
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh growth, 

size dan tangibility terhadap return on asset dengan debt asset ratio sebagai 

variabel mediasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap return on asset. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan et al (2012), Salim dan Yadav 

(2012), serta Maggina dan Tsaklanganos (2012). Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Bhattarai (2016), Bokhari dan Khan (2013), 

serta Pontoh dan Ilat (2013) yang menyimpulkan bahwa growth 

berpengaruh secara tidak signifikan positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap return on asset. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Admassu (2016), Bhattarai (2016), 

Pouraghajan et al (2012), Omondi dan Muturi (2013) dan Çekrezi (2013). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Niresh dan 

Velnampy (2014) yang menyimpulkan bahwa firm size memiliki pengaruh 

tidak signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangibility memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap return on asset. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Birru (2016), Bhattarai (2016), dan 

Vătavua (2015). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mwaniki dan Omagwa (2017), dan  Pouraghajan et al 

(2012) yang menyimpulkan bahwa tangibility memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Dan juga penelitian Mwangi 

dan Birundu (2015) yang menyimpulkan bahwa tangibility tidak memiliki 

hubungan signifikan terhadap return on asset 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap debt asset ratio. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vuran, Taş dan Adiloğlu (2017), Gharabeih 

(2015), dan Acaravci (2015).  

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap debt asset ratio. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vuran, Taş dan Adiloğlu (2017), Gharabeih 

(2015), Acaravci (2015), dan Çekrezi (2013). Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Pontoh dan Ilat (2013)  yang menyimpulkan 

bahwa size berpengaruh negatif signifikan terhadap debt asset ratio. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangibility memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap debt asset ratio. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Acaravci (2015), dan Çekrezi 

(2013). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Harc (2014) yang menyimpulkan bahwa tangibility 

berpengaruh tidak signifikan positif terhadap debt asset ratio. 

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt asset ratio memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap return on asset. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nwude et al (2016), Admassu 

(2016), Ahmad et al (2015), Mule dan Mukras (2015), Khanam et al 

(2014), Akeem (2014), Enekwe et al (2014), Awan (2014), Khidmat dan 

Rehman (2014), Salim dan Yadav (2012), dan Pouraghajan et al (2012). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Achchuthan dan Jasinthan (2012) yang menyimpulkan bahwa debt ratio 

berpengaruh secara tidak signifikan positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Dan Hidayat (2016) yang menyimpulkan bahwa debt ratio 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt asset ratio memediasi secara 

parsial hubungan antara growth, size dan tangibility dengan return on 

asset. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramli dan Nartea (2016), dan Ramadhan et al (2012).  

9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa growth, size dan tangibility secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(return on asset). 

10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth, size dan tangibility dapat 

menjelaskan return on asset perusahaan sebesar 42.80%. 

 

 

Desny, Analisis Pengaruh Growth, Size dan Tangibility Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Leverage Sebagai Variabel Mediasi Pada  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , 2018 
UIB Repository©2012



5.2  Keterbatasan  

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan – keterbatasan, diantaranya :  

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dari sampel 107 perusahaan bidang 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 periode yaitu 

tahun 2012 sampai dengan 2016.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu growth, 

size  dan tangibility sedangkan masih terdapat banyak variablel lain yang 

dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi  

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya :  

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan semakin meningkatnya tingkat 

leverage pada suatu perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin 

menurun. Jadi pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat mengambil 

kebijakan pendanaan dengan tepat sehingga dapat membantu perusahaan dalam 

peningkatan kinerja keuangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan, 

ukuran dan  tangibility perusahaan juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan 

kedepannya. Ukuran perusahaan dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik setiap tahun akan 

meningkatkan jumlah aset yang dimiliki begitu juga ukuran perusahaannya. 

Dengan peningkatan ukuran perusahaan juga merupakan nilai tambah bagi 

perusahaan di dalam pasar persaingan dimana semakin besar ukuran perusahaan, 

maka kemungkinan pengembaliannya juga semakin tinggi. Jadi hal-hal ini harus 
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diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan agar 

dapat bersaing dan memperoleh kepercayaan dari para investor. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang diteliti seperti 

jumlah perusahaan atau perubahan sektor penelitian serta memperpanjang periode 

penelitian agar hasil penelitian lebih baik dan akurat. Selain itu, menambah 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan baik dari 

faktor internal maupun eksternal atau makro juga dapat meningkatkan tingkat 

keakuratan hasil penelitian. 
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