
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2020, Seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya,bahwa sampel data perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan, yang merupakan 

perusahaan perbankan yang memenuhi kriterian purposive sampling, dan 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur modal  berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin’s Q, Sehingga H1 di terima 

2.  Pertumbuhan perusahaan tidakerpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin’s Q, Sehingga H2 di tolak 

3. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Tobin’s Q, Sehingga H3 di terima 

4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R
2
 

sebesar 0,203 atau sebesar 20,3%. Nilai 20,3% menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu struktur  
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modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap variabel 

dependen nilai perusahaan yangdiproksikan dengan Tobin’s Q mempunyai 

nilaisebesar 20,3% dan sisanya 79,7 % dijelaskan oleh variabel lain 

diluarmodel. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengambil periode penelitian 2 triwulan yaitudari 

triwulan 1 dan triwulan 2 pada saat  pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) 

2. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas 

padaperusahaan perbankan, sehingga kurang mewakili seluruh 

sektorindustri yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

3. Dalam penelitian ini hanya menguji beberapa faktor yang 

memengaruhi nilai perusahaan, yaitu struktur modal, 

pertumbuhanperusahaan, dan profitabilitas. 

3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang sudah 

dipaparkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan 

perbankan akan lebih baik jika mempertimbangkan faktor 

struktur modal dan profitabilitas karena kedua faktor tersebut 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan sektor perusahaanyangberbeda 

sebagai sampel maupun dengan menambah periode waktupenelitian 

untuk memperluas pengujian. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian dengan faktor lain yang memengaruhi nilai perusahaandiluar 

penelitian ini, sehingga dapat memperbaiki nilai Adjusted R
2
 dan 

memperoleh daya prediksi yang lebih baik. 
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