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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disumpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil uji secara simultan (Uji-F) menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu CSR dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan Fhitung memiliki nilai yang 

lebih besar dari Ftabel yaitu 5,132 > 3,15 dan dengan tingkat signifikansi 

0,009. Probabilitas sig. F ≤ a 0,05 yaitu 0,009 < 0,05, maka dari itu 

variabel CSR dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Hasil uji secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel CSR (X1) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dibuktikan nilai thitung memiliki nilai yang lebih besar dari ttabel yaitu 2,774 

> 2,000 dan dengan tingkat signifikansi CSR < 0,05 yaitu sebesar 0,007 

(0,007 < 0,05). Diproleh besarnya koefisien untuk CSR sebesar 0,000 

dengan tingkat signfikansi 0,007 yang menunjukkan berada di bawah 

0,050. Hal ini berarti variabel pengungkapan CSR secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan batubara. 

3. Hasil uji secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

asing (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dibuktikan nilai thitung memiliki nilai yang lebih kecil 

dari > ttabel yaitu -0,999 < 2,000) dan tingkat signifikansi kepemilikan 

asing < 0,05 yaitu sebesar 0,332 (0,332 < 0,05). Diproleh dengan tingkat 

signifikansi 0,332 yang menunjukkan berada di atas 0,050. Hal ini berarti 

variabel kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat 

diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perlu digunakan variabel kepemilikan asing yang lain seperti 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

keluarga agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang beragam dari berbagai sektor 

perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 


