,181 < ttabel 2,045 dengan tingkat signifikan (0,247) > 0,05. 

4. Sedangkan Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung 

sebesar 6,641 dengan tingkat signifikan 0,002 (dibawah 0,05) atau f-

hitung = 6,641 lebih besar dari F tabel = 2,93. Memperlihatkan dari hasil 
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uji ini, maka hipotesis ke empat menyatakan bahwa Retur On Asset, 

Return On Equity, dan Earning Per share berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang di berikan 

penelitit berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu : 

a. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini terbatas hanya 11 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek 

indonesia. Hal ini di sebabkan karna terbatasnya jumlah perusahaan yang 

memenuhi kriteria untuk di jadikan sampel penelitian.  

b. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan  

yaitu perusahaan manufaktur. Hal ini mangakibatkan penelitian ini tidak 

bisa di generalisasi untuk semua jenis perusahaan. 

c. Jumlah variable yang di teliti dalam penelitian ini  hanya terbatas pada 

variabel Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning 

Per Share (EPS). 

 

 

 

 


