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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemparan dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Profitabilitas yang diukur dengan ROA dan kualitas laba yang diukur 

dengan ERC berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Kualitas audit  dapat memperkuat hubungan antara profitabiltas dengan nilai 

perusahaan, sehingga jika perusahaan menghasilkan ROA dan diperkuat 

dengan perusahaan diaudit oleh kantor audit big four akan membuat pihak 

seperti investor maupun kreditor akan menilai perusahaan tersebut baik.  

3. Kualitas audit memperlemah hubungan antara kualitas laba dengan nilai 

perusahaan, sehingga jika kualitas laba yang dihasilkan baik namun tidak  

diaudit oleh kantor audit big four akan mempengaruhi nilai perusahaan dari 

pihak eksternal. 

5.2 Implikasi  

Implikasi penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Implikasi secara teoritis  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti empiris 

bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas dengan 

menggunakan alat ukur ROA, dan kualitas laba yang diukur dengan ERC 
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juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Termasuk profitabilitas dapat 

diperkuat dengan adanya kualitas audit dari big four.  

2. Implikasi secara praktik  

Dari penelitian ini penerapan yang bisa dilakukan oleh praktisi seperti 

investor maupun kreditor adalah dapat melihat nilai perusahaan dari 

profitablitas maupun kualitas labanya, bahkan kualitas audit dapat 

memperkuat penilaian perusahaan, sehingga investor dapat memutuskan 

untuk melakukan investasi maupun pihak kreditor untuk memutuskan 

dalam pemberian hutang.  

5.3 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya variasi data yang terlalu 

banyak sehingga pada saat pengujian normalitas ada banyak data yang terkena 

outlier sehingga ada yang dihapus. Pada penelitian ini model 1 variabel 

independen yang berpengaruh hanya sebesar 15,3% sedangkan pada model 2 

hanya 22,6% saja.  

5.4 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian sehingga 

data yang didapat akan lebih banyak dan hasil penelitian yang didapatkan 

akan lebih mendalam dan secara statistik juga lebih banyak.  

2. Menambah variabel pengukuran pada tata kelola perusahaan yang bukan 

merupakan variabel dummy, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih 

baik.  
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3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian kualitas laba dengan 

mengganti pengukuran DA (Discretionary Accrual) sehingga didapatkan 

hasil yang lebih berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


