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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sampel 

perusahaan sebanyak 13 perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari variabel penelitian ini, yaitu : 

1. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan pertama adalah keputusan investasi. Keputusan 

investasi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan perusahaan dan merupakan inti dari seluruh analisis keuangan. Arie Afzal 

2012 menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan 

investasi, artinya keputusan investasi itu penting karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan dapat dicapai melalui kegiatan investasi perusahaan.  

2. Keputusan Pendanaan . Sumber pendanaan dalam perusahaan dapat diperoleh dari 

internal berupa laba ditahan dan dari eksternal perusahaan berupa hutang               
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atau penerbitan saham baru. Suatu kombinasi yang optimal atas penentuan 

pendanaan sangat penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.   

3. Pertumbuhan Penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan diwaktu yang akan datang 

merupakan ukuran sejauh mana laba per lembar saham bisa diperoleh dari 

pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan 

modal pemegang saham. 

4. Selanjutnya data diuji dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 

Keputusan Investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang dilakukan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis 

pertama yang diajukan ini diterima, dimana keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian Yuli Efni (2011), 

Lihan Rini Puspo Wijaya,dkk (2010), Heri Setyo (2016). Keputusan Pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dilakukan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis kedua yang 

diajukan ditolak, dimana keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aris Sasurya dan Nadia Asandimitra (2013). Selanjutnya Pertumbuhan Penjualan 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang dilakukan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis ketiga yang 

diajukan ini diterima, dimana pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia 

Nirmala (2016). 

5. Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa variabel keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan 

pertambangan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Maka hipotesis keempat menyatakan bahwa keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan 

terhadap nilai perusahaan diterima. 

6. Hasil koefisien determinasi diperoleh ni R square pada penelitian ini sebesar 

0,296984 atau 29.6984% yang mengindikasikan bahwa variasi dari ketiga variabel 

independen tersebut menjelaskan variabel dependen sebesar 29.6984% dan sisanya 

70.3016% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

persamaan dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel dan 

menambah variabel penelitian serta memperluas tahun pengamatan agar mendapatkan 

hasil yang menyeluruh mengenai nilai perusahaan. Dan disarankan untuk melakukan 

observasi pada perusahaan-perusahaan lain agar memperoleh hasil yang inofatif.   
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2. Bagi akademik 

Dikarenakan keterbatasan literature dan penelitian yang mempelajari tentang  

investasi, pendanaan, pertumbuhan penjualan dan nilai perusahaan maka diharapakan 

semakin banyak penelitian yang memfokuskan kepada hal-hal tersebut serta 

menyediakan referensi tentang buku-buku yang berkaitan dengan investasi, 

pendanaan, pertumbuhan penjualan dan nilai perusahaan agar memberikan wawasan 

yang lebih luas terhadap mahasiswa. 

3. Bagi Perusahaan 

Bagian manajemen agar sebaiknya memberikan informasi yang 

sesungguhnya, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas, dengan kinerja perusahaan 

yang baik akan menimbulkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

keperusahaan tersebut.  

Dalam penelitian ini variabel keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Bukan berarti akan berdampak jelek bagi perusahaan tetapi 

untuk memotivasi perusahaan tersebut untuk meningkatkan pendanaan nya yang 

dapat diperoleh dari hasil penjualan  sehingga dapat memperoleh keuntungan yang 

besar bagi perusahaan dan investor. Variabel keputusan investasi dan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, agar perusahaan 

tersebut mempertahan kan hal-hal positif yang dapat  memajukan perusahaan 

tersebut. 
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4. Bagi Pihak Investor 

Bagi para investor yang berkeinginan menanamkan saham disarankan untuk 

menggali terlebih dahulu informasi-informasi perusahaan. Para investor cenderung 

lebih tertarik memilih perusahaan drngan tujuan investasi dengan melihat nilai 

perusahaan yang baik dengan memperhatikan profitabilitas perusahaan tersebut. 

Sebelum berinvestasi para investor juga disarankan untuk melihat laporan keuangan 

perusahaan yang sudah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun ke 

tahun. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel 

maupun  dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dengan 

menganalisis perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan jumlah populasi sebanyak 52 dan sampel yang diperoleh sebanyak 13 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah perusahaan yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. 

2. Jumlah variabel yang diteliti pada perusahaan ini hanya terbatas yaitu 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan pertumbuhan penjualan sebagai 

variabel independen sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 


