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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ekonomi Makro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dimana hasil pengujian PLS menunjukkan koefisien jalur 

sebesar -0.073894  dan nilai t-statistik 6.032253.  Nilai t-statistik 

diatas 1,96 menandakan bahwa hubungan antara variabel tersebut 

terbukti signifikan, sementara nilai koefisien jalur sebesar   

-0.073894  menandakan bahwa tanda negatif tersebut menunjukkan 

pengaruh antara faktor ekonomi makro dengan nilai perusahaan  

adalah negatif. 

2. Kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dimana Hasil pengujian PLS menunjukkan koefisien 

jalur sebesar 0.062970 dan nilai t-statistik 4.543508. Nilai t-statistik 

diatas 1,96 menandakan bahwa hubungan antara variabel tersebut 

terbukti signifikan, sementara nilai koefisien jalur sebesar 0.062970 

menandakan bahwa tanda positif tersebut menunjukkan pengaruh 

antara faktor kebijakan hutang dengan nilai perusahaan  adalah 

positif. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dimana Hasil pengujian PLS menunjukkan koefisien 

jalur sebesar -0.060790 dan nilai t-statistik 6.644166. Nilai t-statistik 

diatas 1,96 menandakan bahwa hubungan antara variabel tersebut 

terbukti signifikan, sementara nilai koefisien jalur sebesar -0.060790 

menandakan bahwa tanda negatif tersebut menunjukkan pengaruh 

antara faktor ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan  adalah 

negatif. 

4. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dimana Hasil pengujian PLS menunjukkan koefisien 

jalur sebesar 0.950863 dan nilai t-statistik 150.625977. Nilai t-statistik 

diatas 1,96 menandakan bahwa hubungan antara variabel tersebut 

terbukti signifikan, sementara nilai koefisien jalur sebesar 0.950863 

menandakan bahwa tanda positif tersebut menunjukkan pengaruh 

antara faktor profitabilitas dengan nilai perusahaan  adalah positif. 
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6.2  Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan 

peneliti  selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut 

berkaitan dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Dengan menambah variabel-variabel lainnya seperti 

tingkat pertumbuhan perusahaan, likuiditas dan yang lainnya, sebab 

masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Perusahaan 

Lebih memperhatikan faktor-faktor seperti ekonomi makro, 

kebijakan hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas dan yang lainnya, 

yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan dan lebih berhati-

hati dalam mengambil kebijakan sehingga tidak mengurangi nilai 

perusahaan. 

3. Pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah literatur yang dapat digunakan sebagai refrensi dalam 

penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


