
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari studi ini ialah menganalisis mengenai pengaruh financial 

slack, insiders, status ekspor, kompetisi dan kesulitan keuangan terhadap intensitas 

R&D. Variabel independen dalam studi ini ialah financial slack, insiders, status 

ekpor, kompetisi dan kesulitan keuangan. Dan variabel kontrol mencakup ukuran 

dewan dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka 

terdapat kesimpulan antara lain. 

1. Financial slack, tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. 

Hal ini disebabkan dengan pemikiran bahwa pengalokasian dana terhadap 

R&D merupakan kegiatan investasi berjangka panjang dan beresiko tinggi, 

maka perusahaan cenderung tidak memilih untuk melakukan investasi 

tersebut. Sehingga perusahaan akan lebih memilih mengalokasikan dana 

financial slack tersebut terhadap investasi yang pasti dan memiliki tingkat 

pengembaliaan yang tinggi. Hasil tersebut mendukung studi yang 

dilakukan oleh Dranev, Levin dan Kuchin (2017) beserta Jirasek (2017). 

2. Insiders, tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. Hasil 

studi tersebut membuktikan insiders, yang merupakan dewan direksi 

selain CEO tidak mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya atau 

menurunya ukuran intensitas R&D. Mengingat bahwa hanya dewan 

direksi tertentu dalam perusahaan bertanggungjawab dalam pemantauan 

proses jalannya investasi R&D tersebut. Dikarenakan perusahaan tidak 

hanya fokus terhadap satu hal yaitu R&D, namun masih ada hal lainnya 

yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing dewan direksi. Hasil 

tersebut mendukung studi yang dilakukan oleh oleh Badillo, Galera dan  

Serrano (2017). 

3. Status ekspor, tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. 

Berhasilnya suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor tentu 

akan membawakan keuntungan yang besar bagi perusahaan sehingga 

perusahaan berkesempatan untuk melakukan investasi lainnya yang lebih 
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menguntungkan. Namun pengalokasian dana terhadap kegiatan R&D 

bukan merupakan pilihan bagi perusahaan. Hal tersebut mengingat bahwa 

investasi terhadap R&D merupakan investasi berjangka panjang 

(bertahun-tahun) dan disamping itu tidak adanya kepastian bahwa 

investasi tersebut akan berhasil. Hasil tersebut mendukung studi yang 

dilakukan oleh Tavassoli (2017) beserta Battaglia, Neirotti dan Paolucci 

(2018). 

4. Kompetisi, berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas R&D.

Persaingan antar industri yang sangat ketat mendorong setiap perusahaan

berkeinginan untuk keluar dari kompetisi tersebut. Salah satu caranya

adalah melakukan investasi terhadap R&D dalam rangka untuk

mempertahankan maupun meningkatkan tingkat pangsa pasar perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Aghion et al.

(2014), Ballas dan Demirakos (2015), Khazabi dan Quyen (2017),

Khachoo dan Sharma (2017) beserta Heredia et al. (2018),

5. Kesulitan Keuangan, berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas

R&D. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan

bersedia untuk mengambil segala resiko yang ada, dengan harapan bahwa

investasi terhadap R&D tersebut mampu membawa perusahaan kepada

kesuksesan dalam menghindari kepailitan. Hasil tersebut mendukung studi

terdahulu yang dilakukan oleh H. Li, Lai, Conover, Wu, dan Li (2017)

beserta Khidmat, Wang dan Awan (2019).

6. Ukuran dewan, sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini tidak

berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. Keputusan terhadap

aktivitas R&D sulit diambil dalam ruang lingkup dewan direksi

perusahaan dalam jumlah yang banyak karena akan terjadi perbedaaan

pendapat. Dan keputusan terhadap aktivitas R&D juga sulit diambil bagi

ruang lingkup dewan direksi yang berjumlah sedikit mengingat

kemungkinan adanya anggota yang kurang kompeten. Hasil tersebut

mendukung studi terdahulu yang dilakukan oleh Nguyen, Evans dan Lu

(2017) beserta Kao, Hodgkinson dan Jaafar (2018),
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7. Ukuran Perusahaan, sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini 

berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas R&D. Ukuran 

perusahaan yang berskala besar cenderung mengurangi tingkat intensitas 

R&D. Sebaliknya ukuran perusahaan yang berskala kecil cenderung 

meningkatkan tingkat intensitas R&D. Dengan alasan bahwa perusahaan 

berskala kecil berkeinginan untuk memperluas atau memperbesar skala 

ukuran perusahaannya, salah satu caranya yaitu mengalokasikan dana 

perusahaan yang lebih banyak ke dalam R&D. Sedangkan perusahaan 

berskala besar yang telah berhasil maupun gagal dalam kegiatan R&D, 

akan mengurangi dana yang telah dialokasikan ke dalam R&D dan 

mengalokasikan dana tersebut ke investasi lain yang mampu membawakan 

keuntungan besar bagi perusahaan. Hasil tersebut mendukung studi 

terdahulu yang dilakukan oleh  Schimke dan Brenner (2014) beserta 

Suzuki, Belderbos dan Kwon (2017). 

 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam studi tersebut, antara lain. 

1. Studi ini tidak memasukkan struktur kepemilikan yang mungkin 

mempengaruhi intensitas R&D. 

2. Masih terdapat sedikit perusahaan terbuka di Indonesia yang melakukan 

aktivitas R&D, dan sebagai konsekuensinya tereliminasi untuk dijadikan 

sebagai sampel penelitian. 

3. Periode penelitian hanya 5 tahun dikarenakan jangka waktu penelitian 

yang singkat. 

4. Hanya fokus terhadap perusahaan yang tercatat di BEI.  

 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi dalam studi tersebut sebagai pengembangan studi 

selanjutnya antara lain. 
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1. Penambahan variabel independen lainnya seperti struktur kepemilikan 

supaya menghasilkan model penelitian yang jauh lebih baik. 

2. Penambahan sampel penelitian yang tidak hanya mencakup perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

3. Perpanjangan jangka waktu studi yaitu lebih dari 5 tahun sehingga uji 

tersebut menghasilkan hasil uji yang yang lebih tepat dan baik dengan 

observasi datanya. 

4. Penambahan referensi dan/atau jurnal pendukung yang berkaitan dengan 

studi tersebut. 
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