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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti pengaruh age, size, asset, debt dan sales terhadap 

growth perusahaan bertujuan untuk menguji hasil analisis. Berdasarkan hasil yang 

diujikan dan dan dibahas pada bab sebelumnya, bahwa hasil kesimpulan ada pada 

sebagai berikut:  

1. Age pada perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

growth perusahaan. Kesimpulan dari hasil ini menandakan bahwa 

semakin tua perusahaan maka semakin susah perusahaan untuk 

perusahaan untuk bertumbuh dan bahkan menurun. Hal ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Harabi (2003), Coad, Daunfeldt 

dan Halvarsson (2014), dan Coad, Segarra dan Teruel (2013). 

2. Size pada perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

growth perusahaan, hasil ini menunjukkan semakin tinggi/besar sebuah 

perusahaan, akan makin semakin susah untuk bertumbuh dan hanya akan 

mencapai pada titik tertinggi pada periode dan akan mulai menurun pada 

kondisi perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Coad et al. (2016), Droucopoulos (1982), Evans (1987), Hall 

(1986), Harabi (2003), Kumar (1985) Majumdar (1998) dan Niskanen 

(2007). 

3. Debt pada perusahaan berpengaruh signifikan positif pada growth 

perusahaan, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang 

yang tinggi mampu untuk membuat perusahaan untuk berkembang 
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karena perusahaan memiliki dana dari hutang untuk melakukan operasi 

perusahaan sehingga mampu untuk berkembang lebih cepat dibanding 

dengan perusahaan yang tidak ada hutang. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Checherita dan Rother (2010), Johnson 

dan Soenen (2003) dan Wu, Sercu, dan Vao (2001). 

4. Asset pada perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif pada growth 

perusahaan, menunjukan bahwa perusahaan yang ada di Indonesia 

kebanyakan tidak dapat berkembang melalui hasil operasional melainkan 

dari hasil operasional dan investasi. Dari hasil ini dapat menunjukan 

bahwa hipotesis ini terbukti. Hal ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Carpenter dan Petersen (2002), Harabi (2003), Oliveira 

dan Fortunato (2006). 

5. Sales pada perusahaan tidak memiliki signifikan pada growth 

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa penghasilan dari perusahaan 

yang berasal dari ratio penghasilan operasional dan depresiasi perusahaan 

dengan hasil total sales tidak berpengaruh pada pertumbuhan perusahaan. 

Hal ini tidak konsisten pada penelitian yang diteliti oleh Coad et al 

(2014), Delmar, Davidsson dan Gartner (2003), Fitzsimmons, Steffens, & 

Douglas (2005), Regasa, Fielding dan Roberts (2017) dan Kirkwood 

(2009). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini ditemukan beberapa keterbatasan, antara lain: 
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1. Dari hasil penelitian Adjusted R Square menandakan angka senilai 

0.032783, dengan arti variabel independen penelitian hanya dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 3.3%. Hasil Adjusted R Square 

ini tergolong rendah, sehingga mengidikasikan bahwa variabel 

independen lainnya atau 96.7% yang mempengaruhi growth masih 

banyak. 

 

5.3 Rekomendasi  

Saran mengenai rekomendasi yang berguna sebagai penimbangan untuk 

penelitian di masa nanti, maka diurai seperti berikut: 

1. Penambahan variabel yang masih kurang banyak seperti External 

financial (Regasa et al., 2017), Liquidity (Holtz-Eakin, Joulfaian, & 

Rosen, 2014; Oliveira & Fortunato, 2006), Firm performance, Corporate 

governance (Loderer & Waelchli, 2009), Financial structure (Coad et 

al., 2013) dan faktor lainnya yang mempunyai hubungan pada growth 

serta dapat meningnkatkan angka kecocokan model yang lebih baik. 
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