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BAB 5  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mencari tahu 

apakah ada pengaruh antara keputusan investasi yang diproksikan sebagai Price 

Earnings Ratio (PER), keputusan pendanaan yang diproksikan sebagai Debt to 

Equity Ratio (DER), kebijakan dividen yang diproksikan sebagai Dividend Payout 

Ratio (DPR) dengan nilai perusahaan yang diproksikan sebagai Price Book Value 

(PBV). Dari ketiga variabel yang diuji ini dimana variabel-variabelnya adalah Price 

Earnings Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER), dan Dividend Payout Ratio 

(DPR), variabel yang mempengaruhi Price Book Value (PBV) atau nilai perusahaan 

adalah Price Earnings Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER). Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan meningkat jika Price Earnings Ratio 

(PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) ini meningkat. Maka dari itu para investor 

akan melihat nilai dari PER dan DER perusahaan. Dengan meningkatnya nilai PER 

suatu perusahaan maka para investor akan berasumsi bahwa perusahaan sedang 

sehat atau dengan kata lain perusahaan tersebut sedang bertumbuh sehingga nilai 

perusahaanpun ikut bertumbuh atau meningkat. Sedangkan untuk keputusan 

pendanaan ini sendiri diambil dari hutang perusahaan atau DER. Dari DER yang 

tinggi para investor mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki nilai hutang 

yang tinggi maka tanggung jawab mereka untuk mengembalikan hutang tersebut 

juga tinggi sehingga dari hutang tersebut perusahaan dapat meningkatkan nilai 
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perusahaan dan asumsi dari para investor ini adalah perusahaan mampu melunasi 

hutang tersebut karena ada keterkaitan antara hutang perusahaan dan nilai 

perusahaan. Dengan memperhatikan kedua variabel ini, para investor akan 

mendapat keuntungan dimana mereka dapat memperkecil risiko dalam berinvestasi 

disuatu perusahaan dan diharapkan para investor nantinya akan mendapat 

keuntungan dari hasil investasi yang mereka lakukan 

5.2. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, diharapkan 

perusahaan mampu memperhatikan rasio-rasio yang mereka gunakan, dimana 

rasio-rasio yang digunakan ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam 

memperbaiki kinerja perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Apabila perusahaan dilanda krisis ekonomi dimana kinerja peusahaan menurun, 

perusahaan dapat menggunakan dana investasi mereka atau menggunakan dana 

dari hutang mereka untuk meningkatkan produk mereka. Walaupun harga 

dalam penjualan produk mereka akan meningkat, masyarakat masih tetap 

membutuhkan produk-produk mereka walaupun mereka tidak membeli produk 

segencar sebelum harga meningkat, karena industry manufaktur sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Jika dapat memperbaiki kinerja perusahaan maka 

kedepannya para investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut. 
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2. Bagi Investor 

Dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, diharapkan para 

investor dapat memperhatikan dengan seksama rasio-rasio keuangan dalam 

melakukan investasi. Dengan mengetahui rasio-rasio keuangan ini, para 

investor akan mengetahui seputar informasi dari perusahaan yang akan mereka 

investasikan sehingga para investor tidak dengan buta menginvestasikan dana 

mereka dan mereka juga akan mengetahui rasio-rasio mana yang memiliki 

pengaruh dalam peningkatan nilai perusahaan.  Khususnya pada rasio hutang 

harus lebih di cermati lagi. Jangan hanya melihat rasio hutang saja, perlu 

diperhatikan juga nilai laba berusahaan. Karena dengan meningkatnya rasio 

hutang tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya rasio laba, maka sama saja 

perusahaan kesusahan dalam mengembalikan hutang. 

3. Bagi Akademis 

Dari penelitian yang sudah dilakukan di atas, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan atau pedoman untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya 

dengan tujuan penelitian yang selanjutnya akan jauh lebih baik dari penelitian 

yang sebelumnya. 

  


