
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk mengetahui dampak penilaian 

tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Total sampel dalam penelitian adalah 188 

perusahaan yang terdaftar di IICG dari tahun 2013-2017. Hasil regresi panel 

menunjukkan variabel penilaian tata kelola dan umur perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Tobin’s Q. Sedangkan variabel ukuran perusahaan 

berdampak signifikan negatif terhadap Tobin’s Q. Variabel rasio hutang 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tobin’s Q. Hasil pengujian 

terhadap pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa penilaian tata kelola 

mempunyai pengaruh signifikan positif, sedangkan rasio hutang berpengaruh 

signifikan negatif. Ukuran perusahaan dan usia perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan kepada pertumbuhan perusahaan. 

Pengaruh dari hasil penilaian tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan adalah hal yang masih baru dalam dunia investasi dan juga akademik. 

Banyak investor yang belum mengenal penilaian tata kelola perusahaan yang 

dilakukan oleh IICG, bahkan tidak mengetahui bagaimana untuk mendapatkan 

hasil penilaian tata kelolanya. Untuk itu IICG seharusnya memperkenalkan dan 

mempromosikan institusinya agar diketahui lebih banyak orang sehingga laporan 

hasil penilaian tata kelola dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu investor untuk 

berinvestasi dan sebagai indikator untuk pengambilan keputusan. 

 

5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian adalah: 

1. Banyak perusahaan yang terdaftar di IICG yang laporan keuangannya tidak 

dipublikasikan atau tidak lengkap. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang 

dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat pemilihan sampel. 

2. Adjusted R Square dari pengujian terhadap kinerja perusahaan yang 

menggunakan Tobin’s Q dan pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini 
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masih rendah. Dimana adjusted R square Tobin’s Q sebesar 38,67% dan 

adjusted R square pertumbuhan perusahaan sebesar 4,64%. Hal ini 

mengindikasikan masih banyak variabel lain di luar model yang 

mempengaruhi variabel dependen penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Memperpanjang tahun penelitian agar data yang diolah lebih akurat. 

2. Penelitian selanjutnya dinantikan dapat  menambah variabel lainnya seperti 

kepemilikan asing (Rossi et al., 2015), struktur capital (Rossi et al., 2015), 

CEO duality, ROA (Yohendra & Susantu, 2019), komite audit (Zagorchev 

& Gao, 2015), struktur kepemilikan (Zeitun, 2014), profitabilitas (Niskanen 

& Niskanen, 2005), direksi independen (Vo & Nguyen, 2014) dan resiko 

perusahaan (Gunawan & Juniarti, 2014). 
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