
 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan 

terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan Good Corporate Governance sebagai 

variabel moderasi pada perusahaan Pertambangan di BEI pada tahun 2014-2018. 

Dalam penelitian ini Nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang diukur dengan 

menggunakan rasio Tobin’s Q. variabel independen yang mempengaruhi nilai 

perusahaan yaitu kinerja keuangan yang diukur menggunakan Retun On Assets(ROA). 

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yang mempengaruhi kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan yaitu pengungkapan Good Corporate 

Governance(GCG). 

Penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi linear berganda dan 

analisis regresi linear moderasi dengan STATA sebagai aplikasi dalam melakukan 

pengolahan data penelitian. STATA yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah STATA versi 14. Berdasarkan analisis data yang yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpilkan bahwa: 

1. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. 

2. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan Good Corporate 

Governance dapat menjalankan perannya sebagai pemoderasi hubungan 



 

 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Good Corporate Governance 

yang diproyeksikan dengan dewan komisaris mampu memperkuat 

pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. 

 

b. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat beberapa implikasi 

bagi pihak-pihak tetentu, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa perusahaan harus 

mempertimbangkan kinerja keuangan dalam mewujudkan tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Maka perusahaan harus selalu 

meningkatkan kinerja perusahaan yang merupakan tujuan dari perusahaan 

dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan oleh investor dalam menilai perusahaan. Para 

investor dapat melihat kinerja keuangan karena dapat meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. Selanjutnya investor juga perlu memperhatikan  Komisaris 

Independen yang mana dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

 

 



 

 

c. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan 

dalam pengelolaan dan penganalisisan hasil pengujian data. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Serta dalam penelitian ini kinerja hanya 

diproyeksi oleh Return On Assets. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan pengungkapan Good Corporate 

Governance yang diproyeksi dengan Komisaris Independen sebagai 

pemoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

d. Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbaikan 

bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan dan hasil kesimpulan yang 

didapatkan, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan 

sumber ide oleh peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah rasio agar mampu mengukur 

kinerja keuangan dengan rasio yang lain. 



 

 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel moderasi yang lain 

dalam mempengaruhi hubungan nilai perusahaan terhadap nilai perusahaan 

seperti CSR (Corporate Social Responsibility). 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel yang lebih banyak agar 

mendapatkan hasil yang berbeda. 

 


