
59 
 

BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu ukuran dewan, independensi dewan, masa jabatan CEO, kepemilikan asing, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan rasio hutang. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Dependen ROA 

1. Ukuran dewan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Kumar dan Singh (2012), Matari et al. 

(2012), Hussin dan Othman (2012), Chiang dan Lin (2011), Rachdi (2011). 

Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian Tornyeva dan Wereko (2012), 

Fallatah dan Dickins (2012), Ibrahim dan Samad (2011), Jaafar dan Shawa 

(2009), Rashid (2009), Ehikioya (2007), Coleman (2007). 

2. Independensi dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Tornyeva dan Wereko (20120, Muttakin dan 

Ullah (2012), Coleman (2007), Wu et al. (2006). 

3. Masa jabatan CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Tornyeva dan Wereko (2012), Coleman 

(2007). 
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4. Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Ghazali (2010), Ongoro dan K’Obonyo 

(2011), Tornyeva dan Wereko (2012). 

5. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Tornyeva dan wereko (2012), Jaafar dan 

Shawa (2009), Coleman (2007). 

6. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil 

penelitian ini konsisten Kowalewski (2012), Muttakin dan Ullah (2012), 

Chiang dan Lin (2011), Ehkioya (2007), Wu et al. (2006). Namun, 

inkonsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tornyeva dan 

Wereko (2012), Kumar dan Singh (2012), Hussin dan Othman (2012). 

7. Umur perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hasil 

ini konsisten dengan Tornyeva dan Wereko (2012), Kumar dan Singh 

(2012). Namun, hasil penelitian ini inkonsisten dengan Saravanan (2012),  

Muttakin dan Ullah (2012), Ibrahim dan Samad (2011), Rashid (2009). 

8. Rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan Saravanan (2012), Khatab et al. (2011), Ehikioya (2007). 

Namun, hal ini inkonsisten dengan hasil penelitian Chiang dan Lin (2011), 

Muttakin dan Ullah (2012). 

5.1.2 Dependen Tobin’s Q 

1 Ukuran dewan ukuran dewan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

Tobin’s q. Hasil penelitian ini konsisten dengan Saravanan (2012), Fallatah 

dan Dickins (2012), Coleman (2007). Namun, inkonsisten dengan Ibrahin 
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dan Samad (2011), Ghazali (2010), Yammeesri dan Herath (2010), Hu, Tam 

dan Tan (2009). 

2 Independensi dewan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tobin’s q. 

hasil penelitian ini konsisten dengan Saravanan (2012), tetapi tidak sejalan 

dengan penelitian Coleman (2007). 

3 Masa jabatan CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s q. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Tornyeva dan Wereko (2012), Coleman 

(2007). 

4 Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s q. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Ghazali (2010), Ongoro dan K’Obonyo 

(2011), Tornyeva dan Wereko (2012). 

5 Kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

Tobin’s q. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Tornyeva dan Wereko 

(2012), Jaafar dan Shawa (2009), Coleman (2007). 

6 Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s q. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Kowalewski (2012), Khatab et al. (2011), 

Ehikioya (2007). Namun, hasil penelitian ini inkonsisten dengan Kumar dan 

Singh (2012), Matari et al. (2012), Ibrahim dan Samad (2011), Hu, Tam dan 

Tan (2009). 

7 Umur perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tobin’s q. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan Tornyeva dan Wereko (2012), Kumar 

dan Singh (2012). Namun, hasil penelitian ini inkonsisten dengan Saravanan 
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(2012), Muttakin dan Ullah (2012), Ibrahim dan Samad (2011), Rashid 

(2009). 

8 Rasio hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap Tobin’s q. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Saravanan (2012), Khatab et al. (2011), 

Ehikioya (2007). Namun, tidak konsisten dengan Chiang dan Lin (2011), 

Muttakin dan Ullah (2012). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

1. Banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia tidak 

mempublikasi data laporan tahunan secara lengkap berturut-turut 5 tahun 

dari tahun 2008-2012 sehingga data variabel tidak dapat ditemukan. 

2. Pengaruh antara variabel independen terhadap Tobin’s Q masih rendah 

seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji R Square sebesar 10,7% sehingga 

masih terdapat 89,3% lagi yang  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-

faktor lain tersebut adalah pertumbuhan penjualan (Kowalewski, 2012), 

kepemilikan internal (Yameesri & Herath, 2010), kepemilikan manajerial 

(Muttakin & Ullah, 2012), direktur perempuan (Muttakin & Ullah, 2012), 

dan audit komite (Matari et al., 2012). 
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3. Masih minimnya literatur pendukung yang didapat mengenai pengaruh dari 

masa jabatan CEO, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan dalam 

mengukur kinerja perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan 

pada penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Memperluas sampel dengan cara memperpanjang periode penelitian, yaitu 

menambah tahun pengamatan sehingga sampel perusahaan lebih banyak 

untuk dapat diteliti. 

2. Perlu bagi peneliti yang akan datang untuk menambahkan variabel lain 

yang diduga dapat meningkatkan signifikansi terhadap pengaruh kinerja 

perusahaan seperti yang dilakukan oleh Kowalewski (2012), Yameesri dan 

Herath (2010), Muttakin dan Ullah (2012), dan Matari et al. (2012) yang 

memfokuskan pada penelitian variabel pertumbuhan penjualan, 

kepemilikan internal, kepemilikan manajerial, direktur perempuan dan 

komite audit. 

3. Berusaha mengumpulkan lebih banyak teori-teori pendukung yang dapat 

dijadikan sebagai pembanding dalam rangka pengambilan kesimpulan agar 

hasilnya lebih maksimum. 
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