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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Kompetisi, Dewan Komisaris, 

Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil analisis data dari 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetisi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor

aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014

sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada

tabel 4.10 atau tabel uji parsial (uji t).  Nilai signifikan Kompetisi sebesar

0,003 yang berarti 0,003 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung untuk

Kompetisi sebesar 3,096 dan nilai tabel statistik sebesar 1,972, maka nilai t

hitung > t tabel (3,096 lebih besari dari 1,972). Karena perusahaan yang

mampu berkompetisi dalam pasar memiliki Nilai Perusahaan yang baik

dimata public.

2. Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan

sektor aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun

2014 sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis

pada tabel 4.10 atau tabel uji parsial (uji t). Nilai signifkansi Dewan Komisaris

sebesar 0,049 yang berarti 0,049 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung

untuk Dewan Komisaris sebesar 1,995 dan nilai t tabel statistik sebesar 1,972,

maka nilai t hitung > t tabel (1,995 lebih besar dari 1,972).

3. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada

perusahaan sektor aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode tahun 2014 sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil

pengujian hipotesis pada tabel 4.10 atau tabel uji parsial (uji t). Nilai

signifikansi Kepemilikan Manajerial sebesar 0,902 yang berarti 0,902 lebih

besar dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung untuk Kepemilikan Manajerial

sebesar – 0,123 dan nilai t tabel statistic sebesar 1,972, maka nilai t hitung < t
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tabel (- 0,123 lebih kecil dari 1,972). Perusahaan memberikan para manajer 

hak untuk kepemilikan perusahaan yang dimaksudkan agar dengan manajer 

memiliki perusahaan maka mereka lebih mementingkan kepentingan 

perusahaan dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.  

4. Kompetisi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor 

aneka industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 

sampai dengan 2017.  Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada 

tabel 4.11 atau tabel uji simultan (uji f). Nilai signifkansi sebesar 0,006 yang 

berarti 0,006 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai f hitung menunjukan nilai 

sebesar 4,487 dan pada tabel statistik nilai f tabel menunjukan nilai 3,04, 

maka nilai f hitung > f tabel (4,487 lebih besar dari 3,04). 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

implikasi manajerial, yaitu:  

1. Diharapkan dalam penelitian ini, investor maupun kreditor dapat menjadikan 

dasar dalam menilai Nilai Perusahaan untuk mempertimbangkan  proses 

pengambilan keputusan investasi saham. 

2. Perusahaan yang lebih besar diharapkan mampu menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya untuk bertahan dalam persaingan pasar.  

3. Bagi para pengambil keputusan (eksekutif), diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan dasar penelitian dan dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang.  

 

5.3 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti Nilai Perusahaan pada 

sektor non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 

memperpanjang interval tahunnya. 
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2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perhitungan Nilai Perusahaan 

dengan metode Tobin’s Q. diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan metode lain yang lebih detail dalam menentukan Nilai 

Perusahaan.  

3. Dalam Penelitian ini variabel Kepemilikan Manajerial mendapatkan 

sampel yang sedikit dikarenakan hanya menggunakan sektor aneka 

industry. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel.       
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