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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Pengaruh variabel independen pada dependen pada perusahaan non-

finansial BEI yang datanya diambil dari tahun 2013-2018. Variabel independen 

yang diteliti ialah ukuran direksi, tingkat penelitian direksi, jumlah rapat direksi, 

kepemilikan manajerial direksi, ukuran komisaris, proporsi komisaris independen, 

jumlah rapat komisaris dan ukuran komite audit serta variabel kontrol, ialah 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

dengan parameter yang digunakan Tobin’s Q.  

 Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari hasil analisa dan pembahsan 

pada bab sebelumnya sebagai berikut: 

1. Tobin’s Q dipengaruhi secara stimulan oleh ukuran direksi, jumlah rapat 

direksi, ukuran komisaris dan proporsi komisaris independen serta 

ukuran komite audit pada perusahaan non finansial di Indonesia. 

2. Ukuran dewan direksi dijelaskan pada bab empat, menyatakan bahwa 

hasil uji signifikan positif pada Q. Yang mana pada hipotesis 

menyimpulkan pengaruh yang sama. 

3. Tingkat pendidikan direksi dinyatakan signifikan negatif pada nilai 

perusahaan yang parameternya menggunakan pengukuran berbasis pasar. 

Dimana tidak terbukti pada hipotesis penelitian yang menyatakan adanya 

pengaruh positif. 

4. Rapat direksi mengindikasikan hubungan positif pada Q, hal ini sama 

halnya dengan hipotesis pada penelitian ini yang menjelaskan bahwa 

hubungan signifikan positif terjadi antara rapat direksi dengan nilai 

perusahaan. 

5. Kepemilikan manajerial direksi berpengaruh signifikan negatif pada Q. 

Berbeda dengan hipotesis yang telah ditulis dalam penelitian ini yang 

menjelaskan hubungan positif pada nilai perusahaan. 
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6. Ukuran komisaris dinyatakan signfikan positif pada Q. Dan hipotesis 

dalam penelitian ini menyatakan hal yang sama, yaitu ukuran komisaris 

memiliki hubungan pada nilai perusahaan. 

7. Proporsi komisaris mengindikasikan hubungan yang signifikan positif 

pada Q. Dimana hipotesis juga menyatakan hal yang sama dengan hasil 

uji. 

8. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada nilai 

perusahaan non finansial di Indonesia pada tahun 2014-2018. Sedangkan 

pada hipotesis yang telah dinyatakan menunjukkan adanya hubungan 

positif dalam penelitian ini. 

9. Ukuran komite audit dinyatakan memiliki pengaruh signifikan positif 

pada Q dalam penelitian ini. Dan pada hipotesis dan hasil pengujian 

memiliki hasil/pendapat yang sama. Hipotesis dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara ukuran komite audit 

dengan Q. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis mendapatkan beberapa kekurangan ketika mengerjakan 

penelitian ini. Berikut kekurangan yang dirasakan peneliti: 

1. Perusahaan yang masih banyak belum memberikan laporan keuangan 

ataupun laporan tahunan-nya secara lengkap dengan periode 2013-2018. 

2. Perusahaan dengan laporan tahunan belum secara lengkap menjelaskan 

tentang profil perusahaan (tingkat pendidikan dewan direksi) dan laporan 

tata kelola perusahaan sehinnga tidak tercantum frekuensi rapat yang 

telah diadakan pada tahun tersebut. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Penulis hanya dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian seterusnya adalah: 

1. Penelitian seterusnya diharapkan mampu menguji variabel dependen 

lainnya yang belum diuji pada penelitian ini sehingga hasil pengujian 
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dapat dibandingkan manakah variabel yang terbaik yang dapat digunakan 

untuk nilai perusahaan. 

2. Penelitian seterusnya diharapkan mampu menambahkan teori yang 

berkaitan dengan tata kelola perusahaan maupun nilai perusahaan sebagai 

referensi dan mendapatkan penjelasan lebih lengkap. 
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