
 

62 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 

secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan dividen dan kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis ukuran perusahaan, 

kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada 17 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX), maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, artinya ukuran perusahaan tidak hanya dilihat dari total 

asetnya bisa saja melalui penjualan atau aktivitas perusahaannya. 

Perusahaan dengan skala yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh 

hutang terkait dengan tingkat kepercayaan kreditur kepada perusahaan-

perusahaan besar. 

b. Kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan dimana tinggi rendahnya dividen yang 

dibayarkan kepada pemagang saham, tidak berkaitan dengan tinggi 

rendahnya nilai perusahaan. Kebijakan deviden merupakan hak 

pemegang saham untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan 

perusahaan. 

c. Kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya saham yang 

dimiliki pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap kenaikan ataupun 

penurunan nilai perusahaan. Perusahaan tetap akan berusaha memberikan 

kesejahteraan bagi pemilik saham atau investor tanpa 

mempertimbangkan adanya kepemilikan saham oleh manajerial. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi, persentase variabel ukuran 

perusahaan, kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 
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perusahaan hanya mampu menjelaskan pengaruh yaitu sebesar sebesar 

9,58%, sisanya 90,42% (100% - 9,58% = 90,42%) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini atau faktor-

faktor lain yang lebih mempengaruhi.  

 

V.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor- 

faktor nilai perusahaan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk menambah 

referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, 

antara lain: 

a. Saran teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. Variabel ukuran perusahaan, kebijakan dividen dan 

kepemilikan manajerial dapat dikombinasikan dengan variabel lain 

seperti kepemilikan institusional, profitabilitas, kebijakan hutang maupun 

rasio-rasio keuangan lainnya. 

b. Saran praktis 

1) Bagi investor 

Membantu investor dengan memberikan masukan dalam pengambilan 

keputusan investasi dengan memperhitungkan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  

2) Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan, agar perusahaan tidak salah mengambil keputusan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor. 
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