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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Setelah melaksanakan penelitian serta adanya uji-uji yang telah dilakukan 

guna menguji hipotesis yaitu dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan overvalued equity serta stock price crash risk yang 

menjadi variabel dependen, dengan begitu kesimpulan dari penelitian ini yakni : 

a. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap stock price crash risk. 

Dengan demikian, tingkat keefektivitasan dewan komisaris  dapat 

mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap 

manajemen perusahaan untuk meminimalkan stock price crash risk. 

b. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap stock price crash 

risk. Dengan demikian, besar atau kecilnya kepemilikan manajerial pada 

perusahaan sampel tidak mempengaruhi stock price crash risk. 

c. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

stock price crash risk. Dengan demikian, besar atau kecilnya kepemilikan 

institusional pada perusahaan sampel tidak mempengaruhi stock price crash 

risk.  

d. Overvalued equity berpengaruh signifikan terhadap stock price crash risk. 

Dengan demikian, tingkat overvalued equity pada perusahaan sampel 

berpengaruh terhadap stock price crash risk.  

 

5.2.  Saran 

a. Bagi Investor 

Saran bagi investor dalam penelitian ini yakni lebih berhati-hati lagi 

dalam berinvestasi dengan melakukan analisis yang lebih mendalam 

salah satunya yakni analisis pengaruh dewan komisaris dan overvalued 
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equity terhadap stock price crash risk, sehingga investor dapat terhindar 

dari kerugian dalam berinvestasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Saran bagi perusahaan dalam penelitian ini terutama bagi 

manajemen perusahaan yakni agar dapat menghindari perbuatan yang 

dapat merugikan perusahaan salah satunya menumpuk berita buruk 

yang dapat memaksimalkan stock price crash risk, sehingga perusahaan 

disarankan untuk menyampaikan berita-berita mengenai perusahaan 

yang sesuai dengan faktanya sehingga tidak megecewakan pihak-pihakt 

terkait.  

c. Bagi Pasar Modal  

Saran bagi pasar modal yakni agar pelaku pasar modal lebih 

menganalisis dengan teliti lagi dalam melakukan perdagangan (trading) 

di pasar modal salah satunya yakni dengan menganalisis pengaruh 

dewan komisaris dan overvalued equity terhadap stock price crashrisk 

untuk perusahaan yang akan diperjual belikan saham perusahaannya 

untuk menghindari kerugian. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya yakni agar menambahkan variabel 

lainnya yang belum ada pada peneltian ini diantaranya dapat  

menambahkan ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan 

lain-lain. 

 


