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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2012 sampai 2015. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat dambil kesimpulan: 

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal 

ini menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajer akan 

mengakibatkan semakin tinggi nilai perusahaan, kepemilikan manajer atas 

saham perusahaan memberikan kepercayaan kepada manajer untuk dapat 

mengelola saham perusahaan dengan baik dan dapat meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan maka nilai perusahaan pun ikut meningkat. 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal 

ini menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusi akan 

mengakibatkan semakin tinggi nilai perusahaan, nilai positif yang dihasilkan 

oleh kepemilikan institusional menggambarkan pihak institusi dapat 

mengatur atau mengontrol kewenangan manajer agar dapat bekerja dengan 

baik yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, jumlah 

dewan komisaris mempengaruhi nilai perusahaan, hal ini menyatakan 

bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris akan mengakibatkan semakin 
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tinggi nilai perusahaan, Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 

tingkat integritas pengawasan terhadap manajer semakin tinggi, dengan 

begitu maka akan semakin mewakili kepentingan stakeholders lainnya 

selain kepentingan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan 

semakin baik terhadap nilai perusahaan. 

4. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini 

menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas akan mengakibatkan 

semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil yang positif menggambarkan 

semakin tinggi profit perusahaan akan semakin bagus prospek perusahaan 

kedepannya. Meningkatnya profit perusahaan akan menyebabkan investor 

tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut. Dengan banyaknya investor yang membeli saham perusahaan 

maka akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian 

ini memberikan implikasi bagi: 

1. Akademisi 

Hasil penelitian ini mampu memperkaya pengembangan teori mengenai nilai 

perusahaan, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah informasi dan 

menambah bukti empiris mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dan 

bagaimana pengaruhnya pada nilai perusahaan. Selain itu penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi mengenai analisa faktor yang terbukti mempengaruhi serta 

penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.  
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2.       Perusahaan  Property dan Real estate 

 

Hasil penelitian ini dapat sebagai refrensi bagi manajemen perusahaan untuk 

pengambilan keputusan dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan melihat 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris, serta dapat 

meningkatkan kinerja perusahaannya khususnya dalam peningkatan laba 

(profitabilitas) agar dapat bersaing secara global.  

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Berikut ini adalah keterbatasan dalam penelitian ini:  

Terdapat beberapa data perusahaan yang tidak diperoleh penulis dalam 

penelitian, karena ada beberapa data perusahaan yang tidak dipublikasikan di 

www.idx.co.id dan penulis hanya memperoleh data dari website tidak secara 

langsung ke kantor Bursa Efek Indonesia. 

5.4  Saran  

Berikut ini adalah saran dalam penelitian ini:  

1. Bagi perusahaan property dan real estate yang sudah go public untuk dapat 

secara lengkap menyajikan data perusahaannya dalam website www.idx 

co.id agar dapat dengan mudah diketahui dan akses oleh shareholder, 

peneliti dan masyarakat luas.  

2. Bagi penelitian selanjutnya untuk memperoleh laporan keuangan 

perusahaan langsung ke kantor Bursa Efek Indonesia selain yang terdapat di 

website www. idx.co.id. 

3. Indikator yang dipakai untuk mengukur nilai perusahaan pada penelitian ini 

hanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx/
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dan profitabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau 

mencoba indikator yang lain untuk perusahaan property dan real estate 

seperti ukuran perusahaan dan struktur modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


