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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh rasio keuangan 

diantaranya rasio leverage, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio pembayaran 

dividen, rasio aktifitas, rasio pertumbuhan, rasio solvabilitas, tanggung jawab 

sosial perusahaan, dan pengaruh tata kelola perusahaan diantaranya kepemilikkan 

manajerial, kepemilikkan asing, ukuran dewan dan komisaris independen.  

 Hasil penelitian menunjukkan variabel independen rata-rata memiliki 

dampak signifikan positif yaitu ukuran dewan direksi, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio pertumbuhan, rasio aktifitas, rasio solvabilitas. Sedangkan 

untuk rasio leverage berdampak signifikan negatif. Untuk variabel rasio 

pembayaran dividen, kepemilikkan manajerial, kepemilikkan asing, 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan, dan komisaris independen memiliki 

dampak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan 

keluarga di BEI. 

 

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

5.2.1 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Sampel dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu sampel perusahaan 

keluarga di Indonesia yang hanya memenuhi kriteria yaitu 120 di BEI 
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dan tidak semua perusahaan keluarga menerbitkan laporan tahunan 

selama lima tahun berturut-turut. 

2. Penelitian hanya mengambil sampel perusahaan keluarga yang ada di 

Bursa Efek Indonesia.  

3. Masih rendahnya pengungkapan CSR pada perusahaan keluarga yang 

ada di Indonesia. Perusahaan di Indonesia masih mengeluarkan biaya 

CSR hanya sebagai formalitas dan pemenuhan standar. 

5.2.2 Rekomendasi 

 Adapun berikut beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Mengembangkan sampel penelitian menjadi perusahaan keluarga dan 

perusahaan dan perusahaan non keluarga di Bursa Efek Indonesia. 

2. Memperluas lingkup penelitian pengaruh kesulitan keuangan ke negara 

tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sehingga terdapat 

perbandingan terhadap hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan. 
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