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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh 

pengungkapan tata kelola, pengungkapan manajemen risiko korporasi, 

pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap nilai perusahaan secara empiris. Berikut merupakan 

kesimpulan berdasarkan pada hasil dari analisis dan pembahasan yang dilakukan:  

1. Pengungkapan tata kelola berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Pegungkapan manajemen risiko korporasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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5.2 Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka implikasi dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bukti empiris 

baru bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil penelitian ini 

mendukung theory of the firm yang menyatakan bahwa sifat-sifat yang 

terdapat dalam perusahaan tercipta untuk memaksimalkan laba, sehingga 

perusahaan akan mempertimbangkan besaran pendapatan dan biaya yang 

terdapat pada perusahaan tersebut untuk dikelola sehingga dapat menaikan 

value of the firm (nilai perusahaan). 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam 

menerapkan kebijakan guna meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, 

hasil dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman informasi bagi para 

investor untuk melakukan investasi dalam perusahaan. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

  Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari perusahaan 

yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI. Sehingga masih terdapat 

beberapa perbedaan hasil dengan perusahaan diluar Indeks SRI-KEHATI. 

2. Presentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen masih 

sangat rendah yaitu sebesar 8,6%, sehingga untuk penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 

variabel dependen. Variabel independen lain yang dapat ditambahkan 

seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas dan faktor lainnya. 

 

5.4 Saran 

  Saran yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang berasal 

perusahaan yang berada diluar Indeks SRI-KEHATI. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan 

yang dilakukan. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain 

seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas atau faktor lainnya. 

 


