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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdapat pada website BEI (Bursa 

Efek Indonesia) . Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode sensus, yang mana seluruh populasi akan dijakidan sebagai sampel. Hasil 

keseluruhan setelah outlier adalah 387 data dengan rentang waktu penelitian tahun 

2014-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data berupa laporan 

keunagan dan tahunan perusahaan yang di peroleh atau diunduh melalui beberapa 

sumber antara lain website BEI dan website perusahaan. Variabel penelitian yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan sebagai variabel dependen diukur 

menggunakan price to book value (PBV), komposisi kepemilikan manajerial 

sebagai variabel independen diukur dengan menghitung saham yang dimiliki 

manajerial, kepemilikan institusional sebagai variabel independen diukur dengan 

kepemilikan saham yang dimiliki institusional, kebijakan utang sebagai variabel 

independen diukur dengan debt to equity ratio (DER),dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen yang diukur dengan perubahan aset. 

 Teknik analisis data menggunakan regresi linierberganda dengan bantuan 

software SPSS 22.0 For Windows pada tingkat signifikansi 0,05. Setelah 

melakukan pengujian secara deskriptif dan statistik seperti pengujian normalitas 

yang dimiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi data berdistribusi 

normal, uji autokorelasi yang dimiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam
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 model regresi terdapat korelasi antara variabel independen, uji multikolonieritas 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari 

residual antara pengamatan satu dengan yang lain. Uji F memiliki tujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi fit atau tidak fit. Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis yang 

diperoleh dalam penelitian adalah, sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak dapat memengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

semakin banyakannya saham yang dimiliki manajerial tidak dapat 

memepengaruhi kinerja yang diberikan terhadap perusahaan. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini di 

buktikan dengan pergerakan tingkat rata-rata kepemilikan institusional 

yang cenderung meningkat, sehingga dengan adanya kepemilikan 

institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan dikarenakan harga 

saham perusahaan dipasar modal akan mengalami peningkatan karena 

institusi lebih sering mengambil tindakan yang bertujuan pada perusahaan. 
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3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa kebijakan utang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kebijakan utang maka pendanaan yang digunakan untuk aktivitas 

perusahaan dapat dikelola dengan baik. Jadi dapat meningkatkan 

pendapatan sehingga nilai perusahaan juga meningkat. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi total aset perusahaan maka dapat meningkatkan pendapatan 

sehingga nilai perusahaan juga meningkat. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah berusaha untuk merancang dan mengembangkan penelitian 

dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan 

dalam penlitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah : 

Pada uji heteroskedastisitas terdapat ketidakonsistenan pengujian 

heteroskedastisitas yang dimana tingkat signifikasi yang mengalami 

heteroskedastisitas yaitu oleh variabel ukuran perusahaan. Signifikasi yang tidak 

mengalami heteroskedastisitas yaitu variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan kebijakan utang 

 

 



67 

 

 

 

5.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat iberikan sehubungan dengan penelitian 

yang telah dilakukan adalah pada penelitian selanjutnya adalah :  

Menggunakan alternatif pengujian selain alat uji statistik seperti PLS-SEM 

yang tidak mengharuskan menggunakan alat uji  asumsi klasik. 
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