
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Dan Leverage Terhadap Nilai 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Asuransi Dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Pada Periode 2016-2018”. Maka dapat disimpulkan: 

1. Variabel kepemilikan manajerial (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel 

nilai perusahaan (Y), menurut pengamatan peneliti hal ini dikarenakan 

jumlah Kepemilikan Manajerial terhadap suatu perusahaan tidak 

menjamin suatu keberhasilan finansial suatu perusahaan tersebut ataupun 

tujuan bersama para pemegang saham perusahaan yang berhasil 

direalisasikan atau tidak. 

2. Variabel Kepemilikan Insitusional (X2) tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (Y) Jasa Sub Sektor Asuransi dan Investasi yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016-2018. Menurut pengamatan 

peneliti hal ini dikarenakan apabila kepemilikan institusional dalam suatu 

perusahaan memiliki pengaruh terlalu besar dapat mengakibatkan 

pendapat pemegang saham lainnya tidak dapat tersampaikan dengan baik, 

sehingga tujuan utama suatu perusahaan antar satu sama lain dalam suatu 

perusahaan tidak jelas hingga suatu perusahaan tidak dapat berjalan 

dengan baik, begitu pula sebaliknya apabila kepemilikan institusional 

terlalu kecil dalam suatu perusahaan maka akan sulit untuk menentukan 

tujuan utama suatu perusahaan secara bersama-sama karena terlalu 
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banyak perbedaan pendapat antara pemegang saham suatu perusahaan 

satu dengan sama lainnya. 

3. Variabel kebijakan deviden (X3) berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(Y) jasa sub sektor asuransi dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2016-2018. Menurut pengamatan peneliti hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki kebijakan deviden yang baik dan 

pembagian deviden yang baik akan lebih diminati oleh para investor 

sehingga perusahaan tersebut akan diminati oleh banyak kalangan yang 

dapat menyebabkan peningkatan nilai suatu perusahaan. Sebaliknya 

perusahaan yang memiliki kebijakan deviden yang jelek tidak akan 

diminati oleh investor karena hal tersebut akan merugikan para investor 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Variabel leverage (X4) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y) 

jasa sub sektor asuransi dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2016-2018. Menurut pengamatan peneliti hal ini 

dikarenakan tingkat leverage pada perusahaan jasa sub sektor asuransi dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. 

Penelitian ini di dominasi oleh perusahaan yang memiliki tingkat leverage 

yang melebihi jumlah ekuitas perusahaan tersebut, sehingga investor 

banyak yang memilih meninggalkan perusahaan tersebut atau 

menghindari untuk menanam modal pada perusahaan tersebut. Selain itu 

dengan tingginya tingkat leverage suatu perusahaan juga akan 

mempengaruhi kebijakan pembagian deviden terhadap para pemegang 

saham (shareholder), bila tingkat leverage melebihi suatu ekuitas 
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perusahaan maka kebijakan deviden suatu perusahaan tidak akan 

membagikan deviden pada periode tersebut dan akan menggantikannya 

sebagai laba ditahan yang akan dibagikan pada periode pembagian 

deviden berikutnya. 

5. Variabel kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan institusional (X2), 

kebijakan deviden (X3), dan leverage (X4) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan jasa sub 

sektor asuransi dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2016-2018. Menurut pengamatan peneliti hal ini dikarenakan 

seluruh variabel pada penelitian ini masing-masing memiliki peranan 

penting yang tidak dapat digantikan oleh variabel lainnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah ditetapkan dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengeneralisasi secara 

keseluruhan sektor perusahaan lainnya, hanya terbatas pada perusahaan 

jasa sub sektor investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2016-2018, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian pada obyek penelitian yang lainnya. 

2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan 

keputusan terhadap keberlanjutan kehidupan perusahaan, sehingga para 

pihak manajemen beserta para pemegang saham perusahaan memiliki 

arah tujuan yang sama dan bisa saling menguntungkan. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya variabel yang disarankan untuk diteliti adalah 

Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Return On Assets (ROA), karena 

pada penelitian yang dilakukan Sari (2019), Widayanti & Yadnya (2020), 

dan Wibowo (2016) variabel tersebut berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 
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