BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan
serta tujuan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan
sebagai berikut:
1. Dari hasil pengujian secara simultan, menunjukan bahwa Debt to
Equity Ratio dan Debt to Asset Ratito secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini di buktikan dengan hasil
pengujian yang telah dilakukan yang menunjukan bahwa nilai Fhitung >
Ftabel yaitu 6,186 > 3,52 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011 <
0,05 maka artinya Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio secara
simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, itu
yang berarti Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.
2. Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa struktur modal
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini di buktikan
Debt to Equity Ratio diperoleh nilai t hitung 6,384 < t tabel 2,10 dengan
tingkat signifikan 0,000. Dengan menggunakan batas 0,05, nilai
signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ho ditolak
dan Ha diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama penelitian
ini diterima, itu artinya terdapat pengaruh yang positif dari Debt to
Equity Ratio (X1) terhadap Nilai Perusahaan (Y).

3. Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa profitabilitas
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel nilai perusaan. Hal ini
di buktikan dengan Debt to Asset Ratio diperoleh t hitung = -2.728 < t
tabel - 2,10 dengantingkat signifikan 0,014. Dengan menggunakan batas
0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti
Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka hipotesis kedua
penelitian in deterima, itu artinya terdapat pengaruh yang positif dari
Debt to Asset Ratio (X2) terhadap Nilai Perusahaan (Y).

B. Saran
Berdassarkan hasil analisis penelitian, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, antara lain :
1. Struktur modal dapat menggambarkan nilai perusahaan. Oleh karena
itu, bagi investor yang berinventasi pada perusahaan pertambangan
batubara sebaiknya mempertimbangkan rasio keuangan seperti
struktur modal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan nantinya. Hal ini
dikarenakan rasio tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai
perusahaan.
2. Kepada pengelola perusahaan. Diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan guna menarik minat investor, sehingga investor dapat
menaruh kepercayaan kepada perusahaan bersangkutan.

3. Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi
peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan perluasan penelitian.
perluasan yang dimaksud ialah perluasan tempat penelitian dan
sampel yang digunakan.

