
 

83 

BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh insider ownership, leverage, profitabilitas, firm size, divident payout ratio, 

dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Untuk menentukan 

perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab social atau tidak melakukan 

pengungkapan tanggung jawab social digunakan indeks pengungkapan. Dan 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebesar 36 laporan tahunan 

perusahaan dalam penelitian selama tahun 2012-2015 yang memenuhi kriteria-

kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit 

analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report) dan laporan keuangan dari  Bursa 

Efek Indonesia yang dilakukan perusahaan sampel. 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hasil uji normalitas data yang dilakukan menunjukkan bahwa sebaran data 

tersebar disekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal, 

selain itu dilakukan pengujian one sample kolmogorov smirnov, dan hasilnya 

berdistribusi normal. Jadi dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal. 

2. Dari pengujian asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini 

bebas dari multikolonearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. 

3. Hasil uji koefisien determinasi (R square) yang dilakukan menunjukkan bahwa 

persentase tinggi pengaruh variabel independen (insider ownership, leverage, 
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profitabilitas, firm size, dividen payout ratio, dan CSR) terhadap variabel 

dependen Nilai Perusahaan dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

4. Variabel-variabel Independen insider ownership, leverage, Profitabilitas, firm 

size, dividen payout ratio dan CSR sebagai berikut : 

a. Hipotesis pertama ditolak, Insider Ownership tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

b. Hipotesis kedua diterima, Leverage berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia.  

c. Hipotesis ketiga diterima, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

d. Hipotesis keempat ditolak, Firm Size tidak berpengaruh terhadap Nilai 

perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

e. Hipotesis kelima ditolak, Dividen Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap 

Nilai perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

f. Hipotesis keenam ditolak, Corporate SosiaL Responsibility tidak berpengaruh 

terhadap Nilai perusahaan di perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

V.2 Saran 

Penelitian lanjutan menjadi suatu hal penting dalam rangka mendukung 

perkembangan Nilai perusahaan di Indonesia. Berikut adalah saran penulis untuk 

penelitian selanjutnya: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pokok-pokok Nilai 

perusahaan atau mengganti pokok pengungkapan yang tidak terpenuhi sama 

sekali oleh perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih teliti lagi dalam menganalisis pokok-

pokok nilai perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan. 

3. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan untuk mempertinggi daya 

uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian yang lebih luas, tidak hanya 

pada perusahaan yang ada di BEI tetapi juga ditambah dengan perusahaan 

lainnya, karena semakin lama interval waktu pengamatan maka semakin besar 

kesempatan untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk 

melakukan peramalan yang lebih akurat. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lainnya atau 

mengganti variabel independen yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan 

variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan pada suatu 

perusahaan. 

 

 


