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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada Kondisi Kedaruratan Covid-19 pada Perusahaan Perhotelan, 

Restauran, dan Pariwisata di BEI Periode 2020. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada Kondisi Kedaruratan Covid-19 pada Perusahaan Perhotelan, 

Restauran, dan Pariwisata di BEI Periode 2020. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada Kondisi Kedaruratan Covid-19 pada Perusahaan 

Perhotelan, Restauran, dan Pariwisata di BEI Periode 2020. 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan diharapkan sebaiknya lebih memperhatikan nilai 

perusahaan dengan baik misalnya dengan memperhatikan kondisi cash 

flow, aktivitas perusahaan, serta  struktur modal perusahaan yang ketiga 

hal tersebut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai 
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perusahaan. Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator penilaian 

yang digunakan oleh calon investor sebelum menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Investor dan calon investor harus dapat mempertimbangkan manakah 

perusahaan yang memiliki cash flow, rasio aktivitas, dan struktur modal 

yang baik sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Hal 

tersebut dikarenakan apabila perusahaan memiliki kondisi keuangan 

yang baik, mampu mengelola aktivanya dengan efektif untuk 

memperoleh pendapatan dan memiliki kemampuan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya dengan baik dapat memberikan pengaruh 

yang baik bagi nilai perusahaan dan kemungkinan return yang akan 

didapatkan investor pun juga akan besar. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, 

sebaiknya menggunakan variabel atau proksi lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini serta menambah jumlah sampel dengan menambah 

sektor lain yang terdaftar di BEI. Selain itu sebaiknya memperpanjang 

periode penelitian, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih bervariasi dan lebih maksimal terhadap pengaruh nilai 

perusahaan. 
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C. Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian perusahaan 

perhotelan, restaurant, dan pariwisata yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020 periode triwulan 1 dan triwulan 2. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang 

kemungkinan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan kecil karena 

masih banyak variabel yang dapat menjelaskan  pengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

  


