
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap 

variabel nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014, sampel penelitian diambil 

menggunakan metode purposive sampling setelah dilakukan seleksi sampel maka 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 16 perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisa secara deskriptif maupun statistik, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian parsial (Uji t) diperoleh hasil nilai thitung  -2559 < 

ttabel 1670, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keputusan investasi secara parsial berpengaruh negative tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pada 

penelitian ini yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Berdasarkan pengujian parsial (Uji t) diperoleh hasil nilai thitung 1604 < 

ttabel 2000, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang  
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menyatakan bahwa keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Berdasarkan pengujian parsial (Uji t) diperoleh thitung 0,256 < ttabel 2000, 

maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  Hal ini 

tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4. Berdasarkan pengujian simultan (Uji F) diperoleh Fhitung 3267 > Ftabel 

2.75, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara simultan 

berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini terdapat  

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

 

1. Banyak perusahaan sektor manufaktur di BEI yang tidak membagikan 

dividen secara berturut-turut dan tidak dapat dipilih sebagai sampel, 

sehingga mempengaruhi variabel pada penelitian ini yaitu kebijakan 

dividen. 
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2. Banyak perusahaan sektor manufaktur yang memiliki ekuitas negative 

dan tidak dapat dipilih sebagai sampel, sehingga mempengaruhi variabel 

penelitian ini yaitu keputusan pendanaan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka saran yang diberikan terhadap perusahaan, investor, maupun peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi Perusahaan : 

Perusahaan diharapkan dapat mengelola kinerjanya dengan baik sehingga 

akan mempengaruhi pencapaian keuntungan yang diperoleh. 

2. Bagi investor 

Para investor sebaiknya saat berinvestasi harus memperhatikan faktor-

faktor di luar perusahaan (Eksternal) kinerja seperti inflasi, suku bunga, 

dan lain sebagainya. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Penelitian selanjutnya dapat menghipotesakan variabel keputusan 

investasi dengan dua arah (positif atau negative)  

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan sampel penelitian 

bukan hanya sektor manufaktur, namun dapat menambahkan sektor 

property, ataupun sektor lainnya, sehingga sampel yang diteliti lebih 

banyak.
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