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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keputusan Investasi, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perputaran Keputusan Investasi tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. Diketahui nilai probability Keputusan Investasi sebesar 0,0963 

berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 1,707717. 

Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan investasi tidak menciptakan 

bertambahnya nilai sebuah perusahaan, karena keptusan investasi dari 

manajer belum terbukti apakah perushaan akan dimasa yang akan datang 

mampu meningkatkan nilai darip perusahaan. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Diketahui nilai 

probability Profitabilitas sebesar 0,0000 berada lebih rendah dari α 0,05 

dengan nilai t-Statistic sebesar 14,31244. Dari hasil penelitian menunjukkan 

para investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat rasio 

keuangan sebagai alat evaluasi investasi, karena rasio keuangan 

mencerminkan tinggi rendah nya nilai perusahaan. Jika investor ingin 

melihat seberapa besar perusahaan menghasilkan return atas investasi yang
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 akan mereka tanamkan, yang akan dilihat pertama kali dalah rasio 

profitabilitas 

3. Perputaran Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. Diketahui nilai probability Ukuran Perusahaan sebesar 0,4843 

berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar -0,706759.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa investor membeli saham sebuah 

perusahaan tidak hanya ditinjau dari seberapa besar aktiva perusahaan 

namun juga dari sisi laporan keuangan, nama baik dan juga kebijakan 

dividen. 

4. Pengaruh Keputusan Investasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Perusahaan. Diketahui nilai F-

statistic sebesar 74,82123 dan nilai probability 0,00000 lebih rendah dari α 

0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak manajemen harus lebih memperhatikan lagi keputusan 

investasi agar lebih efektif dan efisien sehingga modal mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Pihak manajemen juga harus meningkatkan 

ROE nya agar nilai perusahaan menjadi lebih baik lagi. 
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2. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan melakukan investasi dapat menggunakan ROE 

sebagai acuan dalam melakukan investasi untuk meminimalisasi resiko 

investasi. 

3. Bagi Objek Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian 

dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 


