BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN
REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen yang terdiri dari ukuran dewan, komisaris independen,
konsentrasi kepemilikan, dan komite audit terhadap nilai perusahaan
sebagai variabel dependen. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada
bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.

Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai
perusahaan (H1 diterima). Semakin besar ukuran dewan dalam
perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Hal ini
dikarenakan oleh banyaknya pendapat yang berasal dari anggota
dewan dan menambah kontribusi dalam pengambilan keputusan
yang tepat dan bijak, karena masing-masing anggota tentunya akan
memberikan saran dan solusi yang saling melengkapi dalam
pemecahan masalah perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Isshaq, Bokpin dan Onumah (2009),
serta Mousa dan Desoky (2012).

2.

Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan (H2 ditolak). Banyaknya komisaris independen dalam
suatu perusahaan tidak mempengaruhi tingginya nilai perusahaan.
Dewan yang bekerja independen dalam perusahaan belum tentu
menghasilkan kinerja yang lebih bagus. Hasil ini konsisten dengan
hasil penelitian yang dilakukakan oleh Sulong dan Nor (2008),
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Rasyid et al. (2010), Obradovich dan Gill (2013), Kangarlouei et
al. (2013), serta Triyono dan Setyadi (2015).
3.

Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan (H3 ditolak). Hal ini berarti dengan adanya
pemegang

saham

terkonsentrasi

tidak

mempengaruhi

nilai

perusahaan. konsentrasi kepemilikan tidak dapat meningkatkan
nilai perusahaan karena dengan terkonsentrasinya kepemilikan,
keputusan manajemen hanya berada pada pemilik mayoritas yang
cenderung berpihak pada manajemen dan mengarah pada
kepentingan pribadi sehingga mengabaikan pemegang saham
minoritas, hal ini direspons negatif oleh pasar. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulong dan Nor
(2008), Zeitun (2009), Thi (2011), Ameer (2012), serta Wahla,
Shah, dan Hussain (2012).
4.

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan (H4 ditolak). Chan dan Li (2008) berpendapat bahwa
dengan

adanya

direktur

keuangan

terlatih

(finance-trained

director), ukuran komite audit sudah tidak penting dalam
mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan dan Li (2008) dan
serta Tahir et al. (2014).
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5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1.

Penelitian ini hanya meneliti pada satu objek, yaitu perusahaan
yang terdaftar di BEI.

2.

Keterbatasan dalam perolehan data yang tidak dipublikasikan
merupakan salah satu kesulitan untuk melakukan penelitian,
sehingga berdampak terhadap hasil dari penelitian yang kurang
memuaskan.

5.3

Rekomendasi Penelitian
Rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan untuk

penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
1.

Mengembangkan topik nilai perusahaan dengan mengambil objek
BEI dan negara lain sebagai bahan perbandingan dan untuk
menambah wawasan.

2.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabelvariabel baru yang berpengaruh terhadap penelitian.

3.

Berusaha mengumpulkan lebih banyak teori-teori pendukung yang
dapat dijadikan sebagai pembanding dalam rangka pengambilan
kesimpulan agar hasilnya lebih maksimal.
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