BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Solvabilitas signifikan dan positif pada nilai perusahaan karena mencerminkan
kemampuan dalam mengelola penggunaan hutang sehingga berdampak pada
naiknya nilai perusahaan.
2. Ukuran perusahaan tidak signifikan pada nilai perusahaan karena ukuran
perusahaan tidak mampu menjadi indikator keberhasilan kinerja perusahaan
dalam penunjang penciptaan nilai suatu perusahaan.
3. Profitabilitas signifikan dan positif pada nilai perusahaan karena dengan
profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
sehingga meningkatkan daya tarik bagi para investor yang nantinya akan
menaikkan nilai perusahan.
4. Kepedulian lingkungan bukan sebagai pemoderasi antara solvabilitas terhadap
nilai perusahaan disebabkan karena perusahaan dengan kepemilikan hutang
lebih berfokus pada penggunaan dana dalam mendukung penciptaan laba yang
digunakan untuk menutup kewajiban tetap sehingga pengeluaran untuk kegiatan
lingkungan bukan menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh perusahaan.
5. Kepedulian lingkungan mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh antara
ukuran perusahaan pada nilai perusahaan disebabkan karena ukuran perusahaan
mempengaruhi tuntutan perusahaan dari para stakeholder. Kemampuan
perusahaan dalam memenuhi tuntutan para stakeholder menciptakan image baik
bagi perusahaan sehingga berpengaruh pada nilai perusahaan.
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6. Kepedulian lingkungan bukan sebagai pemoderasi antara profitabilitas pada nilai
perusahaan disebabkan karena biaya dalam mewujudkan kepedulian lingkungan
mempengaruhi turunnya laba perusahaan sehingga menurunkan daya tarik
pemegang saham yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan.
5.2 Saran
1. Peneliti selanjutnya dapat memakai sampel perusahaan seperti LQ45, index
kompas100 atau lainnya sehingga memperoleh hasil penelitian yang dapat
digeneralisasi tidak terbatas pada sector tertentu saja.
2. Bagi manajemen perusahaan tetap mengawasi tingkat penggunaan hutang
meskipun hutang tersebut mampu menaikkan nilai perusahaan dan meningkat
kegiatan dalam menunjang laba perusahaan agar tetap menjadi daya tarik bagi
investor serta memperhatikan tuntutan stakeholder dalam kepeduliannya
terhadap lingkungan untuk menjaga keberlanjutan hidup perusahaan.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Adanya keterbatasan pada penelitian ini antara lain:
1. Sampel terbatas pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017 sampai tahun 2019 saja
disebabkan perusahaan periode sebelumnya masih sedikit yang menerbitkan
annual report.
2. Sedikitnya informasi pengungkapan lingkungan selama periode pengamatan
yang dilakukan oleh perusahaan sampel sehingga mempengaruhi hasil
penelitian.
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