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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Kepemilikan 

Manajemen, Kepemilikan Institusional, Corporate Social Responsibility 

(CSR), Dan Leverage secara parsial maupun secara simultan terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2012-2015. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajemen terhadap nilai 

perusahaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi variabel 

kepemilikan manajemen nilai thitung 7.840 > ttabel 2.008 atau karena nilai 

Sig. kepemiikan manajemen (0.000 < 0.05), dan arah koefisien positif, 

maka dapat disimpulkan bahwa  variabel kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efrek 

Indonesia.  

2. Terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi variabel 

kepemilikan institusional nilai thitung 2.853 > ttabel 2.008 atau karena nilai 

Sig. kepemilikan institusional (0.006 < 0.05), dan arah koefisien positif, 

maka dapat disimpulkan bahwa  variabel kepemilikan isntitusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efrek 

Indonesia.  
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3. Tidak terdapat pengaruh antara Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap nilai perusahaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi 

variabel Corporate Social Responsibility (CSR) nilai thitung -1.782 > ttabel -

2.008 atau karena nilai Sig. Corporate Social Responsibility (CSR)  (0.081 

> 0.05), dan arah koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa  

variabel Corporate Social Responsibility (CSR)  tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efrek Indonesia.  

4. Terdapat pengaruh antara leverage terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan estimasi variabel leverage nilai thitung 3,947 > nilai 

-ttabel 2.008 atau karena nilai Sig. leverage  (0,000 < 0,05) dan arah 

koefisien positif, maka dapat disimpulkan bahwa  variabel leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pertambangan di Bursa Efrek 

Indonesia. 

5. Secara simultan Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, 

Corporate Social Responsibility (CSR), Dan Leverage mampu 

mempengaruhi nilai perusahan. Dengan nilai fhitung sebesar  21,840 > ftabel 

12,553 atau karena nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,005.  

6. Variabel Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Corporate 

Social Responsibility (CSR), Dan Leverage mampu menjelaskan nilai 

perusahaan sebesar 63,1%, dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak disebutkan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa nilai R 

Square atau koefisien determinasi sebesar 0.631 berarti bahwa variasi nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi Kepemilikan Manajemen, 

Kepemilikan Institusional, Corporate Social Responsibility (CSR), Dan 

Leverage  63.1%  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi 

kelemahan penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya empat tahun yakni dari 2012-

2015 dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 56 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel dependen saja yakni Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan 

Institusional, Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage nilai 

perusahaan. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan seperti kepemilikan publik atau 

ukuran perusahaan. 

 


