
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi dan struktur modal terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 

2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran 

dividen  merupakan sesuatu yang bersifat irelevan, artinya besar 

maupun kecil rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

tersebut tidak memiliki pengaruh  terhadap nilai perusahaan sesuai 

dengan teori dividend irelevan yang dikemukakan oleh Miller dan 

Modigliani.  

2. Firm size memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Semakin tinggi ukuran perusahaan maka nilai perusahaan tinggi, 

semakin rendah ukuran perusahaan maka nilai perusahaan rendah. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan 
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tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu permintaaan saham yang tinggi akan meningkatkan 

nilai perusahaan.  

3. Keputusan Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Semakin tinggi keputusan investasi maka nilai perusahaan 

tinggi, semakin rendah keputusan investasi maka nilai perusahaan 

rendah. Dalam penelitian ini keputusan investasi dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini juga 

mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Fama bahwa nilai 

perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. 

Keputusan investasi merupakan fakor penting dalam fungsi keuangan 

perusahaan, semakin tinggi minat investor dalam berinvestasi pada 

perusahaan maka keputusan investasi tersebut berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan.  

4. Struktur Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dalam penelitian ini menunjukkan saat struktur modal 

meningkat maka disaat itu nilai perusahaan mengalami penurunan, 

karena struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan 

hutang untuk pendanaan perusahaan sehingga dapat berpengaruh 

terhadap penurunan nilai perusahaan.  
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5. Hasil uji simultan (F) menunjukkan bahwa kebijakan dividen, firm 

size, keputusan investasi dan struktur modal secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari perusahaan 

yang terdaftar di Indeks Kompas 100 yang berjumlah 22 perusahaan 

dengan periode penelitian dari tahun 2011-2015 sehingga sampel yang 

diambil relatif kecil. 

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih jauh dari cukup, 

sehingga masih adanya penambahan variabel pada penelitian 

mendatang. 

  

1.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian atau kesimpulan diatas dan keterbatasan 

dalam penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penyediaan informasi keuangan yang lengkap dan jelas sebagai 

sumber informasi mengenai laporan keuangan perusahaan oleh pihak 

eksternal pengguna laporan keuangan perusahaan atau investor perlu 

dilakukan bagi perusahaan. Selain itu perusahaan harus mampu untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan khususnya terhadap keputusan 

investasi dalam kaitannya dengan nilai perusahaan. Karena dengan 

besarnya ingkat invesasi yang dilakukan oleh perusahaan maka 

perusahaan akan memiliki kesempaan-kesempatan dalam memperoleh 

hasil atau return dari kegiatan investasi tersebut. 

2. Bagi Investor (Pemegang Saham) 

Yang perlu diperhatikan oleh para calon investor adalah kinerja 

perusahaan yang dapat dilihat melalui laporan keuangan khususnya 

tingkat investasi dalam kaitannya dengan tingkat nilai perusahaan 

(PBV) dari tahun ke tahun berdasarkan pada hasil penelitian ini yang 

beranggapan bahwa tingginya tingkat keputusan investasi akan sangat 

mempengaruhi tingginya nilai perusahaan secara signifikan 

dibandingkan dengan fakor-fakor lain yang juga memiliki pengaruh 

sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kinerja yang sanga baik sehingga memiliki prospek kedepan 

yang lebih baik dan layak untuk dibeli sahamnya atau diinvestasi. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Kepada peneliti, khususnya yang berminat meneliti pengaruh 

kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi dan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan, disarankan agar melakukan penelitian 

lanjutan dengan memperluas sampel perusahaan yang mencangkup 

semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan 

disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel 
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keuangan lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai 

perusahaan. 

 
 


