
81 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2017, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perngaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, dengan hasil uji menunjukan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh positif antara struktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.  

2. pengaruh Net Profit Margin Terhadap Nilai Perusahan Langsung ataupun 

sebagai Variabel Moderator 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan menunjukan bahwa Net Profit Margin tidak 

berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan, namun Net Profit Margin 

dapat memperkuat hubungan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

3. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Net Profit Margin 

Sebagai Variabel Moderator 
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Hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa Net profit margin memoderasi 

atau memperkuat hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017,  

Hasil analisis ini sesuai dengan pendapat dari jurnal penelitian terdahulu 

yang dikemukakan oleh Fernandes Moniaga dan Ayu Sri Maharta Dewi bahwa 

struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, namun tidak 

dengan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, menurut Ayu Sri Maharta 

Dewi menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

sedangkan Fernandes Moniaga menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini net profit margin selaku salah satu 

rasio dari profitabilitas tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan 

namun dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

manufaktur sub sekror farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Periode 2014-2017. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituangkan, maka saran yang dapat 

diberikan kepada peneliti selanjutnya dan perusahaan maufaktur sub sektor farmasi 

dan peralatan tumah tangga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, berikut adalah 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini juga terbatas pada tempat atau perusahaan hanya perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi saja dengan 8 perusahaan farmasi dan 

pengamatan yang dilakukan pendek yaitu 4 tahun laporan keuangan 

perusahaan dengan sample yang terbatas, untuk peneliti selanjutnya diharap 

dapat memperluas sample penelitian dan waktu penelitian agar hasil lebih 

akurat dan luas. 

2. Adjust R Square yang mash kecil, untuk peneliti selanjutnya agar 

ditambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh misalnya seperti 

deviden payout ratio, return on assets, ataupun size. 

 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan peneliti kepada perusahaan 

khususnya perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tidak boleh lengah dan diharapkan lebih siap dalam menghadapi 

naik turunnya harga saham yang tidak menentu. 

2. Lebih memperhatikan struktur modal yang diambil agar tidak menimbulkan 

hutang yang tidak optimal atau tidak sehat sehingga menyebabkan ketidak 
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seimbangan antara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya dan 

berdampak terhadap nilai perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham. 

3. Untuk meningkatkan keuntungan bersih yang didapat dengan cara 

meningkatkan penjualan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena dengan 

keuntungan yang baik akan membantu perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya juga mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber 

pendanaan baik internal maupun eksternal, dengan investor dapat melihat 

sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


