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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN  PENELITIAN  

 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh mekanisme Tata 

Kelola Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran perusahaan  terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur peserta PROPER yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan  

4. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan.. 

5. Kinerja Lingkungan berpengaruh positif  terhadap Nilai Perusahaan. 

6. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 
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B. SARAN  

 Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan Perusahaan hendaknya terus melakukan upaya 

dalam meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga 

saham perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor yang 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan adalah Komite Audit, 

Kepemilikan Manajerial, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran 

Perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya tetap 

mempertahankan keberadaan Komite Audit dalam perusahaan. Hal 

ini dikarenakan fungsi dan tanggungjawab Komite Audit yang 

begitu penting dalam membantu auditor mempertahankan 

independsinya dari manajemen.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Periode penelitian yang digunakan tidak hanya 3 tahun 

sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung 

penelitian-penelitian sebelumnya.   

b. Penggunaan sampel tidak hanya terbatas pada sektor 

manufaktur, melainkan dapat diperluas ke beberapa sektor 

industri lain seperti telekomunikasi, pertambangan, properti, 

real estate dan lain-lain.  

c. Dapat mengembangkan dan menambah variabel lain yang 

dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan seperti:, karakteristik 
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perusahaan, leverage, profitabilitas, CSR, kebijakan deviden 

dan lain-lain.  

d. Dapat menggunakan ukuran lain atas proksi GCG seperti 

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah 

rapat komite audit. 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat 

yang dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan : 

1. Data Kepemilikan manajerial kebanyakan adalah 0 sehingga 

pengukurannya tidak bisa menggambarkan secara akurat. 

2. Perusahaan peserta PROPER kebanyakan di bagi per plant - plant, 

oleh karena itu tidak benar-benar menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan secara utuh. Demikian data yang digunakan dalam 

penilaian kinerja lingkungan masih berpotensi menimbulkan bias 

pada penelitian. 

 


