
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis tentang pengaruh struktur 

kepemilikan  terhadap nilai perusahaan pada 27 perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, yang 

menandakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat apabila pemilik perusahaan 

tersebut berasal dari manajerial perusahaan. 

2. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, 

yang menandakan bahwa kepenilikan institusional yang bertugas mengontrol 

manajerial tidak dapat melakukan tugasnya sehingga konnflik keagenan tidak 

dapat diminimalisir dan berdampak pada nilai perusahaan yang tidak meningkat. 

3. Secara parsial kepemilikan asing  berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, yang 
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menandakan bahwa kepenilikan asing yang bertugas mengontrol manajerial tidak 

dapat melakukan tugasnya sehingga konnflik keagenan tidak dapat diminimalisir 

dan berdampak pada nilai perusahaan yang tidak meningkat. Hal ini dapat terjadi 

karena letak geografis yang tidak strategis dari pemilik asing. 

4. Secara parsial kepemilikan terkonsentrasi  berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, 

yang menandakan bahwa kepenilikan terkonsentrasi tidak dapat menciptakan tata 

kelola yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, selain itu kepemilikan 

terkonsentrasi dapat memicu konflik dengan pemilik saham minoritas yang pada 

akhirnya dapat menghambat peningkatan nilai perusahaan. 

5. Secara parsial ukuran perusahaan  berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, yang 

menandakan bahwa besar atau kecil ukuran perusahaan tidak menjamin nilai 

perusahaan yang dihasilkan juga besar.  

6. Secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, yang 

menandakan bahwa dalam penerapannya perusahaan harus menyeimbangkan 

kepemilikan saham yang ada dalam perusahaannya. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi konflik keagenan sehingga  tercipta good corporate governance. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Sebaiknya lebih mempertimbangkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen karna 

dapat berpengaruh terhadap maksimalisasi nilai perusahaan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memisahkan jenis saham yang ada 

dalam perusahaan serta kepemilikan perusahaan milik pemerintah atau swasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


