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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pengaruh 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai suatu perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan pada 243 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 

tahun 2013 dengan periode penelitian dari tahun 2009 sampai dengan 2013.  

Berdasarkan hasil uji, analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Leal dan Silva (2005) dan Erickson et al. (2005), 

namun tidak konsisten dengan penelitian Bai et al. (2002), Baek et al. 

(2002), Hovey (2004), Rashid (2011) dan Reyna et al. (2012). Hal ini 

tidak konsisten dan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

diungkapkan pada bab 2 sebelumnya. 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hovey (2004), Kim dan Lu (2009), Sami et al. (2011), 

dan Abbasi et al. (2012). Hal ini konsisten dan sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang diungkapkan pada bab 2 sebelumnya. 

3. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 



64 
 

Selvi Otanti, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia, 2015 
UIB Repository©2015  

dilakukan oleh Coleman dan Biekpe (2006), Babatunde dan Olaniran 

(2009), Christensen, Kent, dan Stewart (2010). Hal ini konsisten dan 

sesuai dengan hipotesis penelitian yang diungkapkan pada bab 2 

sebelumnya. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Shabbir dan Padgett (2008), Rashid (2011), Gill dan 

Obradovich (2012), Reyna et al. (2012) dan Hartono et al. (2013). Hal 

ini konsisten dan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diungkapkan 

pada bab 2 sebelumnya. 

5. Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Rashid (2011), Abbasi et al. (2012), Reyna et al. (2012) serta Gill dan 

Obradovich (2012). Hal ini konsisten dan sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang diungkapkan pada bab 2 sebelumnya. 

 

5.2   Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 

1. Banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tidak memliki laporan tahunan lengkap berturut-turut lima tahun dari 

tahun 2009–2013 sehingga jumlah sampel penelitian menjadi 

berkurang. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, dan 2 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan 

leverage. 

3. Adanya variabel yang tidak dapat diteliti pada sampel penelitian yaitu 

CEO dualitas karena UU No. 1 Tahun 1995 menjelaskan bahwa 

kedudukan direksi dan komisaris secara tegas dipisahkan di Indonesia 

sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut dalam UU PT di 

Indonesia adalah two-tier board system. Oleh sebab itu, one-tier board 

system tidak diperbolehkan, maka penulis tidak menggunakan variabel 

ini. 

4. Data yang dianalisa hanya berasal dari www.idx.co.id sehingga 

jumlah sampel penelitian kemungkinan besar tidak lengkap. 

Seharusnya data dapat di download dari website perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

5.3   Rekomendasi Penelitian 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 

1. Memperluas sampel penelitian baik dengan cara menambah tahun 

pengamatan maupun menambahkan perbandingan dengan 

menggunakan dua negara misalnya Malaysia dan Indonesia. Hal ini 

disarankan agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat. 

2. Dapat menambahkan variabel lainnya yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
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3. Dapat melakukan penelitian pada negara lain yang menganut two-tier 

board system sehingga dapat menganalisa mengenai CEO dualitas. 

4. Perusahaan yang laporan tahunannya belum lengkap dapat dicek 

kembali ke website perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan 

sampel yang lebih banyak dan akurat. 

5. Bagi investor yang akan melakukan investasi ke perusahaan go public 

sebaiknya memilih perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang 

baik karena dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik 

mencerminkan nilai perusahaan yang baik pula. 


