
 

 

BAB V  

PENUTUP   

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen seperti Kepemilikan 

Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Komite Audit dalam hubungannya dengan 

Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini secara umum menghasilkan 

temuan yang dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut.  

  

5.1.  Simpulan   

1. Kepemilikan Institusional mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif dan 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh pada tingkat pengawasan terhadap kebijakan manajerial dan Nilai 

Perusahaan.   

2. Ukuran Dewan Direksi mempengaruhi nilai perusahaan secara positif dan signifikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak penempatan dewan direksi 

dalam suatu perusahaan, maka akan semakin baik dalam meningkatkan kinerja dalam 

suatu perusahaan sehingga akan meningkatkan harga saham dalam perusahaan maupun 

Nilai Perusahaan.  

3. Ukuran Dewan Komite Audit mempengaruhi nilai perusahaan secara positif dan 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Komite Audit 

mempengaruhi kinerja dalam suatu perusahaan yang dijadikan sebagai mekanisme 

pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan, dengan memiliki integritas 

yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan 

pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik memungkinkan Komite 

Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  



 

 

  

5.2.  Saran  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran mengenai 

pentingnya peran kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit dalam 

pengambilan keputusan terutama dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan serta 

sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan proksi 

lain seperti tingkat pendidikan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, dan 

ukuran komisaris independen yang memungkinkan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan relevan. Jika penelitian ini 

menggunakan variabel dependen nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV 

(price book value) maka diharapkan penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan proksi lain seperti Tobin’s Q. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperbanyak sampel penelitian, sehingga bisa memberikan hasil penelitian yang 

lebih baik dan relevan dengan kondisi perusahaan.  

 


