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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Asset (ROA) terhadap Price Book Value (PBV) pada PT 

Nusantara Inti Corpora, Tbk periode tahun 2009-2017.Berdasarkan analisis dan 

pembahasan di bab 4 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Price

Book Value (PBV). Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan uji t (persial)

dimana nilai t hitung sebesar 2.475 > t tabel 2,446 dan nilai signifikan DER

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. Semakin tinggi rasio utang (DER)

semakin meningkatkan nilai perusahaan (PBV) karena perusahaan yang

meningkatkan utang dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan

prospek perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan investor yang akan ditunjukkan melalui pengembalian saham

perusahaan tersebut yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Variabel Return On Asset  (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Price Book

Value (PBV). Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t (persial) dimana

nilai t hitung sebesar 2.924 lebih besar dari t tabel 2,446 dan nilai signifikan

ROA 0,026 lebih kecil dari 0,05. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu

perusahaan. Dengan rasio ROA yang tinggi akan menarik minat para investor

untuk menanamkan modalnya diperusahaan. Semakin diminatinya saham

perusahaan tersebut oleh para investor akan mengakibatkan nilai perusahaan

tersebut akan meningkat

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara bersama-

sama antara variabel Debt to Equty Ratio (DER)dan Return On Asset (ROA)

berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV). Hal ini dapat

dijelaskan dengan uji f yang menunjukkan nilai f hitung 5.287 lebih besar dari

f tabel 5,14 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,045.

Jadi dapat disimpulkan secara bersama-sama ada pengaruh signifikan atara
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variabel Debt to Equty Ratio (DER)dan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap Price Book Value (PBV). 

 

1.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan yang 

diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dari hasil Debt to Equty Ratio, manajemen hendaknya mampu mengelola 

sumber dana dengan baik, karena penggunaanutangakan meningkatkan   nilai 

perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, 

penggunaan utang justru menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit utang, 

sedangkan perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak 

menggunakan hutang dibandingkan perusahaan yang membayar pajak rendah. 

2. Dari hasil Return On Asset,manajemen perlu meningkatkan nilai ROA. Karena 

profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik 

sehingga dapat memicu investor untuk meningkatkan pembelian sahamnya. 

Semakin besar ROA yang berarti perusahaan efektif menggunakan assetnya 

dalam mencapai laba. Sehingga investor akan tertarik, karena semakin besar 

laba maka akan semakin besar deviden yang akan diberikan peusahaan bagi 

investor. 

3. Dari hasil Price Book Value, manajemen hendaknya terus meningkatkan nilai 

PBV. Semakin tinggi nilai PBV perusahaan maka semakin tinggi nilai 

kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, semakin tinggi nilai 

perusahaan akan meningkatkan kemakmuran para pemegang sahamnya dan 

perusahaan akan lebih memiliki kemudahan dalam mendapatkan pendanaan. 
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