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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI,  

DAN IMPLIKASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Menilai dari penjabaran dan penjelasan bab-bab sebelumnya, tujuan yang 

hendak disampaikan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengukuran 

yang optimal dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Semua perusahaan didirikan dengan tujuan yang sama, yaitu mencari laba. Laba 

akan didapatkan secara maksimal apabila perusahaan mengetahui faktor dan 

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. 

Hasil penelitian memperjelas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi baik secara signifikan maupun tidak. Variabel aset lancar 

berpengaruh secara signifikan negatif yang mengartikan semakin banyak aset 

lancar, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan semakin tinggi dan mengindikasikan 

kurangnya efisiensi manajemen dalam mengelola aset lancar.  

Arus kas dari kegiatan operasi juga berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap ketiga jenis pengukuran kinerja perusahaan karena aktivitas 

operasional berjalan secara rutin. Perusahaan yang mampu mengelola jalannya 

arus kas secara positif diyakini baik karena arus kas merupakan aset paling likuid 

dalam perusahaan.  

Pertumbuhan penjualan perusahaan di Indonesia sangat berpengaruh 

secara positif terhadap performa perusahaan, karena perusahaan memiliki 

orientasi untuk mencari laba dan penjualan yang tumbuh mengindikasikan 
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perusahaan tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan laba yang lebih besar. 

Sejalan dengan laba yang meningkat, pajak penghasilan sebuah perusahaan juga 

akan bertambah, maka itu tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja perusahaan dan 

pajak penghasilannya memiliki hubungan positif. 

Kategori karakteristik perusahaan memiliki hubungan signifikan 

sepenuhnya terhadap ROE, yakni diwakili oleh ukuran, umur, dan risiko 

perusahaan tersebut. Tiga faktor ini mampu dijadikan basis penyusunan keputusan 

pemegang saham, di mana umur perusahaan yang semakin tua lebih dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan seiring dengan ukurannya yang semakin besar. 

Namun, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh 

secara negatif dengan kinerja perusahaan di Indonesia, yang mengartikan 

perusahaan dengan risiko kecil menarik pemegang saham yang beranggapan 

perusahaan yang aman akan memiliki tingkat pengembalian yang aman juga. 

Pengukuran kinerja dinilai dari ROA dalam penelitian ini memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan dengan ukuran perusahaan. Sementara itu 

kinerja yang dinilai dari MBR, ukuran dan umur perusahaan memiliki hubungan 

signifikan negatif yang mengartikan bahwa pasar menilai perusahaan di Indonesia 

yang besar berkemungkinan tidak mampu mengelola secara optimal kekayaan 

perusahaannya dan yang lebih tua sulit menerima perubahan dan mempelajari hal-

hal baru. 

5.1.1 Kontribusi Teoritikal 

Penelitian berdasarkan pada teori dan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya dengan model penelitian baru. Hasil studi ini pada 
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akhirnya membuktikan bahwa penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan 

mampu memberikan kontribusi pengembangan teori konsep dasar penelitian 

terdahulu ketimbang menciptakan teori baru dengan penjelasan logis dan fakta 

perusahaan tercatat di BEI. 

5.1.2 Kontribusi Praktikal 

Penelitian dapat digunakan perusahaan di Indonesia untuk 

memperhatikan faktor-faktor yang sehendaknya signifikan dalam perkembangan 

dan penurunan kinerja perusahaan. Faktor-faktor pendorong ini sebaiknya 

diberikan perhatian khusus karena dengan mengoptimalkan semua variabel yang 

signifikan, kinerja keuangan perusahaan niscaya meningkat dan menarik investor 

untuk mempertimbangkan dengan rinci dalam menanamkan modalnya. Penelitian 

juga dapat digunakan akademisi sebagai penambahan wawasan akan pengukuran 

kinerja perusahaan terkini. 

5.1.3 Kontribusi Metodologi 

Penelitian ini mengurangi potensi varians yang melalui penggunaan 

outlier untuk mengurangi data menyimpang yang dapat mengurangi keakuratan 

data. Langkah-langkah pengujian yang dilakukan disempurnakan berdasarkan 

pencetus teori statistika untuk meningkatkan validitas konstuk. Pelaksanaan 

pengumpulan data, pengukuran dan pengujian, manajemen data, serta 

pengoperasian analisis setelahnya dilakukan sehingga hasil penelitian diharapkan 

berkualitas tinggi untuk pengguna akhir.  
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5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

5.2.1 Keterbatasan 

Keterbatasan yang memiliki kemungkinan memperkecil ruang lingkup 

penelitian antara lain: 

1. Faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan hanya sebagian besar 

diukur dari data laporan keuangan dan bersifat kuantitatif tanpa 

memperhatikan faktor kualitatif. 

2. Adanya probabilitas kesalahan dalam pengujian data akibat data 

sekunder yang digunakan harus diolah secara manual menggunakan 

Microsoft Excel dan tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaktelitian 

dalam penginputan data. 

3. Nilai variabel yang diambil dari data keuangan akhir tahun seperti 

market-to-book-value ratio sehingga nilai saham yang digunakan juga 

mengikuti nilai akhir tahun, di mana pada dasarnya nilai saham di 

Indonesia untuk masing-masing perusahaan berubah-ubah atau fluktuatif. 

5.2.2 Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang 

dapat diberikan peneliti sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Menambahkan variabel berbasis kualitatif seperti keanggotaan direksi, 

susunan kepengurusan perusahaan, pengambilan keputusan, dan 

menjangkau pemeriksaan akuntansi sebagai patokan dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan selanjutnya. 
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2. Mengelompokkan jenis industri perusahaan ke dalam penelitian karena 

jenis industri yang berbeda memiliki struktur keuangan yang berbeda 

juga, sehingga dapat menghasilkan data yang bias ataupun realibilitasnya 

kurang apabila digabungkan. 
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