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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan dari software SPSS 17.0 for windows, yaitu dengan Moderated Regressin 

Analysis (MRA) serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di 

bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan untuk menjawab 

identifikasi masalah dari penelitian ini. 

1. Pengaruh kebijakan hutang (DER) dan kebijakan dividen (DPR) secara 

parsial terhadap pertumbuhan laba. 

a. Berdasarkan pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat 

disimpulkan bahwa variabel kebijakan hutang secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

b. Berdasarkan pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat 

disimpulkan bahwa variabel kebijakan dividen secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh kebijakan hutang (DER) dan kebijakan dividen (DPR) secara 

simultan terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan 

bahwa variabel DER dan DPR tidak mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI untuk perioda 2007-2010. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan yaitu:  

1. Penelitian hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur saja. 

2. Jumlah sampel yang dipilih hanya 13 perusahaan karena banyak perusahaan 

yang tidak memenuhi kriteria. 

3. Perioda penelitian hanya terbatas pada tahun 2007 sampai tahun 2010. 

4. Peneliti hanya menggunakan variabel independen Debt to Equity Ratio dan 

Dividend Payout Ratio untuk menguji pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, 

agar sampel yang diambil tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja, 

tetapi juga mencakup semua jenis perusahaan industri terbuka yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, dengan demikian hasil yang diperoleh bisa mewakili 

untuk diambil simpulan terhadap semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan data time 

series yang lebih panjang dan up to date, sehingga hasilnya juga semakin 

akurat. 



BAB V Simpulan dan Saran   47 

  
 

Universitas Kristen Maranatha 

4. Menambah variabel-variabel pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas, sehingga akan 

menambah pengetahuan dan bukti empiris terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

 

 

 


