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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel independen yaitu struktur modal (DER) dan kebijakan deviden

(DPR) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen  yaitu

nilai perusahaan. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel

independen yaitu, struktur modal (DER) dan kebijakan deviden (DPR)

secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh pada nilai

perusahaan.

2. Pengaruh struktur modal (DER) dan kebijakan deviden (DPR) terhadap

nilai perusahaan (Q) dan variabel yang paling dominan berdasarkan

hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Struktur Modal (DER), menyatakan bahwa hasil

perhitungan secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,582. 

Karena nilai signifikansi DER lebih besar dari 0,05 yang telah 

ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perubahan yang terjadi pada DER tidak akan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

a. Pengaruh Kebijakan Deviden (DPR),  menyatakan bahwa hasil

perhitungan secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002. 

Nilai signifikansi DPR lebih kecil dari 0,05 yang telah ditentukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa DPR berpengaruh secara parsial terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila perubahan 

yang terjadi pada DPR akan berpengaruh signifikansi terhadap nilai 

perusahaan.  
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5.2  Implikasi Manajerial 

Beberapa saran yang diajukan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian ini  adalah : 

a. Perusahaan harus lebih memperhatikan kembali dalam menentukan

keputusan dan kebijakan  aktivitas perusahaan. Perusahaan harus

mampu menentukan pendanaan modal perusahaan baik dari dalam

perusahaan maupun dari luar perusahaan dan kebijakan dalam

mengolah deviden secara efektif dan efisien, guna mendapatkan

hasil yang optimal karena jika itu sudah berjalan dengan optimal

maka secara tidak langsung nilai perusahaan akan meningkat

sehingga perusahaan dapat di lihat atau diminati oleh calon para

investor.

b. Peningkatan kinerja perusahaan harus ditingkatkan oleh pihak

perusahaan yang terukur melalui struktur modal dan kebijakan

deviden untuk menarik minat investor yang tercermin dari nilai

perusahaan, karena nilai perusahaan menunjukkan resiko financial

perusahaan dan akan mempengaruhi kepuasan investasi dari

investor. Pihak manajemen perusahaan disarankan untuk lebih

memperhatikan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dan lebih

memperhatikan dalam menentukan struktur modal dengan

menggunakan hutang pada batas optimal. Perusahaan perlu

mengurangi hutang jangka panjang yang tinggi karena dapat

beresiko pada perusahaan, hal ini akan membuat investor lebih

berhati-hati untuk berinvestasi diperusahaan yang memiliki resiko

tinggi.
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