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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:   

1. Profitabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Nilai  

Perusahaan  dapat  diketahui  bahwa  ROA memiliki pengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan. Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik  

menggambarkan kemampuan  tingginya  perolehan  keuntungan  perusahaan.  Jika  

kinerja keuangan  pada  suatu  perusahaan  yang  digambarkan  ROA  tinggi  

maka  nilai perusahaan juga semakin meningkat, dikarenakan nilai perusahaan 

ditentukan oleh earnings power dari assets perusahaan. 

 

2. Kepemilikan manajerial positif  dan  signifikan  terhadap  Nilai  

Perusahaan dapat  diketahui  bahwa  Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan. Kepemilikan  manajerial berpengaruh  terhadap  

nilai perusahaan.  Proporsi  kepemilikan saham  yang  dikontrol  oleh  manajer 

dapat  mempengaruhi  kebijakan perusahaan.  Dengan meningkatnya kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen perusahaan, dapat menyebabkan turunnya 

kemungkinan adanya agency conflict sehingga akan memfokuskan kepada kinerja 

perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Dengan peningkatan 
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permintaan saham maka dapat berimbas kepada peningkatan nilai perusahaan 

dimata para investor. 

 

3. Hasil regresi menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penulis menarik kesimpulan ini 

disebabkan fungsi monitoring pihak institusi yang memiliki saham pada 

perusahaan sektor insfrastruktur,  utilitas  dan  transportasi  tidak cukup kuat 

untuk mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan pada perusahaan 

tersebut. dan juga fungsi pengawasan yang di tanggung oleh kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengawasi kinerja 

manajer perusahaan. Dan keterlibatan pemilik saham institusi yang masih kurang 

dalam menentukan sebuah keputusan manajer juga mengakibatkan kepemilikan 

institusional tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran 

saran sebagai berikut: 

1. Penelitian  terbatas  pada  perusahaan  insfrastruktur,  utilitas  dan  

transportasi  dengan  periode penelitian  5 tahun berturut-turut yaitu 

mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan di perusahaan sektor lain. Untuk itu bagi 

Peneliti  selanjutnya  perlu  memperluas  dalam  menentukan  objek  

penelitian, dapat  menggunakankan  objek  perusahaan  manufaktur,  



115 

 

perusahaan  dagang, maupun perusahaan jasa dan juga sebaiknya 

memperpanjang periode penelitian dan memperbanyak  jumlah  

sampel  yang  digunakan,  sehingga  akan  diperoleh gambaran yang 

lebih baik tentang nilai perusahaan insfrastruktur,  utilitas  dan  

transportasi  di Bursa Efek Indonesia. 

 

2. Bagi  pihak  akademisi  diharapkan  dengan  adanya  hasil  penelitian  

ini  dapat dijadikan  sebagai  referensi  penelitian  terhadap  mata  

kuliah  manajemen keuangan khususnya dalam hal analisis kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

3. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  masing-masing   

variabel terdapat pengaruh  signifikan X1,  X2, terhadap Nilai  

Perusahaan. Oleh karena itu,  bagi  para  investor  disarankan  untuk  

memperhatikan  faktor ROA, dan Kepemilikan Manajerial terhadap  

Nilai  Perusahaan,  agar  di  masa  mendatang investor dapat 

memperoleh keuntungan, Nilai Perusahaan dapat meningkat, dan 

kepercayaan masyarakat dapat tetap dipertahankan. 

  


