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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel 

memeroleh simpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Kebijakan Dividen tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Kepemilikan Institusional menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

4. Komposisi Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

5. Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

V.2  Saran  

Berdasarkan pembahasan pengujian dan simpulan di atas, dapat diuraikan 

beberapa saran yang sekiranya bermanfaat antara lain: 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian selanjutnya dengan topik serupa diharapkan dapat menambah 

total sampel dengan meneliti BUMN secara keseluruhan tidak hanya sektor 

infrastruktur saja. Diharapkan pula untuk menggunakan variabel independen 

selain yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel lainnya yang dimaksud 

mencakup struktur modal, efisiensi, koneksi politik, likuiditas maupun faktor 

eksternal lainnya yang bersifat makro seperti tingkat inflasi, suku bunga dan 

kurs mata uang.  

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dan 

tata kelola yang telah berjalan sejauh ini. Kinerja keuangan yang terlihat 

pada nilai perusahaan masih menunjukkan tren menurun diharapkan dapat 

meningkat kedepannya dengan pemilihan keputusan yang baik dari 



68 

 

 

 

Putrie Grace Judhistine Girsang, 2022 

ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA BUMN SEKTOR INFRASTRUKTUR 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

manajemen dengan mempertimbangkan faktor yang dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

Komisaris independen ditempatkan dalam susunan dewan komisaris dengan 

suatu tujuan yaitu menjadi perwakilan investor dalam menyuarakan 

suaranya. Perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja komisaris 

independen agar transparansi dapat terjamin dan kegiatan monitoring dapat 

berjalan dengan maksimal. Kegiatan monitoring yang berjalan juga 

diharapkan dapat disikapi komisaris independen dengan tidak goyah 

terhadap keberpihakannya atau bahkan berkompromi dengan manajemen 

internal. Publik perlu mendapat bukti kinerja maksimal dari komisaris 

independen agar tujuan penempatannya dapat terpenuhi. 

b. Bagi Investor 

Bagi Investor, hasil penelitian diharapkan mendapatkan gambaran informasi 

mengenai kinerja perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur dan juga faktor 

apa saja yang perlu diperhatikan berkaitan dengan nilai perusahaan agar 

investor mendapat return yang maksimal. 

 


