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menurun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada penambahan hutang, maka 

akan menurunkan nilai perusahaan secara signifikan. 

H3 : Rasio aktivitas (TATO) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio aktivitas (TATO) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar 0,111 dengan signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, hal ini 

berarti bahwa rasio aktivitas (TATO) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio aktivitas (TATO) berhubungan 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa (H3) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio aktivitas meningkatkan nilai perusahaan atau berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian terdahulu dari 

Kurniasih et al. (2015) dan Rinnaya et al. (2016) menyatakan bahwa 

aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, menggunakan aset 

perusahaan dengan efektif untuk menghasilkan laba yang cukup tinggi 

sehingga sangat kecil dalam menggunakan hutang untuk membiayai 

penjualan perusahaan. Keefektifan ini yang dijadikan para investor untuk 

membeli saham perusahaan.  

H4 : Rasio profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

sebesar 5,543 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini 



49 
 

 
 

berarti bahwa rasio profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (ROA) 

berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa (H4) diterima. Hasil penelitian diatas 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan atau 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian 

terdahulu dari Hermuningsih (2013); Nofrita (2013); Nurhayati (2013) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Hermuningsih (2013) Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek perusahaan yang bagus sehinggga memicu permintaan saham oleh 

investor. Respon positif dari investor tersebut akan meningkatkan harga 

saham dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan 

H5 : Rasio kebijakan dividen (DPR) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh Rasio kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai perusahaan 

(PBV) sebesar 0,874 dengan signifikan sebesar 0,038 lebih kecil dari 0.05, 

hal ini berarti bahwa rasio kebijakan dividen (DPR) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Hasil regresi 

menunjukkan bahwa rasio kebijakan dividen (DPR) berhubungan positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa (H5) diterima. Hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa rasio dividen meningkatkan nilai perusahaan atau berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan sejalan dengan penelitian dari Nurhayati 

(2013) dan Nofrita (2013) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Nurhayati (2013) 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan 

membuktikan bahwa dividend yield lebih disukai dibandingkan capital 

gain, sehingga untuk dapat meningkatkan harga sahamnya, emiten 

sebaiknya menjalankan kebijakan dividen perlembar saham yang 

dibayarkan karena akan berpengaruh positif terhadap peningkatan harga 

saham perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasio likuiditas dengan proksi Current Ratio berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan maka dari itu H1 diterima.  

2. Rasio Solvabilitas dengan proksi Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan maka H2 diterima. 

3. Rasio Aktivitas dengan proksi Total Assets Turnover berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan maka dari itu H3 diterima. 

4. Rasio Profitabilitas dengan proksi Return of Assets berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan maka dari itu H4 diterima. 

5. Rasio Kebijakan Dividen dengan proksi Dividend Payout Ratio 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan maka dari itu H5 diterima.   

6. Rasio likuiditas (Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio), 

Rasio Aktivitas (Total Assets Turnover), Rasio Profitabilitas (Return of 

Assets), dan Rasio Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  



52 
 

 
 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penggunaan variabel rasio keuangan dan rasio dividen, masih ada 

variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

2. Tidak menggunakan variabel pertumbuhan dari rasio - rasio yang 

digunakan dalam penelitian 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian yang dijelaskan sebelumnya 

maka saran dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, dapat memperhatikan rasio keuangan perusahaan 

seperti rasio profitabilitas yang menggambarkan perolehan keuntungan 

perusahaan. 

2. Bagi investor, selain memperhatikan profit dan pembagian dividen dari 

perusahaan perlu juga memperhatikan hal lainnya seperti ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan keadaan pasar modal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah sampel perusahaan dengan 

kategori yang berbeda dengan kemungkinan hasil dapat melihat 

perbedaan hasil dari setiap kategori atau sektor perusahaan yang 

digunakan. Menambahkan pertumbuhan dari rasio-rasio yang telah 

digunakan dalam penelitian diatas seperti pertumbuhan rasio likuiditas, 

pertumbuhan rasio solvabilitas, pertumbuhan rasio aktivitas, 

pertumbuhan rasio profitabilitas, pertumbuhan rasio dividen, 
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menambahkan faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan keadaan pasar modal dan rumus rasio 

yang berbeda seperti rasio likuiditas dengan proksi rasio kas atau rasio 

cepat karena rasio tersebut berfokus kepada aset yang paling likuid.


