
 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh keputusan 

profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen dan Tax Avoidance terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai uji t hitung dari profitabilitas 

sebesar 10,786 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan. 

2. Keputusan investasi berpengaruh negatife dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai uji t 

sebesar -0,383 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,703 lebih besar dari 0,05. 

3. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan tidakn signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai uji t 

sebesar 0,330 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,743 lebih besar dari 0,05.  

4. Tax Avoidance berpengaruh negatife dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia tahun 2012-2016, hal ini dibuktikan dengan hasil uji nilai t sebesar -

0,19 dan signifikansi sebesar 0,98 lebih besar dari 0,05.  

5. Profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen dan Tax Avoidance terhadap 

nilai perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji nilai F hitung 

sebesar 30,947 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang diisyaratkan yaitu sebesar 0,05. 

5.2 keterbatasan penelitian  

penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. penelitian ini hanya menggunakan factor internal perusahaan sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan perusahaan pertambangan, 

sehingga kurang mewakili dari seluurh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Penggunaan periode penelitian kurang terbaru, hanya sampai pada tahun 

2012 - 2016. 

4. Penggunaan fariabel yang tidak begitu lengkap tentang faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 



 

 

5.3 Saran 

Penelitian dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan informasi lebih 

lengkap dan detail, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini : 

1. Bagi investor 

Variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan yang memiliki hasil 

signifikan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

investor dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi perusahaan 

Agar memberikan informasi keungan secara lengkap dan terbuka, agar bisa 

memperlancar peneliti dalam mencari data yang diperlukan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sample serta tahun 

pengamatan untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh, dan bagi penelitian 

selanjutnya penggunaan tahun penelitian yang lebih panjang dan terbaru agar 

dapat menggambarkan keadaan yang paling update pada setiap sampel 

perusahaan yang terdaftar di pasar modal. 

  

 


