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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN 

IMPLIKASI MANAJERIAL 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai karakteristik 

dewan pada kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dewan direksi wanita, 

ukuran dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, rasio utang 

dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2012 sampai dengan 2016. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berupa: 

a.   Dewan direksi wanita memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan keluarga dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan non keluarga. Hal ini berarti dewan direksi wanita 

yang berkemampuan dan kompetensi dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan keluarga sedangkan dengan minimnya jumlah direksi wanita 

di perusahaan non keluarga maka masih belum bisa mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

b. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan non keluarga. Hal ini berarti ukuran dewan direksi yang besar 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan keluarga karena memberikan 

pengelolaan manajemen yang lebih efektif karena pandangan berbeda 

dari segala sisi sedangkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 

signifikan karena sampai saat ini masih belum ada standar ukuran dewan 
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untuk meningkatkan kinerja perusahaan malahan kemampuan direksi 

yang lebih penting. 

c. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga dan non keluarga. Hal ini dikarenakan secara 

mayoritas, komisaris independen di perusahaan Indonesia hanya diangkat 

untuk memenuhi kriteria dari BEPEPAM. 

d. Kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan keluarga dan non keluarga. Hal ini dikarenakan 

mayoritas rata-rata kepemilikan manajerial masih dibawah 3% sehingga 

pengaruhnya masih belum dirasakan. 

e. Utang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

keluarga maupun non keluarga. Hal ini berarti rasio utang dapat dijadikan 

mekanisme untuk meningkatkan kinerja perusahaan keluarga dan non 

keluarga. 

f. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan keluarga maupun non keluarga. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang besar tidak berarti kinerjanya akan ikut bagus, 

melainkan internal kontrol yang harus diperkuat sehingga tidak terjadi 

biaya agensi yang tinggi ataupun direksi yang bekerja diluar kontrol 

komisaris atau pemilik perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Sampel data yang hanya menampilkan data perusahaan tbk keluarga dan 

non keluarga di Indonesia.  

2. Hasil uji Adjusted R Square menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

keluarga dijelaskan variabel independen dewan direksi wanita, ukuran 

dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, rasio 

utang dan ukuran perusahaan sebesar 49% sedangkan 51% lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain. 

3. Hasil uji Adjusted R Square menunjukkan bahwa kinerja perusahaan  

non-keluarga dijelaskan variabel independen dewan direksi wanita, 

ukuran dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

rasio utang dan ukuran perusahaan sebesar 67% sedangkan 33% lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperluas sampel 

penelitian dengan menggunakan data perusahaan negara lain yang 

menganut sistem two-tier seperti Singapura, Malaysia sehingga dapat 

dibandingkan kinerja perusahaan keluarga dan non keluarga antar negara. 
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2. Peneliti untuk depannya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

belum digunakan dalam penelitian ini seperti kompetensi dewan dan 

board competency dan board expertise agar dapat meningkatkan 

Adjusted R Square dan menjelaskan variabel dependen secara signifikan. 

 

5.4 Implikasi Manajerial 

Hasil analisis penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan keluarga dan non keluarga. 

Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik dewan dan perusahaan. 

Diketahui bahwa perusahaan keluarga di Indonesia berkontribusi sekitar 45-70% 

terhadap produk domestik bruto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi, diharapkan manajemen perusahaan dapat menyusun kebijakan 

terhadap dewan perusahaan tersebut untuk mencapai peningkatan kinerja 

perusahaan. 

Penelitian membuktikan pengaruh dewan direksi wanita berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan keluarga. Hal yang perlu menjadi perhatian 

manajemen perusahaan dalam memilih dewan direksi wanita adalah kompetensi 

yang dimiliki dan ambisi terhadap tugas pekerjaannya, bukan sekadar direksi 

wanita yang diangkat karena memiliki hubungan saudara. 

Dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa ukuran dewan direksi 

yang semakin besar berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

keluarga. Manajemen perusahaan diharapkan membentuk dewan direksi yang 

berwawasan dan aktif sehingga memiliki pandangan luas, memiliki jaringan yang 

besar dan dapat diajak berkomunikasi. 
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Penelitian juga memberikan implikasi rasio utang yang semakin besar 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan keluarga. Akan tetapi, manajemen 

perusahaan harus hati-hati dalam menentukan rasio utang perusahaan tersebut. 

Dalam peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 pasal (1) berbunyi 

dimana besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi sebesar 4:1. Bidang 

yang dikecualikan dari peraturan ini yaitu bidang permodalan, perbankan dan 

asuransi. 

Dalam penelitian ini memberikan bahwa perusahaan besar tidak 

menandakan kinerja perusahaan yang bagus juga, semakin besar perusahaan maka 

semakin kompleks sistem operasional internal. Oleh karena itu, perusahaan 

keluarga maupun non keluarga disarankan untuk memperkuat internal kontrol 

seperti pemakaian sistem ERP untuk operasional dan membentuk divisi 

pemantauan manajemen seluruh perusahaan yang langsung berhubungan dengan 

dewan komisaris sehingga operasional masih dalam terkendali untuk mencapai 

kinerja perusahaan yang bagus. 
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