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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang 

pengaruh good corporate governance dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran good corporate governance dengan menggunakan indikator 

GCG skor pada perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI tahun 2011-2018, menunjukkan bahwa dengan skroing tidak 

terlalu menunjukkan adanya perubahan dari tahun ketahun. Dan skor 

GCG cenderung stabil dari tahun ketahun. 

2. Gambaran kebijakan dividen dengan menggunakan DPR sebagai 

indikator pada perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI 2011-2018 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun.  

3. Gambaran nilai perusahaan dengan menggunakan PBV pada manufaktur 

tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018 cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. 

4. Dari hasil pengujiaan dapat disimpulkan bahwa variabel Good Corporate 

Governance terhadap nilai perusahaan tidak terdapat pengaruh di 

perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2011-2018. 

5. Dari hasil pengujiaan dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan tidak terdapat pengaruh di perusahaan 

manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-

2018. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya dalam hal variabel 

penelitian yang digunakan, waktu penelitian, objek penelitian serta metode 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun peneliti dapat memberikan saran 

antara lain: 

1. Setiap perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

supaya dapat menjaga kemakmuran pemegang saham. Beberapa caranya 

adalah dengan penerapan GCG yang lebih di tingkatkan, dan lebih 

transparansi dalam pelaporan penerapan GCG. Dan juga pembayaran 

dividen yang dilakukan setiap tahun agar investor lama tetap dalam 

perusahaan. Dan investor baru tertarik untuk berinvestasi.  

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pengaruh good corporate 

governance dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, disarankan 

untuk meneliti objek lain dengan populasi dan sampel yang lebih besar 

serta menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


