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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu institutional ownership, foreign ownership, managerial ownership, 

concentrated ownership, board size, independent board of directors, board 

committee, remuneration, long term debt ratio dan short term debt ratio terhadap 

variabel dependen yaitu firm performance. Dilihat dari hasil uji diatas maka data 

ditarik kesimpulan bahwa:  

1. ROA dipengaruhi variabel independen foreign ownership, board 

structure, long term debt ratio dan short term debt ratio.  

2. ROA tidak dipengaruhi oleh variabel independen government ownership, 

institutional ownership, family ownership, managerial ownership, 

concentrated ownership, independent board of directors, board size, 

board committee, board meeting dan remuneration. 

 

5.2   Keterbatasan penelitian 

Dilihat dari hasil uji dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, 

penulis memiliki yakni: 

1. Selain variabel independen yang terdapat dipenelitian ini, terdapat juga 

variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap ROA namun tidak 

terdapat dipenelitian ini. 
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2. Adanya perusahaan yang belum melakukan publikasi laporan tahunannya 

secara lengkap dan tepat waktu pada website www.idx.co.id maupun 

website perusahaan sehingga membuat data yang dapat dijadikan sampel 

mengalami pengurangan. 

3. Kurangnya referensi-referensi yang dapat mendukung penelitian ini.  

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis kepada pihak manajemen, 

investor maupun akademisi dilihat dari hasil uji serta analisa data dipenelitian ini, 

yaitu:  

1. Emiten atau perusahaan publik perlu memiliki kesadaran dalam 

penyampaian laporan keuangan tahunan untuk menyajikan semua 

informasi baik mengenai keuangan maupun mengenai perusahaan secara 

keseluruhan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data 

sekunder sebagai sampel, namun juga menggabungkan dengan data primer 

sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih menunjukkan kondisi yang lebih 

nyata dan akurat.  
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