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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keputusan investasi, 

kebijakan dividen, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan.Populasi 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan industri food and 

beveragesebanyak 14 perusahaan atau 56 observasidari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2015 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Variabel keputusan investasiberpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, maka H1ditolak dan Ho diterima. 

2. Variabel kebijakan devidenberpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, maka H2 diterima dan Ho ditolak. 

3. Variabel keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, maka H3 diterima dan Ho ditolak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitimenyadari bahwa temuandalampenelitianinimemilikiketerbatasan 

yang perludicermatiolehpenelitiberikutnya, yakni: 

1. Penelitianinihanyamelihat pada data laporan keuangan perusahaan 

industri food and beveragedimulai dari periode tahun 2012 sampai 
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dengan tahun 2015yang dapat meningkatkan danjuga menurunkan nilai 

perusahaan. 

2. Penelitian ini hanya fokus kepada perusahaan industri food and 

beverageyang terdaftar di bursa efek indonesia, sehingga belum 

mencakup keseluruhan perusahaan yang terdapat di Indonesia. Bagi 

penelitian selanjutnya diharapkan populasi mencakup keseluruhan sektor 

perusahaan sehingga dapat menilai bagaimana keputusan-keputusanyang 

diambil manajer itu mampumempengaruhi nilai perusahaan yang ada. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut: 

1. Dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka perusahaan 

diharapkan melihat pentingnya pengaruh keputusan investasi, kebijakan 

dividen, serta keputusan pendanaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan diharapkan memperhatikan faktor-faktor pendukung 

keputusan investasi, kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan untuk 

dapat mempertahankan ataumeningkatkan nilai perusahaan. 

2. Variabel dari penelitian ini hanya terbatas pada keputusan investasi, 

kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan. Diharapkan peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabellainnya yang 

mempengaruhi nilai perusahaanserta memperpanjang periode penelitian. 
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5.4 Implikasi 

 Bagi pihak manajemen perusahaan implikasi yang diharapkan adalah 

dalam meningkatkan nilai perusahaan perlu memperhatikan keputusan pendanaan, 

kebijakan diviiden dan keputusan investasi. 

 Bagi pihak investor implikasi yang diharapkan dari penelitian ini 

diharapkan memberikan dampak pada keputusan investasi akan mempengaruhi 

nilai perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan 

investor dalam berinvestasi. 

 Bagi para akademisi, penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif terkait dengan keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 

keputusan  investasi dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk 

penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan 

dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

  

 

 


