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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan secara singkat mengenai dari 

penelitian, keterbatasan yang dimiliki, serta saran bagi penelitian berikutnya. Berikut 

merupakan penjelasan yang lebih rinci: 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini antaralain sebagai berikut: 

a) Hasil regresi berganda antara Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, dan 

Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dalam perhitungannya dapat 

diperoleh rumus Y= 75,982 – 62,579X1 + 3,235X2 – 7,305X3 + e, yang 

menjelaskan bahwa: 

1. b1 (nilai koefisien regresi X1) bernilai negatif, yang berarti, jika semakin 

tinggi tingkat Kebijakan Dividen, maka Nilai Perusahaan akan semakin 

rendah. 

2. b2 (nilai koefisien regresi X2) bernilai positif, yang berarti jika semakin 

tinggi tingkat Keputusan Investasi dalam suatu perusahaaan, maka Nilai 

Perusahaan akan semakin tinggi. 
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3. b3 (nilai koefisien regresi X3) bernilai negatif yang berarti, jika semakin 

tinggi tingkat Struktur Modal, maka Nilai Perusahaan akan semakin 

rendah. 

b) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H1) memperoleh nilai B1 sebesar -

62,579 bertanda negatif dengan signifikansi probabilitas (P value) sebesar 

0,009 atau lebih kecil dari 0,05 (tingkat alpha) yang artinya Kebijakan Dividen 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

c) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H2) memperoleh nilai B2 sebesar 

3,235 bertanda positif dengan signifikansi probabilitas (P value) sebesar 0,020 

atau lebih kecil dari 0,05 (tingkat alpha) yang artinya Keputusan Investasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

d) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H3) memperoleh nilai B3 sebesar -

7,305 bertanda negatif dengan signifikansi probabilitas (P value) sebesar 0,037 

atau lebih kecil dari 0,05 (tingkat alpha) yang artinya Struktur Modal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

e) Berdasarkan Uji f dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

(P value) ssignifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independent (X) yang meliputi Kebijakan 

Dividen, Keputusan Investasi, dan Struktur Modal secara Bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
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5.2 Saran 

1. Bagi pihak manajemen keuangan perbankan diharapkan lebih 

mempertimbangkan keputusan yang tepat dalam menentukan kebijakan 

dividen, keputusan investasi, dan struktur modal di dalam perusahaan agar 

tingkat nilai perusahaan dapat meningkat. 

2. Hasil koefisien regresi standardized dengan nilai b2 0,313 (Keputusan 

Investasi) > b3 -0,252 (Struktur Modal) > b1 -0,352 (Kebijakan Dividen) 

secara strategis kebijakan manajer keuangan diprioritaskan untuk 

peningkatan Keputusan Investasi dalam meningkatkan Nilai Perusahaan, 

karena dengan menggunakan Keputusan Investasi dengan tepat dapat 

memberikan sinyal positif kepada para investor tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga 

saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel serta 

jumlah variabel serta memperluas obyek penelitian, agar mampu 

memperluas penelitian 
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