
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh pengaruh 

Profitabilitas (ROA), Kebijakan Hutang (DER) dan Likuiditas (CR) Terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) pada PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR tbk tahun 2013-2020, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan profitabilitas yang 

tinggi maka perusahaan telah menghasilkan penjualan dengan baik dari aktivitas bisnisnya. 

2. Kebiajakan hutang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan kebijakan hutang 

yang rendah maka perusahaan telah melaksanakan kewajiban yang harus ditanggung oleh 

perusahaan sesuai periode   jatuh temponya dan kewajiban  lain yang  melekat sehingga 

menaikan nilai perusahaan. 

3. Likuiditas memiliki pengaruh  terhadap nilai perusahaan. Dengan likuiditas yang tinggi 

maka perusaahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau 

yang sudah jatuh tempo sehingga menaikan nilai perusahaan. 

1.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang profitabilitas, 

kebijakan hutang dan likuiditas terhadap nilai perusahaan, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1.2.1 Saran Praktis 

1. Perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 



  Agar profitabilitas perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan selalu pada interval 

sangat kuat, maka sebaiknya perusahaan selalu memperhatikan laba bersih dari penjualan dan total 

aset. Lalu Agar kebijakan hutang perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan tidak pada 

interval rendah, maka sebaiknya perusahaan selalu menggunakan dana dari modal sendiri untuk 

kegiatan operasi dari pada penggunaan hutang sehingga tidak mengakibatkan risiko yang dihadapi 

perusahaan terlilitnya hutang. Lalu likuiditas perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan agar 

tidak pada interval rendah maka sebaiknya perusahaan selalu memperhatikan total ekuitas 

sehingga tidak menurunkan dari saldo laba dan menahan kenaikan tingkat inflasi, peningkatan 

deficit transaksi berjalan dan depresiasi mata uang rupiah. Sehingga  nilai perusahaan mengalami 

peningkatan maka perusahaan hendaknya melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu 

melakukan pengendalian dalam hal harga saham, misalnya dengan menahan laju inflansi serta 

terus meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan seperti meningkatkan nilai suku bunga.  

1.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang teori akuntansi 

keuangan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan 

disiplin ilmu akuntansi.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas periode sampel, dan 

data penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak. Dan juga disarankan 

menggunakan variable lain selain variabel profitabilitas, kebijakan hutang dan likuiditas 

sebagai variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Karena dalam penelitian ini ditemukan 



bahwa ada beberapa persen lagi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang 

juga mempengaruhi nilai perusahaan. 


