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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta membuktikan pengaruh komite 

audit, kepemilikan manajerial, serta komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan. Populasi dalam penilitan ini perusahaan terindeks Kompas 100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2021. Adapun proksi yang 

digunakan dalam penelitian yakni price to book value (PBV). Berikut ini output 

yang dihasilkan berdasarkan analisis yang dilaksanakan pada penelitian ini yakni: 

1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan disebabkan jumlah 

komite audit dalam perusahaan tidak memberikan dampak yang signifikan 

atas nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah 

komite audit belum tentu menjamin kenaikan nilai perusahaan. 

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya persentase kepemilikan saham 

manajemen tidak memberikan pengaruh atas peningkatan nilai perusahaan 

yang disebabkan pihak manajemen belum merasakan manfaat atas 

kepemilikan manajerial. 

3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini 

mengindikasikan banyaknya komisaris independen dalam perusahaan tidak 

menggambarkan keberadaanya dalam operasional perusahaan. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan output penelitian yang melalui proses analisis, terdapat 

keterbatasan dalam penelitian ini yang dialami peneliti, maka saran yang dapat 

dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan bagi manajemen perusahaan untuk 

memperhatikan komite audit, kepemilikan manajerial dan komisaris 

independen dalam perusahaan. 
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2. Bagi investor, diharapkan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi 

investor dapat lebih selektif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menerapkan proksi serta variabel 

lain yang mempengaruhi kenaikan dan turunnya nilai perusahaan guna 

menambah variabel independen serta kepemilikan manajerial pada perusahaan 

terindeks Kompas 100 sangat terbatas. 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/
http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/

	PRAKATA
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN
	V.2 Saran


