
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan empiris faktor 

good corporate governance terhadap firm performance melalui return on equity 

dan return on asset dengan variabel independen komisaris independen, dewan 

direksi, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan firm 

size pada perusahaan-perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada analisis bab empat dan kerangka teoretis 

pada bab dua, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian 

Buallay et al. (2017) dan Das (2017) yang menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Arifin et al. (2017); 

Palaniappan (2017); Faatihah et al. (2016); Ahmed dan Amdan (2015) dan 

Ghaffar (2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil tersebut bertolak 

belakang dengan Orazalin et al. (2015); Mohan dan Chandramohan (2018); 

Korir et al. (2017); Zabri et al. (2016); Danoshana dan Ravivathani (2015); 

Latief et al. (2014); Vo dan Nguyen (2014) dan Latif et al. (2013) yang 

menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara komisaris independen 

terhadap kinerja perusahaan. 
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2. Hubunga antara dewan direksi terhadap kinerja perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil 

penelitian Buallay et al. (2017); Palaniappan (2017); Faatihah et al. (2016); 

Mohamed et al. (2016); Ahmed dan Amdan (2015); Zedan dan Abu Nasar 

(2014); Ghaffar (2014); Latif et al. (2013); Rouf (2012) ; Ahmed et al. (2011) 

dan Shahzad et al. (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil 

penelitian tersebut tidak sependapat dengan hasil Danoshana dan Ravivathani 

(2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Korir et al. (2017); Mohan dan Chandramohan (2018); Das 

(2017); Zabri et al. (2016); dan Vo dan Nguyen (2014). 

3. Hubungan antara komite audit terhadap kinerja perusahaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil 

penelitian Rouf (2012). Namun hasil penelitian tersebut tidak sependapat 

dengan hasil penelitian Javaid dan Saboor (2015); Abdulazeez et al. (2016); 

Yasser et al. (2011); Arifin et al. (2017); Azam et al. (2011); dan Kyereboah 

(2008)  yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Das (2017), menyatakan bahwa 

komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

4. Hubungan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif. Hasil ini sependapat dengan Saleh et 

al. (2017) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan negatif antara 

kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Namun penelitian lain 
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yang dilakukan Gugong et al. (2014) dan Kyereboah (2007) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian Hamza dan Suman 

(2018); Das (2017); Orazalin et al. (2015); dan Rajput (2014) yang tidak 

menemukan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap kinerja perusahaan. 

5. Hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan 

hasil penelitian Saleh et al. (2017); Vo dan Nguyen (2014); Rehman et al. 

(2012); dan Ahmed et al. (2011), yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamza dan Suman (2018); 

Orazalin et al. (2015); dan Gugong et al. (2014), menemukan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian Danoshana dan 

Ravivathani (2015), yang tidak menemukan adanya pengaruh signifikan 

antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. 

6. Hubungan antara ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif. Hasil penelitian ini sependapat dengan Buallay et 

al. (2017); Abdulazeez et al. (2016); Ahmed dan Amdan (2015); Azeez 

(2015); Saboor (2015); Orazalin et al. (2015); Wagana dan Karanja (2015); 

Azeez (2015); Zaman et al. (2014); Lekaram (2014); Zedan dan Abu Nasar 

(2014); Latief et al. (2014); dan Khatab et al. (2011), yang menyatakan bahwa 

terdapat signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja 
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perusahaan. Namun tidak ada penelitian lain yang menyatakan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dimiliki pada penelitian ini yaitu sampel data yang masih 

jauh dari cukup karena sampel perusahaan yang diambil dari BEI hanya berjumlah 

150 perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak semua data memenuhi kriteria dari 

masing-masing variabel yang disesuaikan. Sehingga tidak semua perusahaan dapat 

dijadikan sampel pada penelitian ini selama lima tahun dari tahun 2012 hingga 2016 

dan dapat mempengaruhi hasil regresi yang diteliti. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Perusahaan  

a Perusahaan hendaknya mampu mempertahankan dan meningkatkan 

kinerjanya. Peningkatan kinerja ini yaitu dengan menerapkan Good 

Corporate Governance dengan baik dan benar. Dalam hal ini, 

perusahaan harus lebih mampu selektif dalam pemilihan Komisaris 

independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Dalam menentukan 

keberhasilan dan peningkatan kinerja perusahaan, posisi dari masing-

masing pos tersebut sangat berpengaruh. Komisaris independe harus 

memiliki sikap yang kompetern dan profesional supaya dapat 

mengawasi kinerja para dewan direksi saat melaksanakan perancangan 

strategi dan pembentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dengan 

baik, sehingga selalu terkontrol dan kinerja perusahaan menjadi lebih 
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baik. Dewan direksi yang cakap dalam menentukan strategi perusahaan 

akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. 

b Perusahaan hendaknya menerapkan kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional agar tugas yang diemban oleh manajemen 

terlaksana baik karena adanya pengawasan.  

c Ukuran perusahaan yang besar akan semakin menarik perhatian 

masyarakat terutama investor sehingga perusahaan harus selalu 

memperhatikan kinerjanya.  

2. Investor  

Investor harus bijak dalam memutuskan investasi di suatu perusahaan. 

Investor sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek ketika melakukan investasi 

terutama  dalam pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance dalam 

perusahaan karena dengan terlaksananya GCG maka hak investor akan terlindungi.    
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