BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja perusahaan. Adapun faktor yang diambil dalam penelitian sebagai variabel
independen yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah jumlah utang pada jumlah
modal, jumlah utang pada jumlah aset, aset berwujud, pertumbuhan aset. Variabel
kontrol adalah perputaran aset, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan selama lima tahun dari tahun 2011-2015
pada perusahaan yang terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa jumlah utang pada
jumlah modal dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan. jumlah utang pada
jumlah aset dan aset berwujud memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat
pengembalian aset. Pertumbuhan aset memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
tingkat pengembalian aset.

5.2

Keterbatasan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan selanjutnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:
1.

Beberapa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang tidak
mempublikasikan data laporan tahunan secara lengkap berturut-turut selama
lima tahun dari tahun 2011-2015, sehingga data tidak dapat ditemukan dan
mengakibatkan jumlah sampel penelitian menjadi berkurang.
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2.

Masih kurangnya literatur pendukung mengenai pengaruh variabel perputaran
aset, aset berwujud dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk bahan pertimbangan pada penelitian

selanjutnya yaitu:
1. Menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan selain yang diteliti dalam penelitian sehingga mendapatkan
hasil yang akurat dan komprehensif mengenai penelitian ini.
2. Mengembangkan topik yang meneliti perkembangan kinerja perusahaan di
BEI dengan pasar modal yang terdaftar di negara lain.
3. Mencari dan mengumpulkan literatur lain sebagai referensi pendukung
mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
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