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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Mekanisme Good 

Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut ini : 

1. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan Dewan 

Direksi tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga hipotesis 1 ditolak. 

2. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan Komisaris 

Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga hipotesis 2 ditolak. 

3. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga 

hipotesis 3 ditolak. 

4. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

Kepemilikan Institusional berpengaruh secara positif terhadap Nilai 

Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 

sehingga hipotesis 4 diterima. 

5. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan Komite 

Audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga hipotesis 5 ditolak. 
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6. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan Kualitas 

Audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga hipotesis 6 ditolak. 

7. Mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan Dewan 

Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit tidak berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 sehingga hipotesis 7 ditolak. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya terus melakukan upaya demi meningkatkan nilai 

perusahaan di tengah ketatnya persaingan perekonomian global ini, hal tersebut 

dapat tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. Berdasarkan 

penelitian ini, faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan 

adalah kepemilikan institusional. Oleh karenanya, perusahaan hendaknya tetap 

mempertahankan kepemilikan saham oleh pihak-pihak institusi yang saat ini 

menjadi pemegang saham di perusahaan. Kepemilikan institusional ini dapat 

membantu mengawasi setiap upaya dan independensi yang dilakukan 

manajemen perusahaan demi meningkatkan nilai perusahaan, karena 

kepemilikan institusional tersebut dapat berperan sebagai pihak pengendali 

manajemen perusahaan.  
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2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan (Investor) 

Para insvestor hendaknya tidak hanya terfokus pada laporan 

keuangannya saja namun juga pada saat proses pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi. Sebelum mengambil keputusan, investor dapat melihat aspek lain 

seperti bagaimana perusahaan dapat menerapkan mekanisme good corporate 

governance. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat menerapkan 

mekanisme good corporate governance, karena peran mekanisme good 

corporate governance pada suatu perusahaan dapat memberikan manfaat dalam 

jangka panjang serta mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel, sampel dan 

tahun penelitian, sehingga dapat diketahui lebih mendalam lagi seberapa besar 

pengaruh variabel independen dalam meningkatkan nilai suatu perusahaan. 

 

   



 

 
 

 


