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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan studi kasus 

perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2020. 

2. Kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2020. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020.  

B. Implikasi/Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa 

implikasi/saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 
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Yang perlu diperhatikan oleh para calon investor adalah kinerja 

perusahaan yang dapat dilihat melalui laporan keuangan khususnya tingkat 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas dalam kaitannya 

dengan tingkat nilai perusahaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para calon 

investor untuk mengambil keputusan investasi demi meminimalisir resiko 

yang akan terjadi kedepannya. 

2. Bagi Perusahaan 

Penyediaan informasi keuangan yang lengkap dan jelas untuk 

mengurangi informasi asimetri dan sebagai sumber informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan oleh pihak eksternal pengguna laporan 

keuangan perusahaan atau investor perlu dilakukan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkah menambah variabel lain diluar penelitian ini yang 

berkaitan dengan nilai perusahaan untuk mengetahui lebih banyak dan jelas 

mengenai faktor–faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu perlu juga dilakukan penelitian kembali dengan objek 

penelitian selain perusahaan manufaktur khususnya sub sektor makanan dan 

minuman serta periode penelitian yang lebih lama. 
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C. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman dengan jumlah perusahaan yang diobservasi hanya 8 

perusahaan dengan 40 sampel dimana belum menggambarkan seluruh 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang ada. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas. Sedangkan masih 

banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan 

seperti struktur modal, tingkat likuiditas, leverage, kinerja keuangan, 

keputusan investasi, ukuran perusahaan, growth opportunity dan masih 

banyak lagi sehingga penelitian ini belum mencangkup keseluruhan faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.


