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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang 

diambil dari bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Struktur modal tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini mengidentifikasi bahwa penggunaan hutang akan menyebabkan 

biaya ekuitas naik dengan tingkat yang sama seperti tingkat pendapatan 

yang dihasilkan dan para investor cenderung melihat bertanggung jawab 

penuh atas pengelolaan dana dari utang tersebut secara efektif dan efisien 

agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 

2. Keputusan investasi memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan, 

mengidentifikasi bahwa semakin besar keputusan investasi akan 

menyebabkan semakin besar nilai perusahaan, begitu pula sebaliknya. 

Semakin kecil keputusan investasi akan menyebabkan semakin kecil 

nilai perusahaan. 

3. Struktur modal memberikan kontribusi terhadap keputusan investasi, 

mengidentifikasi bahwa semakin besar struktur modal akan 

menyebabkan semakin besar keputusan investasi, begitu pula sebaliknya. 

Semakin kecil struktur modal akan menyebabkan semakin kecil 

keputusan investasi. Pengaruh tidak langsung antara struktur modal 

terhadap nilai perusahaan melalui keputusan investasi lebih besar 
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dibanding pengaruh langsung struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Maka variabel keputusan investasi berhasil memediasi hubungan antara 

struktur modal terhadap nilai perusahaan.  

5.2    Saran 

      Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini untuk 

perusahaan maupun untuk para peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri dasar dan kimia hendaknya terus berupaya mengelola 

penggunaan dana dari hutangnya secara efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan laba operasional perusahaan dan menciptakan nilai tambah 

bagi perusahaan.  

2. Dalam hal keputusan investasi perusahaan industri dasar kimia hendaknya 

mengalokasikan dana-dana tersebut dengan tepat di berbagai aset 

perusahaan yang mendukung dalam upaya ekspansi sehingga 

mendatangkan keuntungan di masa mendatang, sehingga dapat 

memberikan sinyal positif kepada investor untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Variabel dari penelitian ini hanya terbatas pada strukrtur modal dan 

keputusan investasi. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk 

menggunakan variabel-variabel lainnya. 

4. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2016-2018. Dengan ukuran sampel 

62 sampel. Untuk penelitian selanjutnya perlu membesarkan ukuran 

sampel misalnya dengan menambah periodisasi penelitian sehingga 
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diperoleh sampel yang lebih besar dan memberikan kemungkinan yang 

lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.            


