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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab 4 maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negativ terhadap variabel Price Book

Value (PBV). Hal tersebut dapat dilihat pada hasil uji t (parsial) dimana nilai t

hitung (1.616) < t tabel (2.306) dan nilai signifikansi Debt to Equity Ratio (DER)

lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.145. Jadi dapat disimpulkan perusahaan

manufaktur industri rokok menggunakan utangnya lebih besar dari modal sendiri.

2. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa

Return On Investment (ROI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

Price Book Value (PBV). Hal tersebut dapat dilihat pada hasil uji t (parsial) dimana

nilai t hitung (3.274) > t tabel (2.306) dan nilai signifikansi Return On Investment

(ROI) lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.011. Hal tersebut dapat dipahami karena

perusahaan yang berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan

perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan

sentiment positif para investor dan dapat membuat harga saham perusahaan

meningkat. Meningkatnya harga saham di pasar, maka akan meningkatkan nilai

perusahaan.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan

(bersama-sama) antara Debt to Equity ratio (DER) dan Return On Investment

(ROI) berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV). Hal tersebut

dapat dijelaskan dengan Uji F yang menunjukkan nilai F hitung > F tabel (5,510 >

4,46)  dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,031. Jadi dapat

disimpulkan secara bersama-sama (simultan) ada pengaruh signifikan antara Debt

to Equity Ratio (DER) dan Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan
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 terhadap Price Book Value (PBV) pada PT.Gudang Garam,Tbk di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Variabel Independen yang paling dominan berpengaruh terhadap Price Book 

Value (PBV) adalah Return On Investment (ROI). Hal ini berarti bahwa total 

utang merupakan hal yang paling dipertimbangkan oleh perusahaan untuk 

mengukur berapa besar modal sendiri yang dikeluarkan atau Price Book Value 

(PBV). 

5.2  Saran 

  Saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini mendapatkan 

hasil yang lebih baik yaitu: 

1. Penelitian ini menyarankan bahwa PT.Gudang Garam, Tbk dapat menggunakan 

variabel Return On Investment (ROI) untuk melihat pengaruh yang ditimbilkan 

terhadap Price Book Value (PBV). 

2. Untuk PT.Gudang Garam, Tbk pengelola diharapkan dapat lebih meningkatkan 

kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laba adalah dengan melakukan efisiensi 

dan mengefektifkan penggunaan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan. 

3. Untuk Investor, rasio Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Investment (ROI) 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengukur Price Book value (PBV) karena 

rasio ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

tingkat keuntungan yang diperoleh para pemegang saham atau pemodal pada 

PT.Gudang Garam, Tbk. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan variabel lain dan 

menambah ruang lingkup penelitian pada jenis industri lainnya dengan periode 

yang lebih panjang lagi. 
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