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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Observasi ini dilakukan guna mengetahui pengaruhnya dari struktur 

kepemilikan serta karakteristik dewan bagi kinerja perusahaan. Pada struktur 

kepemilikan terdapat konsentrasi kepemilikan, kepemilikan negara, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial. Sementara karakteristik dewan terdapat 

ukuran dewan, direktur independen, komite audit independen, rapat komite audit, 

dan financial expert sebagai variabel independennya.  

Observasi ini membuktikan kalau konsentrasi kepemilikan, direktur 

independen, dan komite audit independen berhubungan signifikan positif bagi 

kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan negara, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan, rapat komite audit, dan financial expert 

tidak memiliki hubungan yang signifikan bagi kinerja perusahaan. 

Dengan adanya konsentrasi kepemilikan yang rendah maka akan 

meningkatkan pengawasan yang dilakukan pemegang saham terhadap manajer 

dan adanya direktur independen serta komite audit independen yang jumlahnya 

besar maka akan mampu membantu sekali dalam pengawasan laporan keuangan 

agar tidak terjadi bias informasi pada pelaporan keuangan. Sehingga laporan 

keuangan tersebut bisa dipercaya penuh oleh para investor dan membuat nilai dari 

kinerja perusahaan meningkat. 

5.2 Keterbatasan 

Terdapat beberapa kekurangan di observasi ini, diantaranya: 

1. Terbatasnya sampel entitas yang mana tidak semua entitas yang ada di

Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa digunakan untuk sampel. Ini

dikarenakan tidak sesuai dengan tolak ukur data yang diperlukan dalam

pengkajian ini.

2. Hasil dari koefisien determinasi adjusted R-squared adalah 43,23%.

Mengartikan kalau variabel independen bisa menjelaskan variabel kinerja

perusahaan hanya sebesar 43,23%. Ini termasuk nilai yang kecil karena

tidak sampai setengahnya. Sedangkan 56,77% sisanya dijelaskan oleh
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faktor lainnya. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian keterbatasan di atas maka terdapat beberapa 

rekomendasi, antara lain: 

1. Di penelitian selanjutnya disarankan peneliti harus menambah jumlah

sampel penelitiannya. Seperti menambah jumlah tahun sampel yang

digunakan.

2. Sebaiknya peneliti harus menambah lagi variabel independen yang bisa

memengaruhi variabel dependen. Seperti kepemilikan keluarga (Astuti,

Rahman, & Sudarno, 2015) atau kepemilikan asing (Shubita & Shubita,

2019) dan lainnya.
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