
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

 
 

5.1 Kesimpulan 

Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh tata kelola perusahaan dan 

terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2013 – 2017. variabel independen terdiri dari ukuran 

dewan direksi, kepemilikan direksi, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan 

dan variabel kontrol leverage terhadap kinerja perusahaan (tobin’s q). Dilihat 

pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan yang dituangkan dalam 

beberapa poin: 

1. Ukuran dewan direksi dipengaruhi secara tidak signifikan oleh tobin’s q. 

semakin banyaknya ukuran dewan direksi maka progress dalam hal 

pengambilan keputusan itu menjadi sedikit terhambat dengan kata lain akan 

kurang maksimal dalam sebuah kinerja perusahaan. 

2. Kepemilikan direksi secara tidak signifikan oleh tobin’s q. Hal ini 

disebabkan oleh cara menggunakan hutang dalam struktur modal 

perusahaan belum optimal, perusahaan dengan CEO maupun direktur yang 

terpisah umumnya memiliki leverage keuangan yang besar.  

3. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tobin’s q. Ini dapat 

dijelaskan ketika perusahaan tersebut menarik lebih banyak investasi asing 

langsung untuk kebutuhan kinerja perusahaan. 

4. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap tobin’s q. 

menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat dilihat dari kepemilikan 

terkonsentrasi di tangan beberapa pemegang saham, insentif dari mereka 
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pemegang saham untuk mengendalikan dan memantau manajemen dapat 

menjadi lebih kuat. Kepemilikan yang tinggi konsentrasinya dapat 

menghasilkan struktur dengan pemilik pengendali yang dapat terlibat 

signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

5. Leverage berpengaruh signifikan terhadap tobin’s q. Dapat dilihat dari 

besarnya leverage mengidentifikasikan hutang yang berlebihan pada 

perusahaan dan perusahaan memiliki tingkat kebangkrutan yang tinggi 

sehingga dinilai buruk oleh para investor yang akhirnya dan berujung 

penurunan kinerja keuangan yang akan diterima.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem dari struktur pengelolaan 

perusahaan yang mempunyai lingkup yang sangat luas. Namun dalam penelitian 

ini hanya mengukur tata kelola perusahaan dari segi empiris atau kuantitatif saja, 

yang tentunya kurang mampu untuk dapat menjelaskan tata kelola perusahaan 

secara menyeluruh dan Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan cenderung baru dapat dilihat dalam jangka panjang karena terkait 

dengan tingkat kepercayaan investor. Periode penelitian yang terlalu singkat 

merupakan kendalanya. Keterbatakan ini adalah menggunakan data sekunder, 

dikarenakan laporan keuangan tahunan di BEI tidak semua yang lengkap dari 

2013 sampai tahun 2017. Jadi perusahaan tersebut tidak dapat diteliti. 
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian membuka kesempatan bagi penelitian 

selanjutnya untuk mencoba melakukan penelitian tidak hanya dari segi empiris 

atau kuantitatif saja, tetapi juga dari segi kualitatifnya. Diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel tata kelola perusahaan 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

pengaruh variabel tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

 Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan cenderung baru 

dapat dilihat dalam jangka panjang karena terkait dengan tingkat kepercayaan 

investor. Periode penelitian dalam penelitian ini hanya 5 tahun, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian sehingga dapat 

ditemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel pengamatan 

dan melakukan perbandingan dengan menggunakan dua BEI. 
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