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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris moderasi dari return 

saham terhadap GCG mechanism dan nilai perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan sampel pada perusahaan sub sektor properti dan real estate yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebanyak 85 data observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Dewan komisaris independen memiliki prob. sebesar 0,1770 (0,1170 > 

0,05), sehingga dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh 

pada nilai perusahaan. 

2. Dewan direksi mempunyai prob. sebesar 0,0380 (0,0380 < 0,05), 

sehingga dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Komite audit yang diproksikan melalui jumlah komite audit di 

perusahaan memiliki prob. sebesar 0,0720 (0,0720 < 0,10). Oleh karena 

itu, komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Variabel kepemilikan institusional mempunyai prob. sebesar 0,1350 

(0,1350 > 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. 

5. Proporsi dari kepemilikan manajerial memiliki prob.sebesar 0,8670 

(0,8670 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

6. Return saham yang diukur menggunakan CAPM tidak mampu 

memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dan nilai 

perusahaan dengan hasil prob.sebesar 0,7250 (0,7250 > 0,05).  
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7. Moderasi return saham pada dewan direksi memiliki prob. sebesar 

0,6650 (0,6650 > 0,05), sehingga return saham tidak dapat memoderasi 

hubungan antara dewan direksi dan nilai perusahaan. 

8. Variabel moderasi return saham pada komite audit mempunyai hasil 

prob. sebesar 0,1240 (0,1240 > 0,05), artinya return saham tidak dapat 

memoderasi hubungan antara komite audit dan nilai perusahaan. 

9. Return saham sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi 

hubungan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dengan 

prob. sebesar 0,3250 (0,3250 > 0,05). 

10. Moderasi dari return saham tidak dapat memoderasi hubungan 

kepemilikan manajerial pada nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui hasil prob. sebesar 0,6130 (0,6130 > 0,05). 

11. Ukuran perusahaan sebagai variabel pengendali pada penelitian ini 

diproksikan dengan total aset memiliki hasil prob. sebesar 0,2080 

(0,2080 > 0,05), sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

pada nilai perusahaan. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan juga kesimpulan dari penelitian ini, maka 

peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sub sektor perusahaan selain 

properti dan real estate atau seluruh sektor di bursa. Untuk pengukuran nilai 

perusahaan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Price Earnings 

Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV). Peneliti selanjutnya juga diharapkan 

menggunakan proksi lain pada perhitungan return saham seperti abnormal return 

dan dividen yield dikarenakan Capital Asset Model Pricing (CAPM) tidak dapat 

memoderasi variabel GCG mechanism terhadap nilai perusahaan. Peneliti 

selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel struktur kepemilikan pada 

GCG mechanism, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan asing. Selain itu, 

kepemilikan institusional juga dibedakan menjadi institusi domestik dan asing. 

 

 

 


