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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan 

dividen dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2013-2016. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian parsial (uji t) untuk profitabilitas, diperoleh hasil 

nilai thitung 4,847 > t tabel 2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan 

bahwa profitabilitas  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan memberikan sinyal positif bagi 

para investor yang akan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya diperusahaan. Tingginya minat investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

meningkatkan harga saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

2. Berdasarkan pengujian parsial (uji t) untuk kebijakan dividen, diperoleh 

hasil nilai thitung -0,530 > t tabel -2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak mempengaruhi 

kesejahteraan pemegang saham. Meningkatnya nilai dividen tidak selalu 

diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Karena nilai perusahaan 

ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

asset-aset perusahaan atau kebijakan investasinya. 

3. Berdasarkan pengujian parsial (uji t) untuk perencanaan pajak, diperoleh 

hasil nilai thitung 3,485 > t tabel 2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  Hal ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang 

menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Wajib Pajak berusaha untuk meminimalkan pajak terutang 

dengan melakukan perencanaan pajak melalui skema yang memang telah 

jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya 

tidak menimbulkan dispute antara wajib pajak dan otoritas pajak. 

4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,445. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hanya kontribusi sebesar 44,5% dari variabel 

profitabilitas, kebijakan dividen dan perencanaan pajak terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan sisanya 55,5% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  



 84 

1. Bagi para calon investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan pertimbangan dalampengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas populasi dan sampel 

untuk mendapatkan hasil yang semakin akurat, serta menambahkan 

variabel lainnya diluar penelitian ini yang diindikasikan memiliki 

pengaruh agar memperoleh hasil yang beraneka ragam serta memperkaya 

teori yang ada.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan sampel yang tidak terbatas. Tidak hanya pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi saja 

 

 


