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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

   

5.1  Kesimpulan 

Rencana Penyelidikan dapat menguji dampak tata kelola pengusahaan dan 

pada nilai pengusahaan terhadap pengusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, 

dimana variabel dependen pada penelitian ini yaitu tobins’q, variabel independen 

terdiri dalam komisaris independen, komite audit, ownership managerial, firm 

size ,and return on equity 

Menurut penjelasan dari bab-bab terdahulu maka diperoleh kesimpulan bahwa 

komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan return on equity tidak 

terpengaruh pada angka perusahaan melainkan ukuran perusahaan terpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

 Penyelidikan ini  konsisten dengan hipotesis pada peneliti terdahulu yang 

dilakukan oleh  yang dilakukan (A. Gill & Obradovich, 2012) di Amerika Serikat 

dan data 333 perusahaan tercatat di bursa efek newyork, dinyatakan  pengukuran 

dewan dimiliki hubungan signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dari 

tersebut serupa dari penelitian (Amarjit Gill & Mathur, 2011) aitu berpengaruh 

signifikan negatif ukuran dewan terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepemilikan manajerial 

pada perusahaan yang bergerak disektor keuangan yang ada di Indonesia, hingga 

kurang diberikan kontribusi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 
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Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Debby, 

Mukhtaruddin, Yuniarti, Saputra, & Abukosim, 2014) Kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut (Onasis & Robin, 2016)) 

yang ditunjukan bahwa kepemilikan manajerial juga tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

  Dalam penelitian (Adetunji Babatunde & Olaniran, 2009) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan bisa dilihat dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. (Jip & Juniarti, 2014), (Amarjit Gill & Mathur, 2011), (Siahaan, 

2013), Dari dari penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar biasa dimiliki laba yang lebih besar 

dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki 

market power yang besar hingga mungkin untuk ditetapkan harga yang lebih 

tinggi di pasaran dan diberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh laba 

yang tinggi. Laba yang tinggi menunjukkan profitabilitas perusahaan yang bagus. 

Perusahaan bagus bisa dengan mudah mengakses ke pasar modal. Dengan 

kemudahan ini berarti perusahaan mempunyai kemampuan untuk membiasakan 

dana dan menjual sahamnya lebih mudah karena melihat besarnya aset yang bisa 

dijaminkan oleh perusahaan. Dana digunakan untuk membiayai proses 

operasional perusahaan agar berjalan dengan baik. Hal ini kemudian dicerna 

sebagai suatu sinyal positif oleh investor karena menunjukkan prospek perusahaan 

yang bagus ke depannya hingga hal ini akan bisa meningkatkan nilai perusahaan. 

 

5.2 Kekurangan Penelitian 
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Di bawah ini adalah kekurangan yang ada, diantaranya: 

  

1.  Pencarian data sampel cuma berdasarkan perusahaan yang terdaftar pada 

BEI.  

2. Banyak data sampel telah tercatat di Indonesia stock exchange yang belum 

mempublikasi data keuangan tahunan sejak 2011 sampai dengan 2015 

sehingga data tidak bisa di input dan menjadikan total data sampel menjadi 

sedikit.  

 

5.3 Masukan Penelitian 

  Masukan ini mungkin bisa untuk pedoman dan saran untuk peneltiain 

Indonesia pada tahun berikutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian setelah diharap bisa bertambah angka contoh pengamatan dalam 

melakukan berbanding dalam memakai 2 Negara atau lebih, samaseperti 

Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura.  

Penyelidikan selanjutnya di sarankan untuk menggunkan proksi lain dari 

nilai perusahaan seperti kerangka kepemilikan menjadikan institusional, 

pemerintah, keluarga, asing, manajerial dan terkonsentrasi. kompoten tata kelola 

pengusahaan yang diliputi organisasi dewan dua litas CEO, pengukuran dewan, 

rapat kelompok audit (Elvin & Hamid, 2016). 


