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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian ini 

menyimpulkan bahwa :  

1. Return On Asset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi, yang disyaratkan 

yaitu 0,937 > 0,05.  

2. Return On Equity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi, yang disyaratkan 

yaitu 0,964 > 0,05.  

3. Loan To Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi, yang 

disyaratkan yaitu 0,697 > 0,05.  

4. Debt Ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang 

dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi, yang disyaratkan yaitu 

0,457 > 0,05.  
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5. Hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa Return On 

Asset, Return On Equity, Loan To Deposit Rasio, dan Debt Ratio tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut juga 

menunjukkan bahwa signifikansi F hitung sebesar 0,376 lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan adalah :  

1. Bagi Perusahaan   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran bagi 

perusahaan untuk meningkatkan nilai ROA, ROE, LDR, dan DR dengan 

cara memaksimalkan pemanfaatan aset sebagai operasional perusahaan 

dan penggunaan modal untuk meningkatkan omset penjualan sehingga 

dapat berpengaruh pada nilai perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya, memperluas penelitian dengan menambah atau 

mengganti sampel penelitian dari seluruh perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang, 

sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi dan juga 

akan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka waktu 
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panjang. Dan mengganti variabel penelitian yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

 


