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BAB V  

SIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil uji secara simultan (Uji Statistik F) menunjukkan bahwa variabel debt 

to equity ratio (DER), likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan 

dimana nilai F hitung yan lebih besar dari nilai F tabel (85,035 > 2,213) dan 

dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

2. Hasil uji secara parsial (Uji Statistik T) menunjukkan bahwa variabel debt to 

equity (DER), current ratio, quick ratio, ukuran perusahaan, dan return on 

asset (ROA) tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yaitu 

tobins q. Sedangkan variabel return on equity berpengaruh secara parsial 

terhadap nilai perusahaan yaitu tobins q. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Disarankan bagi investor agar dapat memperhatikan pertumbuhan secara 

bersama-sama antara debt to equity ratio (DER), current ratio, quick ratio, 

ukuran perusahaan, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE), 

karena berdasarkan penelitian ini masing-masing rasio tersebut dapat 

memberikan sinyal atau dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada suatu 

perusahaan, meskipun secara parsial hanya return on equity yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, disarankan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya pada kinerja keuangan 

seperti debt to equity ratio (DER), current ratio, quick ratio, ukuran 

perusahaan, dan return on asset (ROA), terutama pada rasio return on equity 

(ROE) yang diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada penelitian ini. 

Dengan memperhatikan beberapa rasio tersebut, berguna bagi perusahaan 

untuk meyakinkan para stakeholder bahwa perusahaan mampu mengelola 

usaha bisnisnya baik dalam pengelolaan aset, laba, maupun utangnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel, 

baik dari jumlah periode atau banyaknya perusahaan yang diteliti, dan 

memisahkan periode penelitian antara sebelum pandemi Covid-19 dan 

sesudah pandemi Covid-19, agar mengetahui hasil yang lebih pasti mengenai 

pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Karena melihat 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menunjukkan adanya 

perbedaan antara hasil uji F yang menunjukkan variabel bebas nerpengaruh 
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secara simultan terhadap variabel terikat, sedangkan hasij uji T justru 

cenderung menunjukkan masing-masing variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y. 


