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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasannya, bisa diambil 

kesimpulan bahwa kinerja keuangan (Return on Equity – ROE) berdampak 

positif terhadap nilai perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, 

akan mengirimkan sinyal yang positif kepada investor dalam mengambil 

keputusan untuk membeli saham perusahaan. Tingkat permintaan yang tinggi 

akan mampu meningkatkan harga saham perusahaan, sehingga akhirnya bisa 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Risiko keuangan (Debt to assets Ratio – DAR) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, namun secara statistik tidak signifikan. Likuiditas 

(Current Ratio – CR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun 

secara statistik tidak signifikan. Good Corporate Governance (Corporate 

Governance Perception Index – CGPI) berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan pada periode t0 namun secara statistik tidak signifikan, sedangkan 

pada periode t+1 GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan namun 

secara statistik tidak signifikan. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi dari hasil penelitian ini menurut tujuannya dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu implikasi teoritis, implikasi manajerial, dan implikasi praktis. 
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5.2.1 Implikasi Teoritis 

Peneltian ini menganalisis dampak kinerja keuangan, risiko 

keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada periode 

tahun yang sama (t0) dan periode tahun yang akan datang (t+1). Hal 

tersebut dilakukan berdasarkan teori investasi, di mana investasi pada 

hakikatnya adalah penempatan sejumlah dana pada saat sekarang ini 

dengan harapannya yaitu mendapat keuntungan di masa depan (Halim, 

2003). Dalam investasi langsung di pasar modal berupa saham, data 

yang ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan bisa menjadi 

bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi 

(Fahmi, 2015). Investor dapat menganalisis kondisi keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya dan dapat meramalkan laba serta dividen 

masa depan berdasarkan data dari laporan keuangan. Bagi investor, 

peramalan masa depan merupakan inti sebenarnya dari analisis keuangan 

(Brigham & Houston, 2014a). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROE 

berdampak positif (signifikan pada tingkat 1%) terhadap PBVt0 dan 

PBVt+1. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah memperoleh informasi 

mengenai data laporan keuangan perusahaan, investor melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan tersebut dan menganggapinya 

sebagai suatu berita yang positif, kemudian akhirnya investor mengambil 

keputusan investasi. 
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5.2.2 Implikasi Manajerial 

Bagi perusahaan terbuka, tujuan utama dari manajemennya yaitu 

maksimalisasi kekayaan pemegang saham (stockholder wealth 

maximization), yang diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga 

saham biasa perusahaan. Keputusan-keputusan yang akan diambil oleh 

manajemen perusahaan terkait kebijakan keuangan dan keputusan 

operasional perlu dievaluasi untuk dapat menghasilkan harga saham 

maksimal, yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Harga saham yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan pula nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, faktor utama yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan 

yaitu kinerja keuangan, khususnya Return on Equity (ROE). Kinerja 

keuangan menunjukkan prestasi yang mampu dicapai perusahaan pada 

periode tertentu. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan (nilai ROE 

tinggi), akan mengirimkan sinyal positif kepada investor dalam 

mengambil keputusan untuk membeli saham perusahaan, yang akhirnya 

akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Nilai ROE akan meningkat ketika manajemen perusahaan 

mampu mengelola ekuitasnya dengan baik sehingga menghasilkan laba 

bersih yang optimal. Ekuitas yang dimiliki perusahaan diinvestasikan 

pada aset, yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasi perusahaan 

hingga menghasilkan penjualan. Tingkat penjualan yang tinggi atau 
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beban operasi yang rendah akan menghasilkan laba bersih yang semakin 

besar. Sebagian dari laba bersih tersebut bisa dibayarkan kepada investor 

dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya yang disebut laba ditahan akan 

diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk mendukung 

pertumbuhan perusahaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan 

perusahaan yaitu meningkatkan penjualan dengan berbagai strategi 

pemasaran, mengembangkan produk baru yang memperhatikan 

kebutuhan pasar, serta menjamin kualitas produk yang baik sehingga 

meminimalkan risiko pengembalian produk atau keluhan pelanggan. 

Faktor selain itu yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu proporsi utang dalam struktur 

modal. Pada tingkat tertentu, penggunaan utang dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan tambahan 

modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, melakukan inovasi, 

hingga ekspansi bisnis. Namun demikian, perusahaan tetap harus mampu 

menjamin likuiditasnya agar penggunaan utang tersebut tidak menjadi 

risiko yang merugikan perusahaan. 

5.2.3 Implikasi Praktis 

Fenomena yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

ini yaitu baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan semakin 

menyadari pentingnya penerapan GCG sebagai bagian dari strategi 

bisnis. Perusahaan-perusahaan yang sudah beberapa kali mengikuti 

kegiatan pemeringkatan dan awarding yang dilakukan oleh IICG dan 
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majalah SWA terkait penerapan GCG terus berupaya untuk semakin 

memperbaiki diri. Hal tersebut tercermin dari skor CGPI yang secara 

umum dari tahun ke tahun mengalami tren positif (SWA, 2016). Di 

samping itu, beberapa perusahaan pendatang baru juga menunjukkan 

keseriusannya dalam membangun GCG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mendesak perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik karena penerapan GCG di Indonesia cenderung 

tertinggal jika dibandingkan negara-negara ASEAN, di mana saat 

diadakannya ASEAN Corporate Governance Awards 2015 oleh ASEAN 

Capital Markets Forum (ACMF) hanya ada dua emiten asal Indonesia 

yang berhasil masuk ke dalam kategori 50 Emiten Terbaik dalam Praktik 

GCG di kawasan ASEAN (Primadhyta, 2017). 

Upaya pemerintah dalam mendorong penerapan GCG sebenarnya 

dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan ke arah yang lebih baik, dengan prinsip-prinsip GCG 

(transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan 

kesetaraan) yang menjadi pedoman bagi manajemen perusahaan dalam 

mengambil setiap keputusan untuk meningkatkan nilai bagi semua 

pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, investasi 

perusahaan dalam hal GCG pada saat ini belum dipandang mampu 

memberikan keuntungan langsung bagi pemegang saham, manfaat 

positifnya baru mulai terlihat pada periode selanjutnya (1 tahun). Hal ini 
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menunjukkan bahwa tujuan dari penerapan GCG yaitu untuk jangka 

panjang. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Proksi dari Good Corporate Governance (GCG) menggunakan Corporate 

Governance Perception Index (CGPI), sehingga sampel penelitian terbatas 

pada perusahaan yang secara sukarela mengikuti kegiatan pemeringkatan 

dan awarding yang dilaksanakan oleh IICG dan majalah SWA berdasarkan 

penilaian CGPI. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor-

faktor yang berdampak terhadap nilai perusahaan terbatas pada kinerja 

keuangan (ROE), risiko keuangan (DAR), likuiditas (CR), dan GCG (CGPI). 

 

5.4 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Proksi dari GCG dapat menggunakan indeks selain CGPI, sehingga jumlah 

populasi penelitian akan lebih banyak dan jenis perusahaan juga lebih 

beragam. 

2. Menambah variabel lain untuk menjelaskan faktor-faktor yang berdampak 

terhadap nilai perusahaan, misalnya seperti kebijakan dividen dan Corporate 

Social Responsibility. 
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