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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 

1. Variabel independen ukuran direksi berpengaruh tidak signifikan pada 

variabel dependen ROA maupun ROE dengan alat pengukuran kinerja 

perusahaan. 

2. Variabel independen dewan direktur independen berpengaruh tidak 

signifikan pada variabel dependen ROA maupun ROE dengan alat 

pengukururan kinerja perusahaan. 

3. Variabel independen pemegang saham berpengaruh tidak signifikan pada 

variabel dependen ROA maupun ROE dengan alat pengukururan kinerja 

perusahaan. 

4. Variabel independen rasio utang jangka panjang tidak mempunyai 

pengaruh signifikan pada ROA maupun ROE dengan alat pengukururan 

kinerja perusahaan. 

5. Variabel independen rasio utang jangka pendek mempunyai pengaruh 

signifikan negatif pada ROA dengan alat pengukururan kinerja perusahaan. 

6. Variabel kontrol usia perusahaan berpengaruh signifikan negatif pada 

ROA maupun ROE dengan alat pengukururan kinerja perusahaan. 

7. Variabel kontrol ukuran perusahan berpengaruh signifikan positif pada 

ROA maupun ROE dengan alat pengukururan kinerja perusahaan. 
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8. Variabel kontrol leverage tidak berpengaruh signifikan pada ROA. Namun 

pada ROE membuktikan bahwa leverage berpengaruh signifikan negatif, 

dengan alat pengukururan kinerja perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan 

 Berikut merupakan keterbatasan yang ada dipenelitian ini: 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013-2017 untuk digunakan 

sebagai sampel penelitian kurang lengkap. Hal tersebut mengakibatkan 

berkurangnya sampel untuk penelitan. 

2. Masih sedikit penelitian terdahulu yang meneliti variabel pemegang saham 

dan data yang sulit diperoleh pada laporan keuangan, karena kebanyakan 

dari perusahaan tidak mencantumkannya pada laporan keuangan tersebut. 

 

5.3   Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Menambahkan variabel-variabel lain ke dalam penelitian selanjutnya. 

ownership concentration (Mousa & Desoky, 2012; Majed et al.2015; 

Azutoru, 2015; Ahmed & Gabor, 2015; Alfariah et al. 2012) board 

composition (Ghabayen, 2012; Muhammad et al, 2016), Audit committee 

(Amba, 2012; Haider, Khan, dan Iqbal, 2015; Akeju & Babatunde, 2016), 

Board Structure, Board Committee, Board Meeting (Vlenampy, 2013; 

Matar, 2014; Swidi, 2014; Hanim, 2015) 
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2. Lebih banyak menambahkan teori-teori pendukung yang bisa dipakai 

sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, 

supaya hasil yang diperoleh akan lebih optimal. 

 

  

 

Rusita Fitriani. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019




