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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

stuktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing dan konsentrasi kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal syariah pada tahun 2014-2016. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan (tobin’s Q). Hal ini berarti persentase kepemilikan saham oleh 

manajerial yang tinggi memudahkan pihak manajer dalam mengambil 

keputusan dan berhati-hati agar tidak terjadi kerugian sehingga akan 

menarik minat investor eksternal untuk menanamkan sahamnya karena 

semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi 

nilai perusahaan tersebut. 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh dan arahnya positif terhadap nilai 

perusahaan (tobin’s Q). Hal ini menunjukkan bahwa besar kepemilikan 

saham oleh institusional dianggap mampu menjadi bagian dalam 

monitoring perusahaan yang efektif untuk setiap keputusan yang diambil 

oleh manajemen. Hal ini dikarenakan investor institusional akan terlibat 
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dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba perusahaan yang dilakukan oleh manajemen oleh 

sebab itu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Kepemilikan asing berpengaruh dan arahnya positif terhadap nilai 

perusahaan (tobin’s Q). Hasil ini menunjukan bahwa kepemilikan asing 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena informasi yang didapat dari 

pihak asing akan bermanfaat dan menjadi kekuatan dalam pengembangaan 

teknelogi. 

4. Konsentrasi kepemilikan publik berpengaruh dan arahnya positif terhadap 

nilai perusahaan (tobin’s Q) yang memiliki pengaruh. Penyertaan saham 

oleh masyarakat dapat mencerminkan adanya harapan dari masyarakat 

bahwa pihak manajemen perusahaan akan mengelola saham tersebut 

dengan baik yang dibuktikan dengan tingkat laba dan nilai perusahaan 

yang baik karena semakin besar persentase saham yang ditawarkan kepada 

publik, maka semakin besar pula informasi internal yang harus 

diungkapkan kepada publik sehingga dapat mengurangi intensitas 

terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan 

konsentrasi kepemilikan public dapat menjelaskan nilai perusahaan 

sebesar 16,7%, sedangkan sisanya sebesar 83,3% dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Didalam penelitian ini struktur kepemilikan yang meliputi dari 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan 

konsentrasi kepemilikan berdasarkan data diatas yang terdapat di tabel 

IV.6 bahwa perlu diperhatikan kembali kepemilikan asing karena nilai 

kepemilikan asing sangat rendah oleh karena itu diharapkan kepemilikan 

asing lebih ditingkatkan dengan penjualan saham atau moditoring terhadap 

indek saham yang dijual keluar negeri agar pergerakan saham yang ada 

bisa meningkatkan nilai perusahaan yang ada diindonesia. 

2. Bagi perusahaan yang terdaftar dipasar modal diharapkan lebih 

memperhatikan tentang pentingnya perusahaan asurance dikarenakan ada 

beberapa informasi yang diperlukan tidak ada. 

3. Bagi investor dan calon investor, diharapkan lebih mempertimbangkan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar dipasar modal syariah dikarenakan 

perusahaan yg terdaftar sudah menjalankan akad-akad syariat islam dan 

memberikan ketenangan kepada investor karena dana yang diinvestasikan 

aman. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas indikator tentang 

struktur kepemilikan seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan 
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ethenic sehingga menggambarkan secara keseluruhan tentang struktur 

kepemilikan. 

b. Untuk proxy nilai perusahaan dapat diperluas seperti return on equity, 

return on asset, return on investment, dan price book value, sehingga 

hasil yang diperoleh dapat dijadikan perbandingan. 

c. Rentang periode penelitian diperluas dan memasukan laporan tahunan 

2017 apabila telah dipublikasikan di pasar modal syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


