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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji yang sudah dijelaskan pada Bab IV, penelitian 

berfungsi dalam hal mengetahui besar pengaruh hubungan antar variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel tersebut terdiri atas ERM, HCE, 

SCE, dan CEE terhadap variabel dependen Tobins Q:dan ROA. Hasil uji tersebut 

dapat diringkaskan sebagai berikut: 

1. ERM (Enterprise risk management) tiada mempunyai pengaruh signifikan 

pada kinerja perusahaan. Penelitian ini menghasilkan konklusi yang 

bertentangan atas hipotesis yang pertama (H1 tidak bisa diklarifikasi 

kebenarannya). Tingginya laba kotor mendorong manajement perusahaan 

berusaha meyakinkan investor dengan perincian pengelolahan resiko-resiko 

yang akan dihadapi dalam rangka menghasilkan laba bagi perusahaan. Hasil 

ini selaras sama penelitian SAYILIR dan FARHAN, (2017), (Şenol & 

Serdar KARACA, n.d.), dan (Ruwita & Harto, 2013) 

2. Human capital efficiency (HCE) tidak memiliki dampak signifikan pada 

kinerja perusahaan. Penelitian ini menghasilkan konklusi yang bertentangan 

atas hipotesis kedua dan hipotesis keenam (H2 dan H6 tidak bisa 

diklarifikasi kebenarannya). Peningkatan biaya karyawan yang sehingga 

mengurangi penghasilan laba serta adanya pemborosan dalam 

menggunakan tenaga kerja untuk menhasilkan laba perusahaan Uji ini 
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sependapat sama penelitian Muhammad dan Ismail (2009), (Atanda Isola et 

al., 2014), dan (Hanum et al., 2008).  

3. Structure capital efficiency (SCE) memiliki dampak signifikan atas kinerja 

perusahaan. Adanya penerapan SCE yang benar seperti reward and 

punishment, peluang posisi kerja, dan SOP yang mapan mendorong 

efektifitas dan semangat karyawan untuk bekerja dengan maksimal. Hasil 

ini pendukung pernyataan hipotesis ketiga. Hasil uji dikemukakan oleh 

penelitian Chen, Cheng, dan Hwang, (2005) dan (Gan & Saleh, 2008), juga 

(Ismail & Karem, 2011), serta (Atanda Isola et al., 2014) 

4. Capital employed efficiency (CEE) memiliki dampak signifikan pada 

kinerja perusahaan.Penurunan aset fisik yang tidak bida dimanfaatkan dan 

menggunakan secara effesien aset fisik yang ada serta mengurangi biaya 

yang ditimbukan dalam perawatan aset fisik. Hasil uji ini konsisten sama 

hipotesis keempat. Hasil uji ini didukung oleh penelitian Chen et al (2005), 

(Gan & Saleh, 2008), dan (Ismail & Karem, 2011). 

5. ERM (Enterprise risk management) memiliki pengaruh signifikan pada 

nilai perusahaan dan hubungan negatif. Pengungkapan ERM lebih memuat 

informasi ke arah resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sehingga 

menjadi signal buruk bagi investor Hasil regresi data menghasilkan gagsan 

yang berlawanan dengan hipotesis kelima (H5 tidak dapat 

diimplementasikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian SAYILIR dan 

FARHAN (2017), (Şenol & Serdar KARACA, 2006.), (Agustina & 

Baroroh, 2016), dan (Tahir & Razali, 2011). 
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6. Human capital efficiency (HCE)) tiada dampak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penambahan gaji karyawan akan bersifat mengecilkan laba 

usaha tetapi hal ini bukan merupakan pertimbangan dasar investor dalam 

penilaian terhadap perusahaan. Hasil regresi data menghasilkan gagsan 

yang berlawanan dengan hipotesis keenam (H6 tidak dapat 

diimplementasikan. Hasil regresi data menghasilkan  gagasan yang 

konsisten sama dengan penelitian Maria Morariu (2014), (Gan & Saleh, 

2008), (Mrazkova et al., 2017), dan (Ahmed et al., 2019). 

7. Structure capital efficiency (SCE) tiada dampak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penerapan SCE akan butuh mengeluarkan biaya untuk 

mengkukuhkan sistem dan kebijakan perusahaan tetapi hal ini akan 

berdampak ikut serta mengurangi laba yang dihasilkan. Hasil regresi data 

menghasilkan gagsan yang berlawanan dengan hipotesis ketujuh (H7 tidak 

dapat diimplementasikan. Hasil regresi data menghasilkan  gagasan yang 

konsisten sama dengan penelitian Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis, dan 

Theriou,(2011) dan (Gan & Saleh, 2008) 

8. Structure capital efficiency (SCE) tiada dampak signifikan pada nilai 

perusahaan. Hasil regresi data menghasilkan gagsan yang berlawanan 

dengan hipotesis ketujuh (H7 tidak bisa diklarifikasi kebenarannya). Hasil 

regresi data menghasilkan  gagasan yang konsisten sama dengan penelitian 

Maditinos et al (2011), (Gan & Saleh, 2008), dan (Daryaee et al., 2011) 

9. Capital employed efficiency (CEE) tiada dampak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil regresi data menghasilkan gagsan yang berlawanan 

dengan hipotesis kedelapan (H8 tidak bisa diklarifikasi kebenarannya). 
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Tingginya nilai aset fisik akan menjadikan bahan evaluasi bagi investor 

dalam menilai suatu perusahaan tetapi investor juga mempertimbangkan 

biaya yang dikeluarkan untuk merawat aset fisik tersebut. Hasil regresi data 

menghasilkan  gagasan yang konsisten sama dengan penelitian (Gan & 

Saleh, 2008), (Mehralian, Rajabzadeh, et al., 2012), (Maditinos et al., 

2011b), (Daryaee et al., 2011) 

 

5.2.  Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa hambatan dalam penelitian yaitu: 

Coeficient value determinasi yang masih kategori sangat minim terhadap pengujian 

dampak jenis pengungkapan terhadap nilai suatu badan usaha. 

1. Penelitian hanya menggunakan data sekunder yaitu data laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham ke publik atau 

terdaftar di BEI. 

2. Keterbatasan sumber artikel sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini 

yaitu penelitian menggunakan Tobins Q sebagai proksi pengukuran nilai 

perusahaan. 
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5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi yang disarakankan oleh peneliti berikan kepada penelitian 

yang sama untuk kedepannya adalah sebagai berikut; 

1. Memperbanyak sampel yang akan diteliti sehingga sampel bisa 

mencerminkan secara utuh keadan sebenarnya populasi tersebut. 

2. Pihak management perusahaan bisa melakukan berbagai cara dalam 

mengelolah sumber daya manusia karena merupakan salah satu modal 

utama pengerak perusahaan. 

3. Penambahan pengukuran nilai perusahaan dan variabel dependen, sehingga 

peneliti mampu menentukan bentuk pengukuran yang sesuai dalam 

mengukur nilai perusahaan di Indonesia. Penambahan variabel dependen 

agar penelitian lebih beragam. 

4. Peneliti diharapkan untuk mencari banyak referensi agar membantu 

mengembangkan hipotesis serta kesimpulan yang dimiliki dan penelitian 

yang dilakukan. 
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