BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaruh Good Corporate

Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Sub Sektor
Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap Nilai
Perusahaan.
2. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
B. Implikasi/Saran
Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari hasil
penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan peneltian
yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
1.

Bagi Perusahaan
Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam hal
Kepemilikan Manajerial (KM), Net Profit Margin (NPM) dan Price to Book
Value (PBV) yang memiliki kontribusi besar terhadap perusahaan maka sangat
diharapkan dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan
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terhadap
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dapat

memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan Price
to Book Value (PBV).
2. Bagi penelitian selanjutnya
Bagi para penelitian yang berminat melakukan kajian ulang terhadap
penelitian ini hendaknya dapat melakukan perbaikan-perbaikan tertentu
terhadap penelitian ini sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih
baik dan komperhensif dari hasil penelitian ini.
a. Lebih mengembangkan variabel independen lainnya seperti Ukuran
Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), Kebijakan Dividen
agar hasil dalam penelitian lebih kompleks.
b. Menggunakan sampel penelitian yang tidak terbatas pada perusahaan
Sub Sektor Pertambangan saja tetapi perusahaan yang lain yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
C. Keterbatasan Masalah
Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat
dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukanya pada penelitian tahun berikutnya
guna memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.
Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini :
1.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Kepemilikan
Manajerial (KM) dan Net Profit Margin (NPM).
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2.

Periode penelitian hanya 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2017-2019
pada perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI.

