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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kepuasan dalam 

perusahaan sebagai variable moderating. Variabel dependen yang menjadi proksi 

adalah Tobin’s Q dan Tanggung jawab sosial, sedangkan variable independen yang 

digunakan dalam tata kelola perusahaan pada model penelitian ini adalah kepemilikan 

institusi, independesi direktur, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, 

dan ukuran perusahaan. Variable moderasi adalah turnover karyawan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab empat dan kerangka 

teoritis pada bab dua, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

5.1.1 Dependen Tobins’ Q 

1. Kepemilikan institusional signifikan positif terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur dengan Tobins’ Q. Hasil penelitian ini t sejalan dengan Tornyeva dan 

Wereko (2012), Jaafar dan Shawa (2009), Coleman (2007), Crutchley dan Hansen 

(2012), Wahyudi & Pawestri (2006), Ardiningsih dan Ardiyani (2008), Melinda 

dan Sutejo (2010) dan Nur’aeni (2010). 
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2. Direktur independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

yang diukur dengan Tobins’ Q. Hasil Hasil penelitian ini konsisten dengan 

Bokpin dan Arko (2009), Hasan dan Butt (2009), Rehman et al. (2010), Bodaghi 

dan Ahmadpour (2010), Vakilifard et al. (2011), Ahmadpour et al. (2012), 

Ganiyu dan Abiodun (2012), Liao et al. (2012), Kuo et al. (2012), Kajananthan 

(2012), Ajanthan (2013), Aziz et al. (2013), dan Moslemipour & Garkaz (2013). 

3. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh siginifikan positif terhadap Tobins’ 

Q. Hasil penelitian ini konsisten dengan Aziz et al. (2013), Abbasi et al. (2012), 

Sulong dan Nor (2008), Chen dan Ho (2000), Fama dan Jensen (1983), Demsetz 

dan Lehn (1985), Ruan et al. (2011), Obradovich dan Gill (2013) dan Clay 

(2002). 

4. Komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

Jensen (1993), John dan Senbet (1998), Mashayekhi dan Bazaz (2008), Fama dan 

Jensen (1983), Baysinger dan Butler (1985), Baysinger dan Hoskinsson (1990), 

Baums (1994), Kaplan dan Minton (1994), Schellenger et al. (1989), Pearce dan 

Zahra (1992), Daily dan Dalton (1993), Bonn et al. (2004), Gani dan Jermias 

(2006), Harjoto dan Jo (2009), Brickley dan James (1987), Weisbach (1988), 

Byrd dan Hickman (1992), dan Brickley et al. (1994). 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

yang diukur dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2008),  Ehikioya (2007), Mehdi (2007), 

Mashayekhi dan Bazaz (2008), Bruno dan Claessens (2007), Mehran (1995), 

Agrawal dan Knoeber (1996), dan Demsetz dan Villalonga (2001), Christensen, 

Kent, dan Stewart (2010). Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan 

Tobin’s Q dikarenakan Perusahaan dengan ukuran yang besar artinya mempunyai 

kemampuan yang lebih untuk melakukan aktivitas investasi dan ekspansi pada 

perusahaannya, sehingga hal ini akan menjadi sinyal yang baik bagi investor dan 

akan meningkatkan kinerja perusahaan bersangkutan. 

5.1.2 Dependen Tanggung Jawab Sosial 

1) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab 

sosial. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan Arif (2006), Shleifer and Vishny 

(1986), Barnae dan Rubin (2005), Novita dan Djakman (2008).  

2) Direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan Hu dan Izumida (2008), Ehikioya 

(2007), dan Christensen, Kent, dan Stewart (2010), La Porta et al. (1999), Politon 

dan Rustiyaningsih (2013), Lucyanda dan Siagian (2012), dan Yuliana (2008). 

3) Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab 

sosial yang diukur dengan Tobin’s Q. Hasil ini konsisten dengan oleh Waddock 

dan Graves (1994), Coffey dan Fryxell (1991), dan Turban dan Greening (1997).  
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4) Komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung 

jawab sosial. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005), Coller dan Gregory (1999), Beasley (2000) dan juga berhasil 

mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa komposisi dewan independen 

memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini berarti keberadaan dewan independen di Indonesia yang diatur dengan 

Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli 

tahun 2004 mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam mengawasi 

kegiatan manajemen dalam pengungkapan CSR. Komposisi dewan komisaris 

merupakan mekanisme GCG (good corporate governance) yang diperlukan untuk 

mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan 

peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). 

5) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab 

sosial. Hasil pengujian statistik ini konsisten dengan Gray et. al., (2001) dan 

Sembiring (2005) digunakan jumlah tenaga kerja sebagai ukuran untuk size 

perusahaan. Sembiring (2005) menunjukan size perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu juga konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Foster's (1982), Politon dan 

Rustiyaningsih (2013), Lucyanda dan Siagian (2012), Nur dan Priantinah (2012), 

Utami dan Prastiti (2011), Yuan (2011), Li dan Zhang (2010), Siregar dan 

Bachtiar (2010), dan Yuliana (2008). 
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6) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial yang dimoderasi oleh turnover karyawan. Hal tersebut konsisten  dengan 

yang dikemukan oleh Dezoort dan Tood (2002), Hal tersebut juga konsisten 

dengan Koh (2003), Veronica dan Bachtiar (2005), dan Arif (2006). 

7) Direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial 

yang dimoderasi oleh turnover karyawan. Hasil pengujian statistik menemukan 

bahwa independensi direktur bernilai sig 0.292 yang berarti variabel tersebut 

tidak berpengaruh signifikan pada CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

Miller dan Modigliani (2007). 

8) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial yang dimoderasi oleh turnover karyawan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan Dezoort dan Tood (2002) dan Lee dan Chen (2011). 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas. Dari 

total 141 perusahaan yang bergerak disektor manufaktur di Indonesia, hanya 

112 perusahaan yang memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena 14 

perusahaan lainnya baru go public dalam periode penelitian (tahun 2009-2014). 

2. Terdapat variabel yang dikeluarkan dari model penelitian (excluded variables), 

yaitu variabel dualitas CEO, komite audit, komite nominasi, dan komite 
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remunerasi. Hal ini dikarenakan sampel yang digunakan adalah perusahaan 

yang terdapat di Indonesia.  

3. Pengaruh antara variabel independen terhadap tanggung jawab sosial masih 

rendah, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji adjusted R
2
 dimana masih 

banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi tanggung jawab sosial. 

4. Sulitnya mencari jurnal pendukung tanggung jawab sosial, karena merupakan 

sesuatu yang masih tergolong baru di Indonesia. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi perusahaan. 

Menerapakan mekanisme tata kelola perusahaan sesuai dengan pereaturan yang 

ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatakan 

jumlah ukuran perusahaan, komosisi dewan komisaris, direktur independen agar 

semakin mandiri dan transparasi yang lebih besar. Selain itu dengan 

menerapakan tanggung jawab sosial perusahaan diharapakan akan 

meningkatkan nama perusahaan dimata para investor dan juga masyarakat. 

 

 



98 
 

2. Bagi penelitian selanjutnya. 

a. Menambah jumlah sampel penelitian dengan memperluas objek penelitian 

pada perusahaan yang bergerak disektor manafactur di negara lain, seperti 

Singapura, Malaysia, India, China, Hongkong, mauoun Taiwan karena 

negara-negara tersebut adalah negara maju dan memiliki kinerja yang lebih 

baik untuk dibandingkanm sehingga kita bisa melihat bagaimana komponen 

tata kelola perusahaan dalam menjadikan sektor manufaktur menjadi sektor 

terbesar di negara tersebut. 

b. Memperpanjang periode penelitian dengan cara menambah periode 

pengamatan. Hal ini disarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat 

diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai pengaruhg variabel tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja dan tanggung jawab sosial. 

c. Memperbanyak variabel yang digunakan sebagai proksi dari tata kelola 

perusahaan agar didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat mengenai 

pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja dan tanggung 

jawab sosial. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan mode dengan 

variabel – variabel lainnya, seperti dewab direksi wanita, CEO duality, rapat 

dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, karena variable tersebut mewakili 

komponen dari tata kelola secara mendasar dan akan menunjukkan hasil 

yang lebih signifikan.  


