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1  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan pengaruh struktur kepemilikan dan pertumbuhan terhadap 

nilai perusahaan sebagai berikut.  

1. Struktur kepemilikan pada penelitian ini diukur menggunakan 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Berikut 

perkembangan struktur kepemilikan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan 

Corporate Governance Perception Index selama periode 2012-

2016. 

a. Perkembangan struktur kepemilikan yang diukur dengan 

kepemilikan manajerial pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan 

Corporate Governance Perception Index selama periode 

2012-2016 mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung 

menurun. Rata-rata kepemilikan manajerial tertinggi 

selama periode penelitian yaitu sebesar 0,109% berada di 

tahun 2015. Sedangkan rata-rata kepemilikan manajerial 

terendah yaitu sebesar 0,005% berada di tahun 2016. 

Persentase kepemilikan manajerial yang tinggi 

menunjukkan adanya pembelian saham oleh dewan direksi 

dan dewan komisaris sehingga proporsi kepemilikan 

manajerial bertambah, sedangkan persentase kepemilikan 

manajerial yang rendah menunjukkan dewan direksi 

maupun dewan komisaris menjual sahamnya ke pasar 

modal untuk kebutuhan dana pribadi.  

b. Perkembangan struktur kepemilikan yang diukur dengan 

kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan 

Corporate Governance Perception Index selama periode 

2012-2016 mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung 
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menurun. Rata-rata kepemilikan institusional tertinggi 

selama periode penelitian yaitu sebesar 94,30% berada di 

tahun 2013. Sedangkan rata-rata kepemilikan institusional 

terendah yaitu sebesar 92,80% berada di tahun 2015. 
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c. Persentase kepemilikan institusional yang tinggi 

menunjukkan investor institusional membeli saham 

perusahaan sehingga proporsi kepemilikan institusional di 

perusahaan bertambah, sedangkan persentase kepemilikan 

institusional yang rendah menunjukkan investor 

institusional menjual sahamnya di pasar modal agar 

mendapatkan keuntungan.  

2. Perkembangan pertumbuhan yang diukur dengan pertumbuhan 

aset pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan mengikuti pemeringkatan Corporate Governance 

Perception Index selama periode 2012-2016 mengalami 

kondisi fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata 

pertumbuhan aset tertinggi selama periode penelitian yaitu 

sebesar 10,38% berada di tahun 2014. Sedangkan rata-rata 

pertumbuhan aset terendah yaitu sebesar 18,07% berada di 

tahun 2013. Persentase pertumbuhan aset yang tinggi 

menunjukkan adanya pertambahan aset perusahaan dari tahun 

sebelumnya karena hasil operasional perusahaan meningkat, 

sedangkan persentase pertumbuhan aset yang rendah 

menunjukkan penurunan aset saat ini dibandingkan tahun 

sebelumnya karena hasil operasional perusahaan menurun.  

3. Perkembangan nilai perusahaan yang diukur dengan Price To 

Book Value pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan mengikuti pemeringkatan Corporate 

Governance Perception Index selama periode 2012-2016 

mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-

rata Price To Book Value tertinggi selama periode penelitian 

yaitu sebesar 1,92 kali berada di tahun 2012. Sedangkan rata-

rata Price To Book Value terendah yaitu sebesar 1,27 kali 

berada di tahun 2015. Nilai Price To Book Value yang tinggi 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sangat baik sehingga 

dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sedangkan 

nilai Price To Book Value yang rendah menunjukkan bahwa 
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perusahaan memiliki kemampuan yang buruk dalam 

mensejahterakan pemegang saham. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa 

struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Artinya setiap penurunan maupun kenaikan proporsi 

kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan tidak 

mempengaruhi perubahan nilai perusahaan. Sedangkan, 

struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Artinya penurunan proporsi kepemilikan saham oleh investor 

institusional di perusahaan dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya, peningkatan proporsi kepemilikan saham oleh 

investor institusional di perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa 

pertumbuhan yang diukur dengan pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, setiap 

penurunan maupun kenaikan total aset perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi perubahan nilai perusahaan.  

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis 

kemukakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Proporsi kepemilikan saham manajerial dan proporsi 

kepemilikan saham oleh investor institusional di perusahaan 

harus ditingkatkan. Saat perusahaan melakukan right issue, 

perusahaan dapat menawarkan saham baru terlebih dahulu 

kepada dewan komisaris dan dewan direksi, tanpa memberikan 

hak memesan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. 

Sedangkan untuk meningkatkan proporsi kepemilikan saham 

bagi investor institusional, perusahaan dapat menambah 
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proporsi saham bagi investor institusional pada saat perusahaan 

melakukan akuisisi.  

2. Supaya pertumbuhan aset perusahaan dari waktu ke waktu 

tidak dipandang negatif oleh investor, maka setiap perusahaan 

mendapatkan laba atas kegiatan operasionalnya, laba yang 

didapatkan oleh perusahaan tidak digunakan seluruhnya untuk 

kegiatan ekspansi maupun untuk ditahan sebagai aset 

perusahaan. Tetapi, sebagian dari laba yang diperoleh 

perusahaan dapat digunakan untuk membayar dividen atas 

investasi yang ditanamkan oleh investor. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menjaga kepercayaan invetor untuk terus 

berinvestasi di perusahaan.  

3. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan yang diukur 

dengan price to book value, perusahaan dapat meningkatkan 

proporsi kepemilikan institusional pada struktur kepemilikan 

perusahaan. Saat perusahaan melakukan akuisisi, maka 

proporsi saham bagi investor institusional dapat ditambah. 

Peningkatan proporsi kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan harga per lembar saham atas modal yang 

ditanamkan oleh pemegang saham, sehingga dapat 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal tersebut 

disebabkan struktur kepemilikan yang diukur oleh kepemilikan 

institusional telah terbukti berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, jika menggunakan penelitian yang 

sama sebaiknya menambah variabel independen atau 

mengganti variabel independen yang tidak signifikan dalam 

penelitian ini dengan variabel lain yang memberikan pengaruh 

terhadap nilai perusahaan sehingga diperoleh prediksi yang 

lebih baik. Variabel-variabel tersebut seperti keputusan 

pendanaan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan 

dividen. Selain itu, peneliti dapat mengambil sampel penelitian 

dari sektor lain atau indeks lain dengan periode penelitian yang 
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lebih banyak, hal ini disebabkan data sampel penelitian ini 

sangat terbatas. 


