BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan yaitu:

1.

Keterlibatan keluarga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Dalam

manajemen terdapat anggota keluarga sehingga akan meminimalkan masalah
keagenan antara prinsipal dan agen, serta berperan dalam mengawasi aset
perusahaan karena terkait dengan kekayaan keluarga.
2.

Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut

peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang menyatakan perusahaan wajib
mempunyai minimal tiga anggota komite audit. Maka mayoritas komite audit
tidak hanya bekerja pada satu perusahaan, sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan optimal (Yudha & Singapurwoko, 2017).
3.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

maka disimpulkan bahwa komisaris independen masih belum bekerja secara
optimal dalam pengawasan maupun pemantauan sehingga komisaris independen
masih belum memberikan dampak terhadap kinerja.
4.

Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ini

disebabkan karena mayoritas investor asing hanya mementingkan dividen dan
keuntungan modal daripada mengontrol dan mengendalikan perusahaan. Sehingga
kepemilikan asing belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada
kinerja perusahaan.
5.

Keterlibatan wanita tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan karena

tidak adanya perbedaan dalam kinerja dari pandangan keberagaman gender
(Kristina & Wiratmaja, 2018). Selain itu, wanita lebih bersikap hati-hati sehingga
lebih tidak menyukai resiko sehingga dikatakan rendah keterlibatan wanita yang
menyebabkan tidak ada pengaruh pada perusahaan.
6.

Hubungan antara family power dengan keterlibatan wanita berpengaruh

negatif pada kinerja perusahaan sehingga disimpulkan bahwa mayoritas
perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah dalam melibatkan hubungan
keluarga untuk membantu wanita dalam pengelolaan suatu entitas.
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5.2

Keterbatasan
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini seperti:

1.

Penelitian ini hanya menggunakan data dalam periode lima tahun yaitu
tahun 2014-2018.

2.

Hanya menggunakan lima dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan yaitu keterlibatan keluarga, komite audit, komisaris
independen, kepemilikan asing dan keterlibatan wanita. Dan menggunakan
satu variabel yang memoderasi hubungan antara family power dengan
keterlibatan wanita terhadap kinerja perusahaan.

5.3

Rekomendasi
Terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan seperti:

1.

Disarankan menambah variabel lain yang berpengaruh pada kinerja
perusahaan karena nilai adjusted R2 hanya 16% sedangkan selebihnya
yaitu 84% masih dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

2.

Menggunakan cara pengukuran lain untuk kinerja perusahaan seperti
pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset.
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