
   
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-      Hasil ini menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan struktur modal akan menurukan nilai perusahaan. 

2. Pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-    . Hasil ini menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan pertumbuhan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan dan dapat diartikan bahwa pihak manajemen mengutamakan 

strategi pertumbuhan khususnya pertumbuhan aset dalam meningkatkan 

nilai perusahaan.  

3. Struktur modal dan pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-    . 

 

 .2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi manajemen 

perusahaan dalam membuat kebijakan dan menjadi informasi yang dapat 

membantu manajemen dalam memberikan keputusan mengenai penerapan 

nilai perusahaan. Praktik peningkatan nilai perusahaan yang dilakukan 

dalam sebuah perusahaan mampu memberikan keuntungan tertentu bagi 

perusahaan tersebut. Disarankan kepada perusahaan, penentuan struktur 

modal dengan menggunakan hutang pada tingkat tertentu (sejauh manfaat 

lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan) sebagai sumber 



   
 

pendanaannya. Sedangkan dari pertumbuhan perusahaan yang positif 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam peningkatan aset memiliki 

potensi yang tinggi untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi Investor, dengan adanya penelitian ini maka investor bisa lebih 

selektif lagi dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat 

berinvestasi. Pihak investor hendaknya dalam melakukan investasi 

mempertimbangkan struktur modal dan tingkat pertumbuhan perusahaan. 

Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah 

bahwa investor bisa melihat perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi yang dapat mengelola perusahaan. Hal ini perlu 

dipertimbangkan agar pihak investor dalam melakukan investasi dapat 

menerima return yang baik. Dengan demikian, investor memiliki 

pertimbangan yang lebih untuk keputusan berinvestasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, kepada peneliti khususnya yang berminat 

meneliti pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan, disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan 

memperluas sampel perusahaan yang mencangkup semua jenis perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan 

variabel struktur modal dan pertumbuhan perusahaan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk meneliti variabel keuangan lainnya yang memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap nilai perusahan.  


