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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah variabel growth dan return 

on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan mengenai growth dan return on equity terhadap nilai perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian secara simultan atau bersama-sama dapat diketahui 

bahwa nilai Fhitung  Sebesar 0,000 < α = 0,05 maka hipotesis diterima. Maka 

variabel growth dan return on equity berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan mineral dan logam yang terdaftar 

di BEI untuk periode penelitian 2012 – 2016. 

2. Secara parsial variabel  return on equity berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan mineral dan logam 

yang terdaftar di BEI untuk periode penelitian 2012 – 2016.   

 Keterbatasan  

 Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti, namun dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan tidak 

mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini antara 

lain : 
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1. Periode penelitian yang terbatas hanya selama 5 tahun, yaitu tahun 2012 – 

2016.  

2. Penelitian ini hanya menggunkan 2 variabel sebagai variabel bebas yang 

dirasa kurang untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada perusahaan 

pertambangan mineral dan logam. 

B.  Saran   

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :  

1. Periode penelitian ini hanya dilakukan selama 5 tahun (2012-2016), maka 

disarankan lebih dari 5 tahun agar hasil penelitian dapat merealisasikan 

kondisi pada seluruh perusahaan pertambangan mineral dan logam. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel pengamatan untuk 

mempermudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan, seperti strukutr modal, ukuran perusahaan, likuiditas dan 

kebijakan deviden. 

3.  Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk menambah sampel 

selain pada perusahaan pertambangan mineral dan logam, seperti 

pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas serta pertambangan 

batu-batuan. 


