
75 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah suku bunga, profitabilitas 

dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bergerak dalam sektor properti, 

real estate dan konstruksi bangunan serta sektor penghasil bahan baku dan 

manufaktur pada tahun 2017-2018. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan software aplikasi IBM 

SPSS Statistics versi 22, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bergerak dalam Sektor Properti, 

Real Estate dan Konstruksi Bangunan serta Sektor Penghasil Bahan Baku 

dan Manufaktur pada tahun 2017-2018. 

2. Profitabilitas yang di proksikan ROA berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Bergerak dalam Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan serta 

Sektor Penghasil Bahan Baku dan Manufaktur pada tahun 2017-2018. 

3. Corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Bergerak dalam Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan 

serta Sektor Penghasil Bahan Baku dan Manufaktur pada tahun 2017-

2018. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya meningkatkan profitabilitas perusahaan dan 

mempertimbangkan fantor-faktor ekonomi baik eksternal maupun internal 

dalam penetapan kebijakan dan pengungkapan CSR yang sesuai standar dan 

kontinyu agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dengan demikian kinerja perusahaan yang 

terwujud dalam nilai perusahaan akan meningkat dan dapat memberi 

manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Bagi investor, sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam pemilihan perusahaan 

untuk berinvestasi, khususnya lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan sehingga berdampak pada 

return saham dan mengurangi kerugian dalam investasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mnjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan ruang lingkup yang lebih 

bervariatif, tahun yang lebih luas dan menambah variabel-variabel lain. 

Denagn harapan penelitian berikutnya akan lebih baik. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-ketermatasan yang sebaiknya 

dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan ahsil 

yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel independen yaitu suku bunga, 

profitabilitas dan corporate social responsibility, sedangkan masih banyak 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya mengambil tahun penelitian 2017-2018, sedikitnya 

tahun penelitian ini menjadikan kurang variatif. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang bergerak dalam sektor 

properti, real estate dan konstruksi bangunan serta sektor penghasil bahan 

baku dan manufaktur untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


