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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran Dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzi & Locke (2012), Qasim (2014), Zakaria, Purhanudin, 

dan Palanimally (2014), Alhassan, Bajaher, dan Alsherhri (2015), Aggarwal 

(2013), serta Vo & Nguyen (2014). Chaghadari (2011), Vo & Phan (2013), 

serta Adebayo, Olusola, Abiodun (2013) justru menemukan hasil penelitian 

yang berbeda. 

2. Rasio Utang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perbankan. Alzharani, Ahmad, dan Aljaaidi (2012), Alhassan, Bajaher, dan 

Alsherhri (2015) dan Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir (2015),  

menemukan bahwa adaya pengaruh signifikan negatif antara Rasio Utang 

terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian yang berbeda 

ditemukan oleh khatab et al (2011) serta Haddad, Alzurqan, Alsuty (2011).  

3. Komite Audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian dari 

Fauzi & Locke (2012), Aggarwal (2013). Namun hasil penelitian ini 

berbeda dengan temuan dari hasil penelitian oleh Alhaji, Baba, dan Yusoff 

(2013) serta Suhartati, Warsini, Sixpria (2011). 
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4. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. Pengaruh signifikan positif juga ditemukan oleh hasil penelitian 

dari Alzharani, Ahmad, dan Aljaaidi (2012) serta Six, Normann,  Stock, & 

Schiereck (2013). Namun, penelitian berbeda juga di temukan oleh 

Suhartati, Warsini, Sixpria (2011) dan Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir 

(2015) serta khatab et al (2011). 

5. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perbankan. Hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian 

dari Qasim (2014) dan Mao (2015). Namun, penelitian berbeda juga 

ditemukan oleh Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir (2015). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini. penelitian memiliki beberapa keterbatasan, antara 

lain: 

1. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek, yaitu 5 

tahun data observasi, dimana rentang waktu yang panjang dapat mengurangi 

jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 23 perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan dalam 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 
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a. Menggunakan sampel yang lebih banyak untuk penelitian selanjutnya. 

b. Menambah variabel yang ada, seperti: Kepemilikan Manajerial, umur 

perusahaan, dan direksi wanita. 

2. Bagi Perusahaan: 

         Perusahaan perlu memperhatikan ukuran dewan, rasio utang, komite audit, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agensi di antara para pemegang 

saham dan pihak manajemen agar dapat melindungi para investor serta 

memaksimalkan nilai perusahaan 


