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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji corporate social responsibility 

dan micro economic variable terhadap struktur modal. Variabel independen yang 

digunakan yaitu pemegang saham, pemerintah, pemasok, karyawan, pelanggan, 

leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, net 

profit margin, current ratio, dan debt ratio.  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian bab sebelumnya. corporate 

social responsibility yang terdiri dari pemegang saham, pemerintah, pemasok, 

karyawan, dan pelanggan. Pemegang saham memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan pada kedua pengukuran, yakni ROA dan tobins’q. 

Pemerintah juga memiliki pengaruh yang sama pada kedua model, yaitu tidak 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Pemasok pada pengukuran ROA 

dan tobins’q tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Karyawan juga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan 

pada kedua pengukuran. Pelanggan memiliki hasil yang sama pada kedua 

pengukuran, yaitu berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Micro economic variables yang terdiri atas leverage, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Pada kedua model 

pengukuran leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan pada pengukuran ROA berpengaruh 

signifikan negatif pada kinerja perusahaan, sedangkan pada pengukuran tobins’q 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran 

perusahaan pada kedua metode menunjukan hasil uji tersebut yaitu tidak 

berpengaruh signifikan. Umur perusahaan juga memiliki hasil yang sama pada 

kedua pengukuran adalah umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Rasio keuangan terdiri atas currrent ratio, debt ratio, dan net profit 

margin. Current ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat pada Tabel 11 dan 12. Debt ratio menunjukan 

hasil yang bertolak belakang pada kedua metode, yaitu pada metode ROA 

memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan metode tobins’q memiliki 

pengaruh signifikan positif. Net profit margin pada metode pengukuran ROA 

menunjukan pengaruh signifikan positif sedangkan tobins’q menunjukan tidak 

berpengaruh signifikan. 

 

5.2  Keterbatasan 

Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian tentang kinerja keuangan 

perusahaan ini, sebagai berikut: 

1. Terdapat perusahaan yang terpublikasi di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

yang tidak mempublikasi data laporan keuangan secara lengkap dari 

tahun 2013-2017 sehingga data tidak dapat ditemukan dan 

mengakibatkan jumlah sampel penelitian menjadi berkurang. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya perusahaan yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 
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5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi kepada penelitian di masa yang akan datang yang dapat 

dijadikan bahan untuk pertimbangan pada penelitian berikutnya adalah: 

1. Menggunakan variabel lain yang diperkirakan dapat berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan dan menghasilkan model penelitian yang 

lebih baik, seperti keterlambatan audit, tata kelola perusahaan, dan 

struktur modal. 

2. Menggunakan perusahaan-perusahaan dari negara lain sebagai sampel 

penelitian.  

3. Menggunakan tahun penelitian yang lebih lama dan membandingkan 

kinerja perusahaan antara 2 negara yang berbeda. 
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