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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, dan sara untuk 

penelitian selanjutnya. Bagan pertama berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis 

dan pembahasan yan dilakukan peneliti serta implikasi dari hasil penelitian saat ini, bagan kedua 

berisi keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dan bagian yang terakhir berisi saran bagi penelitian 

selanjutnya, 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan pada tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan menghasilkan data 

sebanyak 299 data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan program SPSS version 25. Dari dua variabel independen terdapat satu variabel 

berpengaruh positif dan satu variabel tidak berpengaruh. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaaan. Ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,666. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putu Diah Gita Haryanti, Ni Wayan Rustiarini, Ni Putu Shinta Dewi (2021), Mega 

Rizky Dewanti (2019), Purwo Adi Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaaan 
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2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,092. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Maulana, Lela Nurlela Wati (2019) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sehingga dapat mempengaruhi 

hasil penilitian, adanya keterbatasan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya. Adapun keterbatasan meliputi : 

1. Penelitian ini tidak lolos menggunakan uji normalitas residual secara Kolmogorov-Smirnov 

namun secara uji Monte Carlo dinyatakan lolos pada penelitian ini. 

2. Pada penelitian ini uji koefisien determinasi (R2) menyatakan nilai yang kecil yaitu 2,1% 

yang mana variabel independen tidak memberikan informasi yang cukup untuk perusahaan 

dalam memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dari keterbatasan 

penelitian maka saran yang diberikan untuk penelitian yang datang sebaiknya bagi penelitian 

selanjutnya untuk uji normalitas residual secara Kolmogorov-smirnov dapat menyatakan lolos 

pada penelitian ini dengan menambahkan tahun sampel penelitian. 
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