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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan 

kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan secara simultan maupun parsial pada 

perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2020. 

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara simultan (Uji F) struktur modal (DER), profitabilitas (ROA), dan kinerja 

lingkungan (PROPER) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Struktur modal (DER) secara parsial berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dibursa Efek Indonesia. Semakin besar rasio utang maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan. 

3. Profitabilitas (ROA) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

4. Kinerja Lingkungan (PROPER) secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh dengan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian dari 178 perusahaan di sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia terdapat 

139 perusahaan yang tidak masuk dalam PROPER sehingga jumlah sampel perusahaan 

terbatas, yaitu sampel akhir 25 perusahan 

2. Dalam penelitian ini, kontribusi variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 54,1 % dan sisanya 45,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil enelitian yang telah dilakukan dan adanya keterbatasan dalam penelitian, maka 

peneliti memberi saran untuk semua pihak yang menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

refeerensi. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

a. Penelitian selanjutnya menggunakan ukuran kinerja lingkungan yang lain, seperti Global 

Reporting Initiative (GRI Index, G4) 

b. Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel lain yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak digunakan didalam 

penelitian ini, variabel tersebut antara lain growth opportunity, aktivitas dan 

solvabilitas. 

2. Bagi Investor 

Investor yang ingin berinvestasi di sebaiknya memperhatikan faktor Struktur modal dan 

Profitabilitas perusahaan. karena hasil dalam penelitian ini struktur modal dan profitabilitas 
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga para pemegang saham 

mendapatkan kemakmuran yang akan dicapai. 

3. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh struktur modal dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan 

menghasilkan laba serta mengelola dengan baik penggunaan utang agar dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan.
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