Bab V
Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Rekomendasi
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang
diukur dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada
bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut
1.

Komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan dewan komisaris independen
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

2.

Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan.

3.

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai
perusahaan.

5.2

Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1.

Banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang tidak
menerbitkan data laporan tahunan secara lengkap berturut turut lima
tahun dari tahun 2011-2015 sehingga jumlah sampel penelitian menjadi
berkurang.

2.

Hanya mengambil data perusahaan manufaktur dan jasa non keuangan.

3.

Data yang diambil hanya dalam periode lima tahun.

4.

Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang diperlukan dalam
penelitian ini.
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5.

Pengunaan model untuk mendeteksi nilai perusahaan dalam penelitian ini
masih

kurang mampu

menjelaskan pengaruh terhadap variabel

dependennya.

5.3

Rekomendasi Penelitian
Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian di

masa yang akan datang adalah dengan menambahkan variabel independen
maupun dependen lain yang memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam
menghasilkan model penelitian yang lebih baik. Penambahan variabel lainnya
seperti persentase kepemilikan oleh individu (xu & wang, 1999), dan risiko
perusahaan (mehran, 1995; musiega et al., 2013; fazlazadeh et al., 2011).
Rekomendasi lainnya ialah memperpanjang horizon waktu penelitian
(lebih dari lima tahun) agar uji yang dihasilkan dapat menunjukkan model yang
tepat dengan data observasinya, dan perluasan pengambilan sampel data.
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