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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan menginterpretasi hasil 

analisis mengenai pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan efektivitas 

penggunaan aktiva terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Properti dan Real 

State yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012 – 2016, dengan 

menggunakan data yang telah berdistribusi normal, lulus uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi dan tidak adanya heteroskedastisitas. Kesimpulan yang dapat ditarik 

dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Secara parsial variabel struktur modal menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, diterima. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2010), penelitian Suranta dan Mediastuty,2003;dalam Yuliana  

dkk;2011)   menyatakan bahwa struktur modal  mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

2.  Secara parsial variabel ukuran perusahaan menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Wahyuni dan Suryantini (2014), Prasetia dkk.  (2014), Dewi dan 

Wirajaya (2013), Gill dan Obradovish (2012) serta Seftiani (2011) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Secara parsial variabel efektivitas penggunaan aktiva menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan efektivitas penggunaan aktiva berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, diterima. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), Alivia (2013) dan 

Medy Misran (2017). bahwa efektivitas penggunaan aktiva berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

4. Dari hasil analisis data secara simultan untuk variabel struktur modal, 

ukuran perusahaan, dan efektivitas penggunaan aktiva menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi 

kesimpulannya semua variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahan 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan  agar memperluas wilayah penelitian, 

sehingga dapat dilihat dari berbagai sektor industri bukan hanya berfokus 

pada satu sektor industri saja. Misalnya membandingkan antar sektor 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
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2. Menambah variabel penelitian baik itu variabel independen atau variable 

control yang sekiranya dapat berhubungan dengan nilai perusahaan, 

karena di dalam penelitian ini kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen (nilai perusahaan) masih terbatas. 

3. Bagi perusahaan, penentuan struktur modal dengan menggunakan hutang 

pada tingkat tertentu (sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih 

diperkenankan) sebagai sumber pendanaannya dapat meningkatkan 

profitabilitas dan nilai perusahaan, ukuran perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar akan lebih mudah 

memperoleh hutang terkait dengan tingkat kepercayaan kreditur kepada 

perusahaan-perusahaan besar, dan semakin tingginya nila efektivitas 

penggunaan aktiva perusahaan dalam rangka memperoleh laba dari 

penjualan perusahaan. Maka akan diapresiasi oleh pasar dengan semakin 

tingginya harga saham perusahaan. 

 

 


