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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji t penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pengaruh struktur modal (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) dari olahan 

data diperoleh nilai t hitung = 2.431> t tabel =1.68 pada signifikan 0,018< 

0,05 dan β(+) = 0,278 artinya hipotesis (H1) yang berbunyi “Struktur 

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai  perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017” 

diterima. 

2) Pengaruh profitabilitas (X2) terhadap nilai perusahaan (Y) dari olahan data 

diperoleh nilai t hitung = 3,224> t tabel =1.68 pada signifikan 0,02< 0,05 

dan β (+) = 0,456, artinya hipotesis (H2) yang berbunyi  “Profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017” 

diterima. 

3) Pengaruh Modal Intelektual (X3) terhadap nilai perusahaan (Y) dari 

olahan data diperoleh nilai t hitung = 0.346< t tabel =1.68 pada signifikan 

0.731> 0,05 dan β (+) = 0,041, artinya hipotesis (H3) yang berbunyi  

“Modal intelektual berpengaruh positifdan signifikan terhadap  

nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2017” ditolak. 
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4) Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Modal Intelektual secara 

simultan terhadap nilai perusahaan diperoleh  F hitung = 8.064 >F tabel = 

2.86 dengan tingkat signifikansi = 0.000, artinya hipotesis (H4) yang 

berbunyi  “ Struktur Modal, Profitabilitas, dan Modal intelektual secara 

simultan berpengaruh positifterhadap nilai perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017” diterima. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan variabel struktur modal, profitabilitas, 

dan modal intelektual memberikan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan 

sesuai hasil R
2
 diperoleh sebesar  0,271 atau sebesar 27.1%  sedangkan 

72.9% dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel lain misalnya 

Corporate social responsibility, leverage,size, kualitas laba, dan likuiditas  

hal ini berlaku bagi perusahaan pertambangan. 

 Dalam penelitian ini hipotesis yang ditolak menggunakan variabel 

modal intelektual yang di ukur dengan salah satu dari tiga komponen 

modal intelektual yakni VACA, hal ini dikarenakan kurangnya informasi 

tambahan untuk menghitung beban gaji dan upah yang disediakan pada 

laporan keuangan perusahaan dalam periode 2015-2017 yang berupa 

catatan atas laporan keuangan.Catatan atas laporan keuangan dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui persentase biaya karyawan 

secara keseluruhan. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Para investor seharusnya lebih mengutamakan mencari tahu 

tentang informasi struktur modal perusahaan sehingga investor 

mengetahui apakah perusahaan lebih memilih menggunakan 

sumber dana internal atau pun menggunakan sumber dana 

eksternalnya, mencari tahu tentang profitabilitas perusahaan 

sehingga investor mengetahui perkembangan laba perusahaan, dan 

modal intelektual perusahaan sehingga investor mengetahui sejauh 

mana nilai tambah yang dimiliki suatu perusahaan karena variabel-

variabel tersebut akan berdampak pada nilai perusahaan. 

2. Manajer  perusahaanharus mempertimbangkan  kondisi perusahaan 

terlebih dahulu  sebelum mengambil keputusan, kapan saat yang 

tepat bagi perusahaan  untuk menggunakan sumber dana internal 

atau sumber dana eksternal perusahaan, karena keputusan manajer 

akan mencerminkan kondisi suatu perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya,dalam mengukur struktur modal, 

profitabilitas, hendaknya dapat menggunakan rasio yang berbeda 

dari penelitian ini sehingga  dapat menunjukkan hasil yang 

berbeda. Untuk variabel modal intelektual diharapkan penelitian 

selanjutnya bisa mengukur kinerja karyawan dan structural capital 

dengan menghitung beban gaji, upah, dan tunjangan karyawan 

pada perusahaan yang menyediakan catatan atas laporan keuangan 

pada setiap tiga tahun atau lebih secara berturut-turut. 


