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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN  

IMPLIKASI MANAJERIAL 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, 

komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran 

perusahaan, leverage dan tingkat pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur melalui rasio ROA dan MBR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA maupun MBR, ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap ROA namun tidak berpengaruh signifikan terhadap MBR, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif baik terhadap ROA maupun MBR, 

leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap MBR, dan yang terakhir tingkat pertumbuhan berpengaruh 

signifikan positif baik terhadap ROA maupun MBR. 

  

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya:  

1.   Data yang digunakan hanya sebatas data dari laporan keuangan 

perusahaan dan sumber tidak langsung lainnya seperti internet dalam 

menentukan apakah perusahaan memiliki koneksi politik atau tidak. 

2.   Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara koneksi politik terhadap kinerja perusahaan publik, 

namun hasil yang serupa masih belum teruji pada perusahaan non-publik. 
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5.3   Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian ini adalah: 

1.   Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data secara langsung 

dengan menggunakan metode wawancara ataupun survei kepada 

manajemen senior atau pemilik perusahaan. 

2.   Penelitian berikutnya dapat menggunakan objek berupa perusahaan non-

publik karena perusahaan non-publik memungkinkan lebih banyak 

terlibat dalam permasalahan politik dikarenakan belum adanya badan 

pengawas khusus seperti OJK pada perusahaan publik. 

 

5.4   Implikasi Manajerial 

Hasil membuktikan koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

lebih dari 52% perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki koneksi politik, 

sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik perusahaan pasti mengeluarkan 

uang atau biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki 

koneksi politik, sehingga hal ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk 

mulai mengurangi biaya-biaya yang digunakan dalam mempertahankan koneksi 

politik dengan para pejabat pemerintah, karena selain dapat menjaga kondisi 

keuangan perusahaan lebih stabil, hal ini juga dapat menjaga nama baik 

perusahaan jika suatu saat terjadi tuntutan hukum dari lembaga pemerintah karena 

adanya indikasi korupsi. 
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Komisaris indpenden dan komite audit yang wajib ditempatkan oleh 

perusahaan sebagai pengawas agar kinerja perusahaan selalu stabil menunjukkan 

hasil yang bertantangan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa 

komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, hal ini dapat menjadi acuan baru bagi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam menilai kredibilitas dan kompetensi dari para pengurus perusahaan, 

karena hal ini membuktikan bahwa penunjukan dewan tersebut hanya terbatas 

untuk mematuhi peraturan yang ada, tidak serta merta untuk menunjang kegiatan 

perusahaan. 
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