
55 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh dari variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sub 

sektor transportasi tahun 2017-2019. Yaitu variabel profitabilitas, likuiditas, 

dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Variabel profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2017-2019, maka H1 diterima. 

3. Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Equity (ROE) 

berpengaruh secraa signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2019, maka H2 diterima. 

4. Variabel likuiditas yang diukur menggunakan Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, 

maka H3 ditolak. 

5. Variabel leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, maka 

H4 diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat dari penelitian diatas, 

maka penelitian ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, berikut saran yang ditulis 

oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana mengaplikasikan teori-teori yang 

diperoleh selama penulis kuliah khususnya pada prodi manajemen dan 

sebagai penerapan pengetahuan yang di dapat di dunia perkuliahan dengan 

kenyataan dalam dunia kerja, yang dapat menjadikan masukan membangun, 

sehingga dapat memacu penulis untuk dapat meningkatkan kemampuan 

sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak yang ingin 

melakukan kajian lebih lanjut mengenai Return on Equity dan Current Ratio 

dan Debt to Equity Ratio. Untuk menggunakan variabel lain di luar 

penelitian ini agar tahu seberapa berpengaruh variabel yang saya teliti 

dengan variabel yang anda teliti. 

 

3. Bagi Universitas 17 Agustus 1945 

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mahasiswa 

yang akan melaksanakan tugas akhir dengan mengambil topik yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

  


