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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2013)”, maka dapat disimpulkan : 

1. Perkembangan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

dan Komisaris Independen pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2013 

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Nilai maksimum kepemilikan institusional pada periode 2009-2013 

adalah sebesar 98,18% yang dimiliki oleh PT H.M Sampoerna Tbk 

(HMSP) selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, nilai minimum 

kepemilikan institusional dimiliki oleh PT Ultra Jaya Tbk (ULTJ) 

sebesar 46,60% pada tahun 2013.  

b. Nilai maksimum kepemilikan manajerial pada periode 2009-2013 

adalah sebesar 14,97% yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya Tbk 

(ULTJ) selama 2 tahun berturut-turut pada tahun 2011-2012. 

Selain itu, nilai minimum kepemilikan manajerial dimiliki oleh PT 

Unilever Tbk (UNVR) sebesar 0,00% selama 5 tahun berturut-

turut.  

c. Nilai maksimum komisaris independen sebesar 80,00% dimiliki 

oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) pada tahun 2009, sedangkan 

secara berturut-turut pada tahun 2011-2013 nilai maksimum 

komisaris independen sebesar 80,00% dimiliki oleh PT Unilever 

Tbk (UNVR). Sementara itu, nilai minimum komisaris independen 

sebesar 20,00% dimiliki oleh PT Bentoel Int. Investama Tbk (RMBA). 
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2. Perkembangan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013  

 

A. Perkembangan Nilai Perusahaan pada perusahaan  manufaktur 

periode 2009 – 2013. ( dengan ukuran Tobin’s Q ) 

 Perusahaan yang mengalami pertumbuhan nilai perusahaan setiap 

tahunnya adalah PT Unilever Tbk (UNVR). Pada tahun 2009 memiliki 

nilai Q sebesar 7,82 , pada tahun 2010 memiliki nilai Q sebesar 9,78 , 

pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan hingga nilai Q menjadi 

8,69 , pada tahun 2012 memiliki nilai sebesar 8,35 , dan pada tahun 

2013 nilai Q nya berhasil meningkat kembali menjadi 9,24. Walaupun 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012, PT Unilever 

Tbk (UNVR) berhasil meningkatkan nilai perusahaannya kembali. 

Artinya, manajemen perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola 

aktiva dan memiliki potensi pertumbuhan investasi yang terus 

meningkat. 

 Perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan adalah PT 

Astra Otoparts (AUTO). Pada tahun 2009 nilai Q sebesar 3,94 , pada 

tahun 2010 memiliki nilai Q sebesar 3,13 , pada tahun 2011 memiliki 

nilai Q sebesar 2,95, pada tahun 2012 memiliki nilai Q sebesar 2,93 

dan pada tahun 2013 nilai Q nya mengalami penurunan kembali 

menjadi 2,34. Artinya manajemen perusahaan tersebut telah gagal 

dalam mengelola aktiva dan potensi pertumbuhan investasi yang 

rendah. 

 Hasil perhitungan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

periode 2009-2013 yang diukur dengan Tobin’s Q menggambarkan 

bahwa saham dalam kondisi overvalued, artinya potensi pertumbuhan 

investasi di perusahaan tinggi. 
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B. Perkembangan Nilai Perusahaan pada perusahaan  manufaktur 

periode 2009 – 2013. ( dengan ukuran Wealth Added Index ) 

 Perusahaan yang mengalami pertumbuhan nilai perusahaan yang 

sangat signifikan adalah PT Ultra Jaya Tbk. (ULTJ). Pada tahun 2009 

nilai WAI sebesar 1,66. Walaupun pada tahun 2010 nilai WAI 

perusahaan tersebut mengalami penurunan sampai menjadi -1,60, pada 

tahun 2011 PT Ultra Jaya Tbk. (ULTJ) dapat memperbaiki dan 

membuktikan kinerjanya dalam meningkatkan nilai perusahaan 

menjadi -0,34. Pada tahun 2012, nilai perusahaan PT Ultra Jaya Tbk. 

(ULTJ) mengalami peningkatan kembali yaitu nilainya menjadi  -0,31. 

Pada tahun 2013 PT Ultra Jaya Tbk berhasil meningkatkan nilai 

perusahaannya secara signifikan hingga nilai WAI nya mencapai 

19,67. Artinya, manajemen perusahaan tersebut berhasil dalam 

mengelola aktiva sehingga dapat memperoleh kelebihan kekayaan dan 

memiliki potensi pertumbuhan investasi yang terus meningkat. 

 Perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan adalah PT 

Unilever Tbk (UNVR). Pada tahun 2009 nilai WAI sebesar -2,04 , 

pada tahun 2010 nilai WAI mengalami peningkatan yang signifikan 

hingga menjadi sebesar 9,36 , namun pada tahun 2011 nilai WAI 

mengalami penurunan kembali hingga menjadi sebesar  0,27 , pada 

tahun 2012 nilai WAI mencapai  -2,11, dan pada tahun 2013 nilai WAI 

menjadi  -0,01. Nilai WAI yang negatif dan mengalami penurunan 

setiap tahunnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut gagal 

mengelola aktiva, selain itu nilai WAI yang negatif menunjukkan 

bahwa pada perusahaan tersebut terjadi penghancuran kekayaan. 
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3. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan 

Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan ( dengan ukuran 

Tobin’s Q ) 

A. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,002 < α = 0,05 atau Ho ditolak, dan berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho ditolak, 

karena thitung ( 3,236) > ttabel (1,67155). Ini berarti bahwa 

kepemilikan institusional (X1) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q (Y1). 

B. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,497 > α = 0,05 atau Ho diterima, dan berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho diterima, 

karena -ttabel (-1,67155) ≤ thitung (-0,684) ≤ ttabel (1,67155). Ini berarti 

bahwa kepemilikan manajerial (X2) tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q (Y1). 

C. Pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,001 < α = 0,05 atau Ho ditolak, dan berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho ditolak, 

karena  thitung (3,480) > ttabel (1,67155). Ini berarti bahwa komisaris 

independen (X3) berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q (Y1). 
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4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan 

Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan ( dengan ukuran 

WAI ) 

A. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan WAI memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,533 > 

α = 0,05 atau Ho diterima, dan berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho diterima, karena -

ttabel (-1,67155) ≤ thitung (-0,626) ≤ ttabel (1,67155). Ini berarti bahwa 

kepemilikan institusional (X1) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan  WAI (Y2). 

B. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan WAI memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 < 

α = 0,05 atau Ho ditolak, dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho ditolak, karena                                                      

thitung (2,754) > ttabel (1,67155). Ini berarti bahwa kepemilikan 

manajerial (X2) berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur 

dengan WAI (Y2). 

C. Pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan WAI memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,964 > 

α = 0,05 atau Ho diterima, dan berdasarkan hasil yang diperoleh 

dari perbandingan thitung dengan ttabel adalah Ho diterima, karena                                                

-ttabel (-1,67155) ≤ thitung (-0,045) ≤ ttabel (1,67155). Ini berarti bahwa 

komisaris independen (X3) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan  WAI (Y2). 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan kepada perusahaan manufaktur yang memiliki nilai 

perusahaan rendah atau yang sahamnya dalam kondisi undervalued 

sekiranya dapat meningkatkan citra dan nilai perusahaannya agar 

manajemen maupun aksi korporasi dari perusahaan yang bersangkutan 

tidak dianggap gagal dalam mengelola aktiva perusahaan dan potensi 

pertumbuhan nilai investasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

para investor untuk berinvestasi. Bagi perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan tinggi dan sahamnya dalam kondisi overvalued diharapkan 

dapat mempertahankan kinerjanya sehingga dapat tetap menjaga 

kepercayaan para investor 

. 

2. Bagi pemilik modal atau investor 

Disarankan kepada para investor lebih memperhatikan kondisi keuangan 

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Selain itu, sebaiknya 

para investor juga memperhatikan kondisi perusahaan serta faktor-faktor 

lain yang mungkin berpengaruh cukup besar, misalnya dari faktor internal 

perusahaan yang berupa laporan keuangan yang bisa menggambarkan 

kondisi perusahaan, dan juga faktor eksternal perusahaan seperti faktor 

ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini masih belum sempurna, karena itu diharapkan bagi para 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang hal yang serupa, 

sebaiknya turut mempertimbangkan faktor makro ekonomi yang juga 

berpengaruh terhadap perilaku investor. Selain itu, diharapkan peneliti 
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selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang juga dapat 

menggambarkan nilai perusahaan. 

 


