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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Hasil Uji secara simultan (Uji F) menunjukkan variabel independen yaitu 

keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER) dan Tingkat 

Inflasi menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan          memiliki nilai yang lebih 

besar dari         (4,299 > 2,77) dengan Sig.F 0,009 < 0,050 dan nilai 

         memiliki nilai positif artinya variabel independen keputusan 

investasi (PER), keputusan pendanaan (DER) dan tingkat inflasi secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kondisi ini berarti keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan 

(DER) dan tingkat inflasi pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor 

Batubara berbanding lurus terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi 

perusahaan melakukan penginvestasian, melakukan pendanaan dengan 

ekuitas sendiri dan tingkat inflasi tidak meningkat sehingga perusahaan 

dapat menghasilkan laba secara maksimal maka nilai perusahaan akan 

meningkat juga. 

2. Hasil uji parsial menunjukkan variabel keputusan investasi (PER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai          memiliki nilai yang lebih besar dari        

(3,277 > 2,00324) dengan Sig.F 0,002 < 0,005, sedangkan variabel 

keputusan pendanaan (DER) dan tingkat inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan walupun nilai keputusan pendanaan 

dan tingkat inflasi berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

        masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari        
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(1,069 < 2,00324) dengan Sig.F 0,280 > 0,005 dan (0,054 < 2,00324) 

dengan Sig.F 0,957 > 0,050. 

  

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, pihak manajemen perusahaan sebaiknya lebih 

diseimbangkan antara pendanaan dengan menggunakan utang dan 

pendanaan menggunakan ekuitas. Hal ini dapat mengontrol kinerja 

perusahaannya sehingga perusahaan selalu berada pada tingkat efisiensi 

yang bisa menghasilkan laba yang maksimal, dengan demikian kinerja 

perusahaan yang dicapai akan selalu meningkat. Kinerja perusahaan yang 

baik dapat meningkatkan kepercayaan para investor yang ingin 

menanamkan modalnya ke perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan ruang 

lingkup penelitian seperti menambah lingkup sampel penelitian, tidak 

hanya pada satu industri saja melainkan kelompok industri agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, penulis selanjutnya diharapkan 

menambah variabel independen lainnya seperti pertumbuhan aset, tingkat 

suku bunga sehingga hasil dari penelitian terhadap nilai perusahaan dapat 

lebih bervariasi. 
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