
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1.   Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yang meliputi ukuran 

dewan, komite audit dan efek pengungkit keuangan serta ukuran perusahaan, 

pengembalian aset dan insider holdings sebagai variabel kontrol terhadap variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Ukuran dewan tidak berpengaruh signifikasi terhadap tobins Q, karena besar 

kecilnya ukuran dewan tidak memberikan pengaruh dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu karakteristik tata kelola perusahaan di Indonesia masih 

menunjukkan bahwa kekuasaan masih berada di tangan pemegang saham 

mayoritas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bozec dan Dia 

(2010), maka dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak. 

2. Komite audit tidak berpengaruh signitifikasi terhadap tobins Q. Komite 

audit menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara 

presentase jumlah anggota komite audit dan komite kompensasi dengan 

nilai perusahaan dalam hal menyusun dan merancang jumlah remunerasi 

untuk para manajer tidak terkait dengan peningkatkan nilai perusahaan.. 

Komite audit diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan 

yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya 

sehingga dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wiliams (1994), maka 

dapat simpulkan hipotesis kedua ditolak. 

3. Efek pengungkit keuangan berpengaruh positif terhadap tobins Q.  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

penggunaan hutang, semakin tinggi nilai perusahaan, melainkan ada batas 

maksimalnya. Hutang yang semakin tinggi akan memperbesar risiko dan 

berarti biaya modal sendiri bertambah. Hal ini menunjukan bahwa 

penggunaan hutang tidak akan meningkatkan nilai perusahan disebabkan 

keuntungan yang diperoleh dari murahnya biaya hutang ditutup oleh 

naiknya biaya modal sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Khediria dan Folus (2010), Panaretou (2013), maka dapat 

disimpulkan hipotesis ketiga diterima. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang ada di Bursa Efek 

Indonesia dengan jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tahun 2009 

sampai 2013 dimana jangka waktu penelitian relatif pendek  jika 

dibandingkan dengan penelitian yang lain. 

2. Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian  ini masih sedikit dan 

masih terdapat banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan namun belum digunakan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian mengunakan sampel perusahaan manufaktur saja. Penelitian ini 

tidak menggunakan semua perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitan 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk dapat memperpanjang 

jangka waktu penelitian agar dapat mencerminkan distribusi variabel 

independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen yang lain yang 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Diharapkan kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk dapat memperbanyak 

teori-teori pendukung yang dapat dijadikan pembanding dalam rangka 

pengambilan kesimpulan sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih 

baik. 
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