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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bermaksud mengetahui dampak direktur perempuan, 

direktur independen, skala dewan, kepemilikan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan negara, leverage, dan total 

aset terhadap kinerja perusahaan yang menggunakan tiga macam pengukuran 

yaitu tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, dan Tobin’s Q. 

Berdasarkan hasil uji dan analisis, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai 

berikut:  

 Pengaruh direktur perempuan pada kinerja perusahaan dengan 

pengukuran tingkat pengembalian aset, ekuitas, dan Tobin’s Q yaitu tidak 

signifikan negatif. Bilimoria dan Piderit, (1994) menyatakan bahwa pada 

umumnya direktur perempuan berkedudukan pada posisi atau situasi yang tidak 

begitu menguntungkan dalam penugasannya, dimana direktur perempuan 

cenderung diberi tugas yang memiliki kurang memiliki dampak terhadap kinerja 

perusahaan. Darmadi (2013) juga menyebutkan bahwa hubungan negatif ini bisa 

disebabkan oleh konflik intra-kelompok, proses pengambilan keputusan yang 

cenderung lebih lambat, dan respons yang berbeda terhadap risiko dari sudut 

pandang direktur perempuan.  

 Pengaruh direktur independen pada kinerja perusahaan menggunakan 

pengukuran tingkat pengembalian aset adalah tidak signifikan negatif. 

Berdasarkan penelitian Terjesen et al. (2016) efek meningkatnya kinerja 

perusahaan yang bersumber dari direktur independen terjadi apabila adanya 

diversitas di jajaran dewan. Terjesen et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan 

yang lebih mementingkan independensi dan efektivitas dewan dan beroperasi di 

lingkungan yang kompleks lebih cenderung memiliki setidaknya 1 direktur 

perempuan. Hal ini berkaitan dengan hasil uji hipotesis pertama, dimana 

sedikitnya direktur perempuan di Indonesia dan juga masih adanya perusahaan di 

Indonesia yang belum memiliki direktur independen, mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian ini. Pengaruh direktur independen pada kinerja perusahaan dengan 
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pengukuran tingkat pengembalian ekuitas adalah signifikan negatif. Gaur et al. 

(2015) berpendapat anggota dewan sendiri menganggap peran dewan penasehat 

lebih penting daripada dewan pengawas, sehingga dewan penasehat dianggap 

lebih baik untuk memahami konsekuensi kinerja dibandingkan dewan pengawas. 

Pengaruh direktur independen pada kinerja perusahaan dengan pengukuran 

Tobin’s Q adalah signifikan positif. Menurut Fauzi dan Locke, (2012), memantau 

tindakan manajer merupakan komponen penting untuk efektivitas manajemen, 

sehingga semakin banyak jumlah direktur independen semakin besar 

kemungkinan mereka untuk meningkatkan kewaspadaan dewan yang 

meminimalkan masalah keagenan dan kinerja perusahaanpun dapat meningkat. 

 Pengaruh skala dewan pada kinerja perusahaan menggunakan 

pengukuran tingkat pengembalian aset dan Tobin’s Q adalah tidak signifikan 

negatif. Ujunwa et al. (2012) berpendapat bahwa ketika skala dewan perusahaan 

meningkat, semakin sedikit tingkat dampaknya terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, ketika skala dewan bertambah hal ini akan mengurangi efisiensi 

dewan dalam memonitor manajemen dan menyediakan sumber daya manusia 

yang strategis untuk organisasi. Pengaruh skala dewan pada kinerja perusahaan 

dengan pengukuran tingkat pengembalian ekuitas adalah signifikan negatif. 

Dewan direktur yang berskala lebih kecil cenderung lebih kohesif dan efektif 

dalam pengambilan keputusan (Jensen et al., 1993), tidak memihak dalam 

evaluasi kinerja manajerial (Lipton et al., 1992) dan lebih mudah untuk 

berkoordinasi tetapi sulit bagi CEO untuk mengendalikan (Haniffa & Hudaib, 

2006). 

 Pengaruh kepemilikan institusional pada kinerja perusahaan dengan 

pengukuran tingkat pengembalian aset dan ekuitas adalah tidak signifikan negatif. 

Coffee et al. (1991) menyatakan pemantauan oleh lembaga keuangan tidak selalu 

berarti adanya keuntungan bersih bagi pemegang saham, tetapi hanya dapat 

meningkatkan posisi pemantauan  lembaga keuangan dan masalah biaya agensi 

muncul di tingkat investor institusional, tetapi ada alasan yang cukup meyakinkan 

bahwa beberapa investor institusional kurang bertanggung jawab kepada 

"pemilik" mereka daripada manajemen perusahaan kepada pemegang saham 

mereka. Pound (1988) berpendapat bahwa hubungan negatif ini dikarenakan 
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kurang selarasnya pendapat dan manajer perusahaan dan investor institusi. 

Dampak kepemilikan institusional pada kinerja perusahaan dengan pengukuran 

Tobin’s Q adalah signifikan negatif. Admati et al. (1994) dan Shleifer et al. 

(1997) berujar bahwa investor institusional mempunyai dorongan yang kuat untuk 

mengurangi oportunisme manajerial dan mengendalikan eksploitasi manajer 

terhadap investor. Selain itu, Coffee (1991) dan Choi, Park, dan Yoo (2007) 

mengemukakan bahwa investor institusi dapat membantu direktur independen 

dalam pemantauan investor dan dengan demikian berkontribusi pada kinerja 

perusahaan. 

 Dampak kepemilikan manajerial pada kinerja perusahaan dengan tingkat 

pengembalian aset adalah tidak signifikan positif. Kamardin (2014) berpendapat 

bahwa ada kemungkinan kepemilikan manajerial yang tinggi akan bertindak 

sebagai mekanisme yang efektif bagi manajer untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham namun, tindakan pencegahan harus diambil karena kepemilikan 

manajerial tidak efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan di semua tingkat 

kepemilikan. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

dengan pengukuran tingkat pengembalian ekuitas dan Tobin’s Q yaitu tidak 

signifikan negatif. Sheikh et al. (2013) berpendapat dimana hubungan signifikan 

negatif pada kepemilikan manajerial bisa disebabkan oleh manajer yang telah 

lama berada di perusahaan memiliki kemungkinan adanya penggunaan sumber 

daya perusahaan demi keuntungan pribadi manajemen, karenanya, secara negatif 

mempengaruhi kinerja yang lemah. 

 Pengaruh kepemilikan negara terhadap kinerja perusahaan dengan 

pengukuran tingkat pengembalian aset dan Tobin’s Q adalah tidak signifikan 

negatif. Menurut Alipour et al. (2013), dalam literatur tentang tata kelola 

perusahaan, alasan untuk efek negatif dari kepemilikan negara pada kinerja 

perusahaan bahwa perusahaan milik negara memiliki kinerja yang lebih buruk di 

pasar yang kompetitif karena pemerintah lebih memilih tujuan sosial dan politik 

daripada memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pengaruh kepemilikan 

negara pada kinerja perusahaan dengan pengukuran tingkat pengembalian ekuitas 

adalah tidak signifikan positif. Hasil tidak signifikan dapat disebabkan oleh 

adanya implikasi untuk negara-negara yang berada dalam tahap privatisasi, karena 
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pemerintah dan organisasi publik mengejar tujuan politik dan sosial mereka alih-

alih memperhatikan kekayaan perusahaan semaksimalnya (Shleifer & Vishny, 

1997). 

 Pengaruh konsentrasi kepemilikan pada kinerja perusahaan dengan 

pengukuran tingkat pengembalian aset adalah signifikan negatif. Menurut Fama 

dan Jensen (1983) kepemilikan manajerial atas saham dalam suatu perusahaan 

menghasilkan dua kekuatan yang saling bertentangan pada perilaku manajemen, 

yaitu konvergensi bunga yang efektif dan daya beli yang efektif sehingga saham 

pada manajemen yang lebih lama berada di perusahaan akan menghambat 

manajemen lain untuk mengatur perusahaan. Pengaruh konsentrasi kepemilikan 

pada kinerja perusahaan menggunakan tingkat pengembalian ekuitas dan Tobin’s 

Q adalah tidak signifikan positif. Fama et al. (1983) mengemukakan kelemahan 

penting dari kepemilikan yang tersebar adalah bahwa pemilik yang tersebar 

kekurangan sarana dan motif untuk mengatasi masalah agensi manajerial. 

Kepemilikan terkonsentrasi memberi pemegang saham insentif yang lebih kuat 

untuk terlibat dalam tata kelola, serta sarana untuk memengaruhi para manajer 

melalui strategi akses langsung dan ancaman menggunakan hak pilih pemegang 

saham yang terkonsentrasi (David et al., 2007). Yasser et al. (2015) berpendapat 

konsentrasi kepemilikan dapat mengakibatkan timbulnya kasus tunneling, yang 

lebih mudah dilakukan ketika pemegang saham dominan juga merupakan direktur 

perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti: 

1. Luasnya lingkup sektor perusahaan yang digunakan menyebabkan outlier 

yang dihasilkan dari hasil uji menjadi lebih tinggi. 

2. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan angka R-Squared (R

2
) 

yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel kinerja 

perusahaan hanya sebesar 70,92% untuk tingkat pengembalian aset, 

69,63% untuk tingkat pengembalian ekuitas, dan 74,58% untuk Tobin’s 

Q dan sisanya oleh faktor lain sebesar 29,08% untuk tingkat 
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pengembalian aset, 30,37% untuk tingkat pengembalian ekuitas, 25,42% 

untuk Tobin’s Q yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.  

3. Penelitian memakai sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian 

sebidang di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian seperti menambah tahun penelitian dan 

membandingkan dua negara yang berbeda. 

2. Memperkecil lingkup perusahaan seperti memusatkan penelitian pada 

perusahaan sesuai sektor mereka masing-masing agar hasil penelitian 

lebih tepat. 

3. Mempertimbangkan penggunaan data panel dan memperhatikan 

persentase direktur perempuan untuk memberikan wawasan yang lebih 

kuat tentang hubungan antara keragaman gender dewan dan kinerja 

keuangan. 

4. Mencari lebih banyak refensi atau literature lain dalam melakukan 

penelitian ini. 
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