
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam melakukan penelitian terhadap Good Corporate Governance di 

Bursa Efek Malaysia, variabel yang digunakan sebagai variabel dependen adalah 

Firm value (Tobin's Q) dan yang bertindak sebagai variabel independen adalah 

Board size, Outside Directors, CEO Duality, Audit Committee, Managerial 

Ownership, Family Ownership dan Foreign Ownership. Variabel Firm Size dan 

Sales Growth sebagai variabel kontrol. Berdasarkan pengujian serta pembahasan 

yang dicantumkan di bab empat dan kerangka teoritis yang dicantumkan di bab 

dua, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Board size berpengaruh signifikan negatif terhadap Firm Value. Hasil 

penelitian ini konsistendengan hasil penelitian terdahulu 

menurut Lipton dan Lorsch (1992), Jensen (1993) dan didukung oleh 

penelititan Mak dan Kusnadi (2005). Namun hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian Rouf (2011) yang menyatakan adanya hubungan positif 

antara board size dan firm value.  

2. Outside director berpengaruh signifikan positif terhadap Firm Value. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu menurut 

Hermalin dan Weisbach (1991), Mc Knight dan Mira (2003), dan Beasley 

(1996). Namun hasil ini  tidak konsisten dengan Hermalin dan Weisback 

(1991), Mehran (1995), Yermack (1996), Klein (1998), Dalton, Daily, 
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Ellstrand dan Johnsom (1998) dan Agrawal dan Knoeber (1997) yang 

menyatakan adanya negatif antara outside director dan firm value.  

3. CEO Duality berpengaruh signifikan positif terhadap Firm Value. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian terdahulu dimana menurut Rouf (2011), Gill 

dan Mathur (2011), Yermack (1996) dan Thi (2011). Namun hasil ini 

bertentangan dengan Wier et al. (2002) Haniffa dan Hudaib (2006) Vafeas 

dan Theodrou (1998) Brickley et al. (1997) dan Mc Knight dan Mira 

(2003) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara CEO Duality 

dan  firm value. 

4. Audit Committee berpengaruh signifikan positif terhadap Firm Value. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu dimana menurut Rouf 

(2011) dan Obradovich dan Gill (2013). Bhagat dan Jefferis (2002), Klein 

(1998), dan Anderson et al. (2004). Namun hasil ini bertentangan dengan 

Kajola (2008). 

5. Managerial Ownership berpengaruh signifikan negatif terhadap Firm 

Value. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu dimana menurut 

Denis dan Sarin (1999) Shivdasani dan Yermack (1999), dan Coles, 

Daniel, dan Naveen (2008). Namun hasil ini bertentangan dengan Jensen 

dan Warner (1988), Ping dan Hsein (2009). Hiraki et al. (2003), Jensen 

dan Meckling (1976), Morck et al. (1988), dan Stulz (1988) yang 

menyatakan adanya hubungan positif antara managerial ownership dan  

firm value. 
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6.   Family Ownership berpengaruh signifikan positif terhadap Firm Value. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu dimana menurut Gomez et 

al. (2001) dan Andres (2008). Namun hasil ini bertentangan dengan Lease 

et al. (1984) Morck et al. (2000), Eddleston dan kellermanns (2007), dan 

Kellermanns dan Eddleston (2004), Faccio, Lang dan Young (2001) yang 

menyatakan adanya hubungan negatif antara family ownership dan firm 

value. 

7.    Foreign Ownership berpengaruh signifikan negatif terhadap Firm Value.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu dimana menurut Yudaeva 

et al. (2003), Bai et al. (2004) dan Patibandla (2006) dimana foreign 

ownership berpengaruh positif terhadap firm value. Namun hasil ini 

bertentangan dengan Konijn et al. (2011) serta Le dan Phung (2013). 

 

5.2  Keterbatasan 

1. Terjadi keterbatasan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia karena 

terdapat banyaknya perusahaan tidak memenuhi kriteria dalam penelitian. 

2. Variabel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini kurang 

kompleks sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam 

penelitian Good Corporate Governance maka peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel yang menjadikan penelitian ini lebih akurat. 
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5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya; yaitu 

1.  Bagi peneliti selanjutnya  

a. Dalam penelitian selanjutnya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

memperpanjang periode penelitian sehingga dapat mendukung untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

b. Menggunakan variabel-variabel yang lebih kompleks sehingga sampel 

perusahaan yang terdaftar di bursa dapat dianalisa dengan maksimal 

seperti dewan direksi wanita, rapat dewan direksi, rapat komite audit, 

kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan. 

2.    Bagi perusahaan 

 Untuk dapat meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain maka 

perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan 

persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-

masing negara. 
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