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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh current ratio, return 

on equity, debt to equity ratio, dan corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Current ratio (CR)  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun 

secara statistik tidak signifikan  

2. Return on equity (ROE)  berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Debt to equity ratio (DER)  berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

4. Total asset turnover ratio (TATO)  berpengaruh  negatif terhadap nilai 

perusahaan, namun secara statistik tidak signifikan  

5. Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

6. Secara keseluruhan ROE, DER, dan CSR berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan  hasil dan pembahasan penelitian ini, maka implikasi dalam 

hal teoritis maupun praktis adalah:  
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1. Dari segi teoritis, penelitian ini  memperkuat penelitian sebelumnya yang 

menyatakan faktor keuangan (Return on equity) berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan dan faktor non keuangan Corporate 

Social Responsibility (CSR)  yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan (PBV), selain itu hasil penelitian ini semakin memperkuat 

teori keberlangsungan usaha, yang menyatakan dengan melakukan CSR 

keberlanjutan bisnis suatu perusahaan akan lebih terjamin karena 

mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.  

2. Dari segi praktis, penelitian ini  menunjukan bahwa variabel return on 

equity, DER dan CSR menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan, 

artinya semakin besar  hutang dan laba yang dihasilkan perusahaan serta 

semakin banyak perusahaan mengungkapkan item CSR akan direspon 

positif investor, respon tersebut ditunjukan dengan kenaikan nilai 

perusahaan.  

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1.  Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel pada periode 2012-2014 

sehingga hasil penelitian hanya berfokus pada periode tersebut. Pada 

penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan periode penelitian 

agar penelitiannya semakin baru dan relevan. 

2.  Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel dari industri consumer 

goods, sehingga belum mewakili seluruh sektor perusahaan. Pada 

penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan industri lain. 

 




