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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

model regresi berditribusi normal, tidak ditemukan korelasi antar variabel 

independen, tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

saat ini dengan periode sebelumnya serta tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat 

disimpulkan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil uji t dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0.542 dan nilai signifikan sebesar 0.626, 

Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, variabel kebijakan 

hutang memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan diterima. 

2. Hasil uji t dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1.743 dan signifikannya sebesar 0.180. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan 
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bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap nilai perusahaan 

ditolak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih ada keterbatasan 

dalam penelitian ini di antaranya adalah: 

1. Obyek dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu  perusahaan. 

2. Tahun dalam penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2012 – 2017. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel 

kebijakan hutang dan profitabilitas  yang dilihat pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. 

5.3 Saran Penelitian Mendatang 

 Berdasarkan beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini maka 

dapat disampaiakan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya agar bisa menambah jumlah sampel penelitian yang 

melibatkan banyak sektor lain agar dapat  mencerminkan nilai perusahaan secara 

meluas. 

2. Penelitian selanjutnya diharapakan juga menambah jumlah tahun 

penelitian agar memperluas sampel tahun penelitian. 

Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dan menggunakan variabel lain, 

selain dari variabel kebijakan hutang dan profitabilitas. Seperti variabel ukuran 

perusahaan, struktur modal, kebijakan deviden dan variabel lain sebagainya. 


