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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0478,

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa

variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan ROA, sehingga hipotesis diterima.

Nilai signifikansi dalam pengukuran ROE sebesar 0,5483, dimana angka

tersebut leboh besar 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel komisaris

independen tidak berpegaruh signifikan sehingga hipotesis tidak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

oleh Bhagat dan Bolton (2008), Kajola dan Sunday (2008), Sulong dan

Nor (2008), Jacklng dan Johl (2009), Babatunde dan Olaniran (2009),

Manaseer et al. (2010), Azam et al. (2011), Tornyea dan Wereko (2012),

Kumar dan Singh (2012), Hussin dan Othman (2012).

2. Variabel ukuran dewan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0257 dengan

pengukurn ROA dan nilai signifikansi 0,0507 dengan pengukuran ROE,

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa

variabel ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carter et al. (2003), Dwivedi

dan Jain (2005), Abdullah et al. (2008), Kajola dan Sunday (2008).
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3. Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,6869 dengan

pengukurn ROA dan nilai signifikansi 0,1486 dengan pengukuran ROE,

dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa

variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan, sehingga hipotesis tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011), Ghabayen

(2012), Kajola (2008), Coleman (2007), Rahmat et al. (2009), Wijayanti

dan Mutmainah (2012), Nuryanah dan Islam (2011) dan Wei (2007).

4. Variabel leverage memiliki nilai memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0041

dengan pengukurn ROA dan nilai signifikansi 0,0000 dengan pengukuran

ROE, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan

bahwa variabel leverage berpengaruh secara signifikan positif dan negatif

terhadap kinerja perusahaan, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Babatunde dan

Olaniran (2009), Sulong et al. (2013).

5. Variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000

dengan penguran ROA dan ROE, dimana angka tersebut lebih kecil dari

0,05 yang menunjukkan bahwa variabel kontrol profitabilitas berpengaruh

signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Babatunde dan Olaniran (2009), Sulong et

al. (2013). Variabel kontrol ukuran perusahaan perusahaan memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,8019 dengan pengukuran ROA, dimana angka

tersebut lebih besar dari 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel kontrol

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
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perusahaan ROA. Selanjutnya nilai signifikansi 0,000 dengan pengukuran

ROE, dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan

bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan

negatif terhadap Kinerja perusahaan ROE. Hasil penelitian ini sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Singh (2012),

Sulong et al. (2013). Variabel kontrol perputaran aset memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,4949 dengan pengukuran ROA dan 0,2223 dengan

pengukuran ROE, dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 yang

menunjukkan bahwa variabel kontrol perputaran aset tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Khatab et al. (2011), Hussin dan

Othman (2012), Sulong et al. (2013).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak

memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Penelitiaan hanya terbatas pada perushaan yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia.

5.3 Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat memperluas penelitian ini dengan

cara menambahkan variabel independen selain komisaris independen,

ukuran dewan, komite audit, leverage, profitabilitis, ukuran perusahaan,
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dan perputaran aset ataupun dengan cara menambahkan karakteristik

selain dari mekanisme kinerja perusahaan.

2. Memperbanyak sumber literature yang dapat mendukung metode

penelitian.

3. Menambahkan lebih banyak data yang akan diteliti dengan cara

menambah tahun pengamatan.
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