
 40                     Universitas Internasional Batam 

 
Natasja Dwi Santri. Analisis Pengaruh Aktiva Tak Berwujud, Kebijakan Keuangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap  
Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

UIB Reprository©2019 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan Penelitian 

Dilakukannya studi ini untuk menunjukkan hasil dari analisa yang 

dilakukan terhadap pengaruh aktiva tak berwujud, kebijakan keuangan, dan 

kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Uji data memperlihatkan hasil yang 

memiliki kesamaan maupun tidak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, 

dari signifikansi yang ditimbulkan baik positif atupun negatif variabel independen 

pada variabel dependen. Dari aktiva tak berwujud menghasilkan hasil yang sama 

dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya dampak signifikan positif pada 

kualitas perusahaan.  

Variabel kebijakan keuangan terhadap nilai atau kualitas perusahaan 

menghasilkan perbedaan yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh dari sisi 

kebijakan hutang dan tidak signifikan dari sisi kebijakan dividen. Penelitian 

sebelumnya menghasilkan kedua pengukuran tersebut bedampak positif terhadap 

nilai perusahaan. Variabel independen terakhir menunjukkan hasil uji yakni 

kinerja keuangan yang diukur dari rasio keuangan yang digunakan menghasilkan 

tidak berpengaruh terhadap kualitas perusahaan, namun penelitian sebelumnya 

menunjukkan hanya beberapa rasio keuangan saja yang menunjukkan signifikansi 

terhadap nilai perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan didapati dari penelitian ini diantaranya adalah: 
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1. Sampel perusahaan yang di ambil dari daftar perusahaan di bidang 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kurang lengkap dan data 

yang tidak diperbaharui dari segi informasi keuangan tahunan selama 

periode yang dibutuhkan yaitu 2013-2017.  

2. Adanya perusahaan yang sudah dikategorikan sesuai kebutuhan namun 

kurang memenuhi kriteria dan laporan yang dilaporkan hanya tahunan 

yang membuat keterbatasan dalam menentukan sampel dari penelitian.  

3. Variabel kebijakan dividen juga menjadi batasan terhadap pengambilan 

sampel yang menyebabkan tidak semua perusahaan membayarkan dividen 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Saran dan pertimbangan yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai bahan 

yang lebih diperhatikan bagi peneliti selanjutnya, antara lain:  

1. Diharapkan mempertimbangkan penggunaan website resmi ataupun media 

lainnya dalam pengungkapan berdasarkan laporan keuangan terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Banyaknya variasi sampel penelitian yang digunakan, sebagai contoh yaitu 

penambahan variabel maupun periode sampel data.  

3. Variabel yang berpengaruh atupun berkaitan dapat menambah hasil uji dan 

pengamatan juga bisa dilakukan agar penelitian menjadi lebih mendalam. 

 


