
77 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapat bukti empiris 

pengaruh Kepemilikan saham publik, Kepemilikan saham Institusional, Growth 

Opportunity dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan sub sektor farmasi 

selama tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria-kritaria pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian. Sedangkan unit analisisnya adalah laporan tahunan 

(Annual Report) yang dilakukan perusahaan sampel. 

 Dari hasil analisis data dengan menggunakan EViews versi 9, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

3. Growth Opportunity berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

4. Profitabilitas (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mungkin akan 

memperngaruhi hasil penelitian yang diperoleh. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain : 

1. Salah satu variabel kepemilikan saham manajerial sebagai variabel 

independen tidak dimasukkan kedalam penelitian ini karena datanya tidak 

memenuhi kriteria sampel yaitu kepemilikan saham manajerial hanya ada 

tiga dari 6 perusahaan-perusahaan farmasi yang go public dan hanya pada 

tahun 2013-2017. 

2. Jangka waktu periode pengamatan yaitu lima tahun. Dengan periode 

pengamatan yang dapat dikatakan standar dikhawatirkan tidak dapat 

menggambarkan reaksi pasar secara keseluruhan. 

3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

jasa internet, sehingga dikhawatirkan data yang diperoleh kurang akurat. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi khasanah ilmu pengetahuan 

1. Penelitian ini yang dijadikan sampel hanya perusahaan manufaktur sub 

sektor Farmasi, maka sebaiknya untuk penelitian selanjutnya agar 

menambah sampel seperti semua perusahaan manufaktur, serta 

menambahkan periode pengamatan dan penambahan variabel 

independent untuk diteliti karena semakin lama interval waktu dan 
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semakin banyak sampel pengamatan maka semakin besar kesempatan 

untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk 

melakukan peramalan yang lebih akurat hasil yang diperoleh 

memberikan gambaran mengenai pengaruh variabel independen yang 

ada terhadap nilai perusahaan. 

2. Dan selanjutnya saran yang penulis dapat sampaikan untuk penelitian 

ini adalah perlu kajian pustaka lebih lanjut dalam menetapkan variabel 

lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan disarankan juga 

kepada peneliti selanjutnya untuk tidak meneliti pada sektor 

manufaktur saja, melainkan seperti sektor perbankkan, pelayanan 

transportasi dan telekomunikasi yang memiliki karakteristik yang baik 

untuk dijadikan populasi, serta meneliti variabel keuangan yang lain 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Rendahnya kepemilikan saham publik atau masyarakat luas dan masih 

terkonsentrasinya kepemilikan saham oleh kalangan keluarga tertentu. 

Peneliti penyarankan perlunya perluasan penyebaran kepemilikan 

saham, baik melalui pasar modal, joins stock, dana pensiun, dan 

melalui Employee And Management Stock Option Progran (EMSOP), 

sehingga terjadi disperse kepemilikan saham yang menyebar dengan 

perluasan pemegang saham yang kecil-kecil, baik ditangan individu-

individu, yayasan, koperasi, dana pensiun, dan badan-badan lain. 

Mengurangi konsentrasi penguasaan saham oleh kalangan tertentu 
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dapat mengurangi praktek-praktek yang tidak sehat (moral hazard) 

yang merugikan pemegang saham minoritas. 

4. Dalam penelitian ini meningkatkan nilai perusahaan hanya dengan 

menghitung PBV saja sebaiknya penelitian selanjutnya PER juga 

dihitung dan perusahaan harus memperhatikan variabel lain seperti 

Nilai intrisik yang diukur dari bahan yang digunakan dalam 

pembuatannya dan variabel nilai nominal merupakan nilai yang tertulis 

pada setiap mata uang. 

b. Bagi perusahaan 

1. Agar masyarakat bersedia untuk terus menanamkan modalnya di 

perusahaan, perusahaan harus melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan prifit dan memberikan return kepada investor dalam 

bentuk dividen dan capital gain, seperti menekan biaya produksi, 

bersikap selektif dalam memilih pemasok yang berkualitas , 

meningkatkan mutu sumber daya manusia maupun menjaga loyalitas 

konsumen. 

2. Perusahaan harus memberikan masukan-masukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajer dalam menjalankan usaha dan melalui 

rapat umum pemegang saham (RUPS). Semakin besar 

prosentasesaham yang dimiliki oleh institusional ownership akan 

menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena 

dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dalam mengurangi 

agency cost.     
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3. Perusahaan harus melakukan akuisisi dengan lebih efektif dengan 

berbagai  keterbatasan dengan cara meningkatkan pemasaran baik 

secara strategi pemasaran digital maupun strategi pemasaran 

konvensional sehingga perusahaan tersebut bebas untuk berekpresi dan 

melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perusahaan lain. 

4. Perusahaan harus  lebih meningkatkan kegiatan operasionalnya, karena 

dengan meningkatnya kegiatan operasional perusahaan maka akan 

meningkatkan profitabilitas. Karena profit yang tinggi akan memberi 

indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu 

investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan 

saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan juga 

meningkat.  

 


