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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan riset dan analisis yang telah dijalankan, keterlambatan 

pelaporan keuangan dan kinerja finansial yang diukur menggunakan ROA dan ROE 

berpengaruh signifikan negatif. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia perlu 

mempercepat penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit agar kinerja 

perusahaan dinilai baik oleh investor. Selain itu, kepemilikan institusional dan 

kinerja finansial berpengaruh signifikan positif. Jadi perusahaan di Indonesia mesti 

memperbaiki tata kelola perusahaan terutama di bidang karakteristik kepemilikan 

dengan memperbanyak kepemilikan saham oleh lembaga untuk menarik perhatian 

investor agar menanamkan modalnya di perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Sesuai hasil riset dan pembuktian, berikut beberapa keterbatasan peneliti 

yaitu: 

1. Hasil uji adjusted R2 masih kurang maksimal, di mana pada regresi ROA nilai 

adjusted R2 hanya 63,611% dan pada regresi ROE nilai adjusted R2 hanya 

61,2571%.  

2. Hanya menggunakan ROA dan ROE untuk mengukur kinerja finansial 

perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Untuk memperbaiki keterbatasan pada penelitian ini, adapun beberapa saran 

atau rekomendasi yang dapat dipertimbangan untuk riset selanjutnya: 

1. Observasi selanjutnya diharapkan bisa memperbanyak variabel independen 

seperti masa jabatan CEO (Tornyeva et al., 2012), dualitas CEO (Ahmed et 

al., 2013);  (Arora et al., 2016); (Nawas, 2017); (Suttipun, 2018), rapat dewan 

(Abdifatah et al., 2015); (Arora et al., 2016); (Mishra et al., 2018), 

kepemilikan keluarga (Abdifatah et al., 2015); (Kao et al., 2018), kepemilikan 

pemerintah (Abdifatah et al., 2015); (Kao et al., 2018), kesibukan internal 
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(Mishra et al., 2018), kesibukan eksternal (Mishra et al., 2018), dan rapat 

komite audit (Suttipun, 2018) untuk memperluas penelitian.  

2. Pengukuran kinerja finansial selain menggunakan ROA dan ROE seperti ROI 

(Return on Investment), Tobin’s Q, dan pengukuran lainnya. 
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