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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berikut merupakan kesimpulan yang peneliti dapatkan selama melakukan 

penelitian yang dirangkum dari beberapa bab seperti dibawah ini : 

1. Variabel independen pertama yang peneliti teliti adalah pendanaan 

eksternal. Pada tabel 4.7 menyatakan bahwa pendanaan eksternal 

memiliki koefisien  0.167607 dan nilai signifikansi 0,0455 yaitu tidak 

melewati apabila dilakukan perbandingan dengan nilai prob 0.05. Nilai 

terkait memeperlihatkan bahwa variabel pendanaan eksternal 

mempengaruhi secara signifikan positif terhadap indeks tata kelola 

perusahaan. Penelitian yang diteliti peneliti memperlihatkan hasil yang 

sepaham dengan penelitian Durnev dan Kim (2005).      

2. Kepemilikan konsentrasi merupakan variabel independen berikutnya. 

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kepemilikan konsentrasi 

memiliki mempunyai signifikan namun negatif terhadap indeks tata 

kelola perusahaan dengan koefisien sebesar -0.236871 dan 0.0316 untuk 

nilai signifikan. Penelitian peneliti memperkuat penelitian yang terlebih 

dahulu pernah diteliti oleh Taman dan Nugroho (2010) dan Ichsan 

Pamungkas (2013). 

3. Variabel ukuran kepemilikan institusional pada tabel 4.7 menyatakan 

koefisien sejumlah 0.145135 dan signifikansi 0.0703 melebihi jika 

dilakukan perbandingan dengan nilai profitabiltas 0,05. Maka hal ini 

membuktikan bahwa variabel independen berupa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks tata 

kelola perusahaan. Hasil dari penelitian peneliti tidak menghasilkan hasil 

penelitian yang sama dengan Chung dan Zhang (2010). 
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5.2 Keterbatasan 

Terdapat penemuan keterbatasan yang peneliti ingin sampaikan terhadap 

indeks tata kelola perusahaan antara lain: 

1. Penelitian peneliti memakai perusahaan yang terdapat di BEI dalam

periode waktu  selama lima tahun yaitu 2014-2018.

2. Dari kurang lebih 630 perusahaan yang termasuk dalam BEI, terdapat

sekitar 200 perusahaan yang masih belum memiliki laporan tahunan yang

lengkap sehingga data sampel yang diuji masih belum cukup untuk

mewakili seluruh/mayoritas perusahaan yang tercatat dalam BEI.

3. Pemilihan sampel peneliti yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini

cukup minim.

5.3 Rekomendasi 

Ada sedikit rekomendasi yang peneliti dapat berikan untuk dapat 

dipertimbangkan kembali oleh peneliti berikutnya yaitu : 

1. Memperpanjang jangka waktu penelitian.

2. Memperbanyak sampel penelitian, yang tidak hanya berpatokan pada

perusahaan terbuka di Indonesia dari periode 2014 sampai dengan 2018.

3. Memilih variabel independen tambahan yang tepat untuk ditambahkan

pada penelitian yang sama dengan yang peneliti teliti sehingga

menghasilkan lebih banyak hipotesis dan hasil yang berbeda dari

tambahan variabel baru.
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