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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji dan pembahasan yang telah 

diuraikan mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh efektivitas dewan komisaris pada 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2020. Maka, dapat diuraikan kembali sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan investor dalam berinvestasi.  

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor institusional merupakan mayoritas pemilik 

saham sehingga mampu memonitor kinerja manajer secara baik. Keberadaan 

investor institusional meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, 

sehingga meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Efektivitas dewan komisaris mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan 

komisaris berfokus pada kinerja manajemen sebagai kontrol dan pengawasan 

manajemen agar menjalankan tugas sebagaimana alat perusahaan dalam 

mencapai peningkatan nilai perusahaan di mata para stakeholder..  
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4. Efektivitas dewan komisaris mampu memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan 

komisaris menjalankan fungsinya di perusahaan sebagai kontrol manajemen 

baik perihal keuangan maupun non-keuangan agar terjadi keseimbangan 

diantaranya sehingga dapat memaksimalkan tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

4.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya investor memahami semua informasi yang relevan mengenai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan terlebih informasi mengenai ukuran 

perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan menyebabkan keberhasilan perusahaan jangka panjang 

2. Sebaiknya investor memilih perusahaan dengan kepemilikan institusional yang 

tinggi seperti bank, reksa dana, perusahaan sekuritas dan lainnya agar investor 

merasa aman berinvestasi pada perusahaan tersebut karena nilai perusahaan 

yang stabil atau meningkat 

3. Pentingnya suatu perusahaan meningkatkan nilai perusahaan salah satunya 

dengan memiliki dewan komisaris baik dependen maupun independen yang 

bertugas sebagai pengawas manajemen suatu perusahaan besar.  
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4. Sebaiknya pemilik modal memiliki akses ke informasi internal perusahaan 

secara lengkap mengenai nilai perusahaan yang didukung oleh pengawasan 

dewan komisaris. 

 

 

 

 

 

 


