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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya fenomena yang berkaitan dengan nilai perusahaan salah 

satunya adalah yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) perusahaan 

tersebut diprediksi akan menurun pada 2018. Harga saham AISA yang berangsur 

turun sejak terjerat kasus hukum juga membuat analis tidak merekomendasikan 

saham ini untuk jangka panjang, berdasarkan laporan keuangan hingga kuartal  III 

2017, pendapatan AISA turun 17,5% secara tahun ke tahun menjadi Rp 4,1 triliun. 

Penurunan juga terjadi pada laba bersih AISA sebesar 57% tahun ke tahun menjadi 

Rp176 miliar, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan sebagai berikut: 

1. Variabel Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan 

bahewa keputusan investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Variabel Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Variabel Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 
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4. Variabel Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

5. Variabel Keputusan Investasi. Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan semua variabel 

Independen yang digunkan dalam penelitian ini  

6. Hasil pengujian koefisien determinasi (adj.  ) memberikan gambaran bahwa 

masih ada 16,7% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi variabel Nilai Perusahaan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Pihak Manajemen 

Bagi Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak 

manajemen dalam mengambli keputusan investasi, keputusan pendanaan,  

kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

juga diharapkan menambah referensi dan dpat menjadi pilihan dalam 

menginvestasikan dana investor. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh investor dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait investor. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan sampel penelitian, serta 

menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau pembaca lain yang berminat 

untuk membahas mengenai masalah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


