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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

penentuan kesulitan keuangan pada perusahaan di Indonesia khususnya yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun variabel independen yang digunakan 

pada penelitian ini sebagai penentuan faktor krisis pada perusahaan di Indonesia 

diantaranya yaitu kepemilikan insider, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan, dewan independen, komite audit, 

net profit margin, ukuran perusahaan, payout ratio, leverage, dan sales growth. 

Sampel yang diambil yaitu perusahaan yang membagikan dividen serta 

perusahaan non-manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017. Pengujian atas penelitian ini memakai aplikasi SPSS (Statistical Package 

for Social Science) versi 21, pengujian menyatakan bahwa hasil dari variabel 

kepemilikan institusional, insider, pemerintah, dewan independen dan komite 

audit mendapat hasil yang tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel 

kesulitan keuangan, sedangkan variabel ukuran dewan dan kepemilikan asing 

mendapati hasil signifikan terhadap kesulitan keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dimiliki yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian hanya berdasar pada perusahaan yang membagikan 

dividen serta perusahaan non-manufaktur pada saham emiten BEI dengan 

data penelitian sepanjang 5 tahun. 
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2. Variabel yang jadikan acuan hanya kepemilikan institusional, 

kepemilikan insider, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran 

dewan, dewan independen dan komite audit. 

3. Publikasi data yang berjenis laporan keuangan tahunan belum 

terpulbikasi menyeluruh serta masih terdapat ketidaklengkapan data yang 

ada pada website BEI, sehingga hal tersebut mengurangi jumlah data 

sampel penelitian. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya: 

1. Memperluas sampel penelitian baik dengan menambah tahun 

pengamatan, penambahan dari segi sektor perusahaan yang akan 

dianalisis atau menambahkan perbandingan penelitian menggunakan 2 

negara yang berbeda. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya di 

luar penelitian ini namun yang sudah dilakukan pada penelitian 

sebelumnya. 

Resti Dwi Syeftiani. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan, dan Komite Audit terhadap 
Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019




