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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait pengaruh 

konsentrasi kepemilikan publik terhadap investasi research and development 

serta dampaknya pada Tobin’s Q, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel konsentrasi 

kepemilikan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap investasi 

research and development. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 

yakni sebagian besar perusahaan Indonesia memiliki struktur 

kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Oleh karena itu, perusahaan 

Indonesia memiliki tipe yang berbeda dari masalah agensi yang dihadapi 

oleh perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel konsentrasi 

kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap variabel Tobin’s Q. 

Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa konsentrasi kepemilikan 

publik menimbulkan adanya pemantauan yang efektif dari pemegang 

saham terhadap kinerja manajer perusahaan sehingga keputusan yang 

diambil untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham oleh 

manajer menjadi optimal. Hal itu yang kemudian dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel investasi research 

and development tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel Tobin’s 
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Q. Kesimpulan yang didapat bahwa investasi research and development 

belum menjadi prioritas pada perusahaan Indonesia. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan terjadinya informasi asimetris antara manajer 

perusahaan dengan pemegang saham sehingga pemegang saham tidak 

bisa menangkap sinyal positif terkait keputusan investasi perusahaan 

karena hasil dari investasi research and development tidak dapat 

langsung memberikan dampak bagi perusahaan dan menghasilkan output 

yang tidak pasti dan tidak tentu.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal, yakni: 

1. Bagi pemegang saham, sebaiknya menaruh perhatian lebih pada 

perusahaan yang mengeluarkan investasi research and development 

karena kemungkinan besar perusahaan tersebut sedang mencoba bersaing 

atas dasar inovasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memisahkan antara perlakuan 

untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur.  

3. Pengungkapan informasi biaya research and development pada 

perusahaan Indonesia masih sangat terbatas sehingga penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan. 

 


