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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penulis telah menguji dan menganalisa data yang pada akhirnya 

memberikan kesimpulan bahwa : 

a. Ukuran dewan yang diproksikan dari tata kelola perusahaan tidak 

berdampak signifikan pada nilai perusahaan. Penyebabnya yakni ukuran 

dewan yang besar diyakini bisa menambah biaya agensi dan proses 

mengambil keputusan terkesan lambat serta dapat berpengaruh buruk 

untuk nilai perusahaan. 

b. Kualitas audit yang diproksikan dari tata kelola perusahaan tidak 

berdampak signifikan kepada nilai perusahaan. Karena banyak 

perusahaan yang dipercaya oleh investor dan nilai perusahaannya 

meningkat terus menerus tapi tidak menggunakan auditor big four. Jadi 

big four atau bukan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

c. Kepemilikan manajerial yang diproksikan dari struktur kepemilikan 

secara positif berdampak signifikan kepada nilai perusahaan. Karena 

dengan kepemilikan manajerial mampu mengatasi konflik keagenan dan 

pihak manajemen perusahaan memaksimalkan kinerjanya yang mana hal 

tersebut mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

d. Hubungan yang positif serta signifikan muncul antara cash holdings dan 

nilai perusahaan. Karena dengan cash holdings yang dikelola dengan 

baik perusahaan dapat menarik investor dan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Muncul beberapa kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi penulis 

ataspenelitian ini, yaitu: 

a. Beberapa perusahaan yang terdapat di BEI belum melengkapi laporan 

keuangan selama periode 2014 hingga 2018. 

b. Sampel penelitian hanya dari BEI. 

c. Jangka penelitian hanya 5 tahun, yakni 2014-2018. 
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5.3 Rekomendasi 

a. Menggunakan metode pengukuran yang lain untuk nilai perusahaan 

yakni ROA atau ROE. 

b. Memasukkan variabel lain untuk mengukur nilai perusahaan, misalnya 

manajemen laba, karakteristik dewan, dan variabel lainnya. 
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