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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh profitabilitas, price 

earning ratio, dan dividend payout ratio secara simultan dan parsial terhadap nilai 

perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia oada 

periode 2010-2014, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji analisis regresi menunujukkan bahwa terdapat pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan pada periode 

2010-2014. 

2. Hasil uji analisis regresi menunujukkan bahwa tidak terdapat pengaruh price 

earning ratio terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan pada periode 

2010-2014. 

3. Hasil uji analisis regresi menunujukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan pada 

periode 2010-2014. 

4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan profitabilitas, price earning ratio, dan dividend payout ratio 

terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan pada periode 2010-2014. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi hasil. Keterbatasan penelitian yang dapat diperoleh dari peneliti 

sebgai berikut: 

1. Pengambilan periode dalam penelitian ini hanya 5 tahun yaitu dari tahun 

2010-2014. Sebaiknya periode yang diambil dapat lebih panjang agar hasil 

lebih akurat lagi. 

2. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel saja yaitu profitabilitas yang 

menggunakan perhitungan return on asset, price earning ratio, dan dividend 

payout ratio dari banyaknya variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Jumlah sampel yang diuji hanya 7 perusahaan dari 42 perusahaan sektor 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Sampel 

yang diuji hanya 7 perusahaan diakibatkan data yang diperoleh tidak lengkap 

terutama data untung menghitung Dividend Payout Ratio. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelititan yang didapat dalam 

penelitian ini, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti untuk penelititan 

selanjutnya yaitu: 

1. Diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini 

seperti lebih memperbanyak jumlah sampel serta periode pada penelitian 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.  

2. Diharapkan dapat lebih dikembangkan dengan memberi lebih banyak variabel 

lainnya diluar variabel dalam penelitian ini yang berpengaruh dengan nilai 

perusahaan. 


