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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Family Control, 

Family Ownership, dan Firm Size terhadap nilai perusahaan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Family Control berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, hal dikarenakan perusahaan yang telah di kontrol oleh 

keluarga cenderung memiliki pengelolaan management yang lebih 

baik, keluarga pemilik perusahaan mampu memiliki hak kontrol 

yang paling tinggi di dalam perusahaan. Perusahaan yang dikontrol 

oleh keluarga akan cenderung lebih berhati hati dalam 

pengambilan keputusan dan lebih mempertimbangkan resiko resiko 

yang ada. 

2. Family Ownership tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

kepemilikan keluarga belum mampu meningkatkan nilai 

perusahaan, perusahaan dengan kepemilikan keluarga didalamnya 

memiliki resiko yang cukup besar di dalamnya, diantaranya yaitu 

kemungkinan terjadinya konflik tersendiri antar keluarga didalam 

perusahaan, konflik keluarga mungkin saja terjadi di dalam 

perusahaan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan. 
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3. Firm Size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini bisa 

saja terjadi dikarenakan para investor yang jeli akan melihat jika 

perusahaan dengan total aset yang besar cenderung lebih sering 

menggunakan laba ditahan mereka, sehingga mereka justru kurang 

tertarik dengan perusahaan dengan aset yang besar karena mereka 

jarang memperoleh manfaat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, 

selain itu perusahaan dengan aset semakin besar juga memiliki 

tingkat resiko perusahaan yang semakin besar pula. 

4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, hal dikarenakan Laba perusahaan yang tinggi mampu 

memakmurkan para pemegang saham perusahaan, selain itu jika 

profit yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi maka perusahaan 

akan mendapatkan modal tambahan dari laba ditahan perusahaan, 

sehingga kegiatan operasional perusahaan akan dapat meningkat 

dimasa yang akan datang dan menaikkan nilai perusahaan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan maka penulis 

bermaksud untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan 

mengandung manfaat bagi pihak perusahaan dan bagi penelitian 

selanjutnya 

1. Bagi Perusahaan 

Pihak perusahaan alangkah lebih baik jika berhati-hati dalam 

pengambilan strategi dan keputusan yang akan digunakan 
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sebagai pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Perusahaan harus lebih memperhatikan pengaruh kontrol 

keluarga di dalam perusahaan mengingat hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya pengaruh control keluarga terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan 

referensi yang lebih banyak guna lebih mengembangkan ruang 

lingkup penelitian. Penelitian selanjutnya agar lebih 

mempersiapkan diri dalam proses penelitian agar penelitian 

yang dilakukan dapat lebih maksimal dan lebih baik. 

  


