
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, 

dan solvabilitas terhadap nilai perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab 4 sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA (Return on Assets) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio 

PBV (Price Book Value), sehingga hipotesis pertama H1 pada penelitian ini 

diterima. Profitabilitas menunjukkan keuntungan bersih yang dapat dihasilkan oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Semakin besar keuntungan bersih 

yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan membagi 

deviden kepada para pemegang saham. Semakin besar deviden yang dibagi, akan 

semakin tinggi nilai perusahaannya. 

2. Likuiditas yang diukur menggunakan rasio CR (Current Ratio) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio PBV 

(Price Book Value), sehingga hipotesis kedua H2 pada penelitian ini diterima. 

Likuiditas menunjukkan tingkat keamanan kredit jangka pendek, atau kemampuan 

perusahaan untk membayar htang jangka pendek tersebut. Tingkat nilai likuiditas 

semakin tinggi nilainya akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban lancarnya atau membayar hutangnya. Tingginya 



 

 

kemampuan perusahaan dalam likuiditas berimplikasi pada kepercayaan investor 

dalam berinvestasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Solvabilitas yang diukur menggunakan rasio DER (Debt Equity Ratio) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio 

PBV (Price Book Value), sehingga hipotesis ketiga H3 pada penelitian ini diterima. 

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

hutang yang ada dengan menggunakan modal atau ekuitas yang ada, semakin tinggi 

nilai ini maka memberikan kesempatan perusahaan untuk berekspansi sehingga hal 

ini dapat meningkatkan jumlah laba yang dihasilkan dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya antara 

lain: 

1. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian dengan 

menambah tahun pengamatan dan juga memperbanyak jumlah sampel untuk 

penelitian yang akan datang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, 

likuiditas dan solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga para 

investor, masyarakat, kreditor dan pemakai laporan keuangan yang lainnya dapat 

menjadikan profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas sebagai pertimbangan dalam hal 

pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.   



 

 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, tidak hanya 

pada perusahaan pertambangan batubara, dapat juga meneliti perusahaaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian selanjutnya diharapkan variabel hendaknya ditambah dengan variabel yang 

lain sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan 


