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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a. Pengujian secara simultan menunjukkan hasil bahwa variabel Total Asset 

Growth (TAG), Debt to Equity Ratio (DER) dan Dividend Payout Ratio (DPR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Book Value Ratio (PBVR). 

b. Pengujian secara parsial menunjukkan hasil s.b.: 

1. Total Asset Growth (TAG) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Price Book Value Ratio (PBVR). Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji 

statistik t dengan nilai t untuk TAG diperoleh nilai t sebesar 0,766 dengan 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,449. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap Price 

Book Value Ratio (PBVR). Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik t 

dengan nilai t untuk DER diperoleh nilai t sebesar 3,159 dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,004. 

3. Dividend Payout Ratio (DPR) memiliki pengaruh signifikan terhadap Price 

Book Value Ratio (PBVR). Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik t 
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dengan nilai t untuk DPR diperoleh nilai t sebesar 3,928 dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.  

c. Besar pengaruh Total Asset Growth (TAG), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Price Book Value Ratio (PBVR) adalah 

sebesar 0,900. Nilai ini menunjukkan korelasi atau hubungan antar variabel 

independen dengan Price Book Value Ratio (PBVR) adalah kuat, karena 

memiliki nilai R lebih besar dari 0,5. Besar presentase pengaruh yang diberikan 

secara simultan adalah sebesar 0,791. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel 

independen memengaruhi Price Book Value Ratio (PBVR) sebesar 79,1%. 

Sedangkan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Besar presentase pengaruh yag diberikan secara 

parsial adalah sebagai berikut : 

1. Total Asset Growth (TAG) memengaruhi Price Book Value Ratio (PBVR) 

sebesar 2,68%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 

2,68%. 

2. Debt to Equity Ratio (DER) memengaruhi Price Book Value Ratio (PBVR) 

sebesar 2,90%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 

2,900. 

3.  Dividend Payout Ratio (DPR) memengaruhi Price Book Value Ratio 

(PBVR) sebesar10,38%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 

sebesar 10,375. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institutional yang dapat mempengaruhi Price Book 

Value Ratio (PBVR) di luar penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam 

penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel untuk mendapatkan hasil yang 

menyeluruh. 

 


