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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A.  Kesimpulan 

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2012-2016 

2. Current Ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2012-2016. 

3. Corporate Social Responsibility (CSR) memoderasi pengaruh Return On 

Asset (ROA) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konsumsi yang 

tercatat di BEI tahun 2012-2016. 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat memoderasi pengaruh 

Current Ratio (CR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konsumsi yang 

tercatat di BEI tahun 2012-2016. 

 

B.  Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 

diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan rasio ROA 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena perusahaan yang 
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memiliki keuntungan yang tinggi dianggap akan memiliki prospek 

yang baik dimasa yang akan datang oleh investor.  

2. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penelitian ini  

memoderasi variabel ROA terhadap terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan hendaknya lebih mempertimbangkan besaran dana yang 

dialokasikan untuk dana CSR karena pengalokasian dana CSR yang 

tinggi akan menyebabkan tingginya nilai perusahaan yang akan 

meningkatkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan dananya.  

3. Untuk investor dapat menjadi pertimbangan dan untuk bahan evaluasi 

supaya tidak salah dalam memilih investasi pada suatu perusahaan. 

Untuk perusahaan dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi kebijakan 

perusahaan sehingga dapat menyusun strategi perusahaan di masa 

yang akan datang. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh Kinerja keuangan (ROA dan CR) terhadap Nilai Perusahaan 

(PBV) dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 

moderasi. Meskipun demikian penelitian ini masih memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain: 

1.  Variabel yang diteliti masih terbatas yaitu hanya Return On Asset 

(ROA), Current Ratio (CR), Corporate SocialResponsibility (CSR) 

dan Price to Book Value (PBV). 
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2.  Jumlah sampel yang diteliti masih terbatas yaitu 10 perusahaan pada 

perusahaan konsumsi sehingga belum dapat menggeneralisasikan 

penelitian. 

D. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai variabel moderasi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya 

mempertimbangkan faktor-faktor internal saja, namun juga 

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar 

dan suku bunga karena kinerja keuangan perusahaan tidak dapat 

terlepas dari pengaruh kondisi makro ekonomi suatu negara. 

2. Penelitian ini hanya meneliti selama 5 tahun. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan periode yang lebih panjang dan juga 

terbaru. 

3. Disarankan untuk meneliti obyek lain seperti sektor properti dan 

realestate, pertanian, pertambangan, manufaktur atau perdagangan 

sehingga dapat menggeneralisasikan hasil penelitian. 
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