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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh ukuran 

perusahaan dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 – 2015. Berdasarkan hasil dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran 

perusahaan diukur dengan logaritma natural (ln) total aset dan logaritma 

natural (ln) total sales. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar 

atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh positif dengan nilai perusahaan. Artinya, jika ukuran perusahaan 

meningkat, maka kenaikan tersebut tidak dapat diikuti oleh kenaikan nilai 

perusahaan. Dengan kata lain besarnya ukuran perusahaan tidak dapat 

menentukan besarnya nilai dari suatu perusahaan. 

2. Good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Good corporate governance diukur dengan lima indikator 

atau proksi. Lima proksi tersebut antara lain kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan 

komite audit dimana masing-masing cara perhitungannya telah dijelaskan 
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pada bab 3. Good corporate governance merupakan mekanisme yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Good corporate 

governance mempunyai pengaruh positif signifikan dengan nilai 

perusahaan. Artinya, semakin baik penerapan mekanisme good corporate 

governance dalam suatu perusahaan, maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. 

3. Good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Good corporate governance diukur dengan lima indikator 

atau proksi. Lima proksi tersebut antara lain kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan 

komite audit dimana masing-masing cara perhitungannya telah dijelaskan 

pada bab 3. Good corporate governance merupakan mekanisme yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Good corporate 

governance mempunyai pengaruh positif siginifikan dengan profitabilitas. 

Artinya, semakin baik penerapan mekanisme good corporate governance 

dalam suatu perusahaan, maka akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan tersebut. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas  diukur dengan return on asset (ROA) dan net profit margin 
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(NPM). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan 

dengan nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi profitabilitas suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dipertimbangan bagi:  

1. Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

investor dalam menentukan keputusan investasi pada suatu perusahaan. 

Investor dapat melihat mekanisme good corporate governance yang 

diterapkan dalam suatu perusahaan, karena hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa good corporate governance berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika sebuah perusahaan menerapkan 

mekanisme good corporate governance, artinya perusahaan tersebut 

menaati peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta memiliki 

peraturan yang mengatur hubungan para stakeholdernya dimana peraturan 

tersebut bertujuan untuk mencapai lima asas. Lima asas tersebut antara 

lain transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 

kewajaran. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki ke lima asas 

tersebut akan bernilai tinggi sehingga mendapat kepercayaan lebih dari 

pasar yang dapat mempermudah perolehan modal saham. Selain dengan 

melihat good corporate governance, investor juga dapat melihat 
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perusahaan yang bernilai tinggi melalui besarnya profitabilitas yang 

dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa  

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika 

perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang besar atau profitabel 

maka nilai perusahaan juga besar sehingga akan menguntungkan jika 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

2. Manajemen perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan dengan cara memaksimalkan penerapan mekanisme good 

corporate governance. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa good 

corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Maka, jika penerapan mekanisme good corporate governance 

pada suatu perusahaan itu baik maka nilai perusahaan juga besar sehingga 

akan menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut 

dan akan berakibat pada meningkatnya harga saham. 

3. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori 

mengenai good corporate governance, dimana hasil penelitian ini 

berkontribusi dalam menambah informasi dan menambah bukti empiris 

mengenai mekanisme good corporate governance menjadi faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.  
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5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berikut ini adalah keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya:   

1. Data keuangan dan laporan keuangan pada penelitian ini didapat dari 

www.idx.co.id, www.sahomok.com, dan www.yahqoofinance.com. Akan 

tetapi, masih ada beberapa laporan keuangan dan data keuangan 

perusahaan terdaftar yang tidak ditemukan pada sumber-sumber data 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

lebih banyak sumber untuk mencari laporan keuangan dan data keuangan 

perusahaan. 

2. Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan pada 

penelitian ini hanya price to book value (PBV). Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mencoba menambah indikator nilai 

perusahaan selain PBV.  

3. Periode penelitian ini adalah periode jangka panjang (10 tahun). Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih 

pendek seperti 3 – 5 tahun.  
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