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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini membuktikan bahwa pada perusahaan industri 

farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016, likuiditas perusahaan tidak dapat serta merta dijadikan tolak 

ukur untuk menilai perusahaan. Penyebabnya adalah terdapat 

berbagai persepsi investor dalam menilai suatu perusahaan yang 

tidak hanya mempertimbangkan likuiditas perusahaan saja. Maka, 

Theory The Cost of Illiquidity yang dipaparkan oleh Aswath 

Damodaran tidak sesuai dengan penelitian ini. Namun, hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nurhayati (2013) dan Arif (2015) yang menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini membuktikan bahwa pada perusahaan industri 

farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan tahun 
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2016, leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Maka, hasil penelitian ini mendukung pendekatan 

Modigliani dan Miller yang berpendapat bahwa nilai perusahaan 

tidak dipengaruhi oleh struktur modal. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa pada perusahaan 

industri farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016, profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan ketika perusahaan mampu menjaga 

kestabilan harga saham perusahaan. Maka, teori signaling yang 

dipaparkan oleh Brigham dan Houston tidak sesuai dengan 

penelitian ini. Namun, penelitian ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Moniaga (2013) dan Dewanto, dkk 

(2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

5.2 Saran  

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk melakukan investasi pada perusahaan 

industri farmasi karena nilai perusahaan industri ini memiliki 

kecenderungan yang stabil karena tidak dipengaruhi oleh likuiditas, 



46 
 

 
 

leverage, dan profitabilitas. Kestabilan industri ini tentunya akan 

memberikan rasa aman pada investor untuk berinvestasi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat meneliti sektor 

industri lain, dan memperluas variabel penelitian seperti misalnya 

mengganti rasio yang akan diteliti.  


