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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan kepada uraian analisis dan pembahasan hasil pengujian hpotesis 

maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu: 

1. Pada proses pengujian diperoleh nilai R-square sebesar 0.128, nilai koefisien 

tersebut menunjukan variabelleverage, profitabilitas, ukuran perusahaan,  

earning per share dan kebijakan dividen mampu memberikan kontribusi 

dalam mempengaruhi perubahan nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia sebesar 12.80% sedangkan sisanya 

sebesar 87,20% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model penelitian ini saat ini. 

2. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

5. Earning per share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

6. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki 

sejumlah kelemahan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan yang peneliti miliki 

diantaranya adalah: 

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan yang 

bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek indoesia saja 

sehingga ukuran atau jumlah perusahaan yang digunakan relatif sedikit 

sehingga mempengaruhi hasil pengolahan data yang diperoleh. 

2. Masih terdapatnya sejumlah variabel yang juga mempengaruhi nilai 

perusahaan yang belum digunakan dalam penelitian ini, seperti financial 

distress, risiko bisnis, posisi likuiditas erusahaan dan sebagainya. 

3. Periode pengamatan pada penelitian ini tergolong jangka pendek karena hanya 

dilakukan selama 4 tahun yaitu dati tahun 2016-2019. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan uraian kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan 

beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan, disarankan untuk berusaha mengelola atau mengalokasikan dana 

yang bersumber dari hutang dengan perencanaan yang tepat, sehingga 

pemanfaatannya dapat memberikan hasil yang produktif bagi perusahaan serta 

juga mendorong kesejahteraan pemegang saham sehingga mendorong dapat 

meningkatnya nilai perusahaan. 
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2. Perusahaan diharapkan dapat mendorong peningkatan posisi laba yang 

mereka raih, paling tidak perusahaan harus mampu menjaga konsistensi laba 

yang diperoeh. Melalui konsistensi laba yang selalu terjaga dapat mendorong 

sentimen positif dari pelaku pasar sehingga dapat mendorong meningkatnya 

nilai perusahaan. 

3. Peneliti dimasa mendatang diharapkan menambahkan beberapa variabel 

lainnya yang juga mempengaruhi nilai perusahaan sepeti financial distress, 

risiko bisnis, posisi likuiditas erusahaan dan sebagainya. Selain itu penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan tahun yang lebih panjang. Saran 

tersebut penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil  penelitian 

yang diperoleh dimasa mendatang. 

 

 

 


