
 

 

 45  Universitas Internasional Batam 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah variabel bebas terdapat 

pengaruh terhadap variabel terikat. Komponen dari tata kelola perusahaan yang 

mewakili variabel independen adalah dewan direksi independen, ukuran dewan 

direksi, direksi wanita, masa jabatan direksi, aktivitas dewan direksi, 

kepemeilikan manajerial, kepemilikan institusi, kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage dalam penelitian 

dijadikan variabel kontrol. 

Kesimpulan akhir dengan dilakukannya penelitian peneliti menyatakan 

bahwa ditemukan pengaruh signifikan negatif untuk variabel dewan direksi 

independen, ukuran dewan direksi, masa jabatan direksi, aktivitas direksi, 

kepemilikan manajerial, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap financial 

distress. Kepemilikan institusi, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan 

dewan direksi wanita tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap 

financial distress. Variabel leverage terdapat pengaruh signifikan positif. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan pasti mengalami dan memiliki keterbatasan. 

Penelitian dengan topik financial distress yang dilakukan peneliti menemukan 

beberapa keterbatasan, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan atau referensi pertimbangan jika peneliti selanjutnya 

melakukan penelitian dengan topik yang sama. Keterbatasan yang ditemukan 

diharapkan membantu penelitian berikutnya untuk menghasilkan hasil uji yang 

lebih baik. Keterbatasan yang dimaksud diuraikan di bawah ini: 

1. Perusahaan terbuka pada BEI masih ditemukan beberapa perusahaan yang 

tidak mempublikasi laporan keuangan dan tahunan secara rutin. Laporan 

keuangan dan tahunan yang tidak dipublikasikan berdampak pada data 

pengujian, sehingga data yang diuji tidak mencerminkan keseluruhan akan 

data perusahaan terbuka yang terdapat di BEI. 
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2. Penelitian ditujukan atau fokus pada perusahaan terbuka yang terdaftar di 

BEI. 

3. Variabel yang terdapat di dalam penelitian belum mencakup keseluruhan 

komponen tata kelola perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang ditimbulkan dari keterbatasan dalam melaksanakan 

penelitian diharapkan memberikan beberapa rekomendasi bagi penelitian serupa, 

yaitu: 

1. Peneliti serupa disarankan untuk menambah variabel lain yang memiliki 

tingkat pengaruh lebih tinggi dalam menjelaskan variabel financial 

distress. 

2. Penelitian selalu berfokus pada perusahaan di Indonesia, sehingga peneliti 

selanjutnya dapat mencoba untuk melakukan pengujian populasi dengan 

dua negara. 

3. Jangka waktu penelitian dapat diperpanjang, sehingga hasil uji yang 

didapatkan lebih akurat dalam memprediksi pengaruh variabel yang 

dimiliki. 
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