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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat pengaruh 

antara dewan direksi, direksi independen, kegiatan dewan, komite audit, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta konsentrasi kepemilikan 

terhadap relevansi nilai. Profitabilitas serta ukuran perusahaan dijadikan sebagai 

variabel kontrol dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini yaitu dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. Kegiatan dewan dalam penelitian menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan negatif terhadap relevansi nilai. Variabel lainnya 

mendeskripsikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu direksi independen, komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan 

institusional.  

Hasil uji Adjusted R
2
 dalam penelitian menunjukkan hasil 0,8580 yang 

menjelaskan bahwa variabel yang dijadikan dalam model penelitian dapat 

mendeskripsikan relevansi nilai sebesar 85,8%. Sisa dari hasil R
2
 lainnya yaitu 

sebesar 14,20% dijelaskan oleh variabel lain seperti dewan komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan asing, kepemilikan kekeluargaan yang tidak ada dalam 

model penelitian relevansi nilai yang pernah diteliti sebelumnya oleh Zallum 

(2013), De Almeida et al. (2009), Omokhoje dan Claire (2018), Marra dan 

Mazzola (2014). 

 

5.2  Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

relevansi nilai pada perusahaan antara lain, yaitu: 

1.   Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2014 hingga 2018 tidak mempublikasikan laporan keuangannya 

secara lengkap. Hal ini menyebabkan jumlah data sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menurun.  
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2.   Terdapat variabel yang tidak bisa diteliti pada sampel penelitian yaitu CEO    

dualitas karena terdapat larangan oleh pemerintah di Indonesia, sehingga   

observasi tersebut tidak bisa dilanjuti.   

3.   Kurangnya referensi pendukung yang menjelaskan kegiatan dewan direksi  

  sehingga terdapat keraguan terhadap keakuratan informasi yang   

  disampaikan. 

   

5.2   Rekomendasi 

Rekomendasi dari penelitian ini mampu menjadi beberapa kesimpulan yang 

dapat digunakan sebagai bahan perhitungan dalam penelitian selanjutnya yaitu 

sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperbesar sampel penelitian, dengan 

menambah jumlah sampel perusahaan, memperluas ruang lingkup penelitian 

seperti melakukan penelitian di beberapa negara Asia serta dengan 

menambahkan tahun penelitian untuk mencerminkan situasi di Indonesia dan 

dunia dengan lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengamati data terbaru untuk 

mengetahui tingkat relevansi nilai saat ini. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel independen 

lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

seperti pengembalian ekuitas, aset bersih, dan arus kas dari operasi, dewan 

komisaris, dan komisarin independen. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel dependen lain 

yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, seperti pengakuan kerugian 

tepat waktu, perataan laba, dan kualitas akrual. 
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