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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
 
5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh variabel mekanisme 

corporate governance yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, komisaris independen, komisaris asing, direksi asing, ukuran komite audit 

dan komite audit yang diketuai oleh komisaris independen terhadap dua proxy 

kinerja perusahaan, yaitu ROA dan Tobin’s Q pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2009. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi  tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Bhagat dan Black (1999)  

b. Rasio komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pudjiastuti (2007), Sam’ani 

(2008) dan Suntraruk (2008). 

c. Komisaris asing dan direksi asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Oxelheim dan RandØy 

(2003) dan Guerreiro (2006). 

d. Jumlah komite audit dan komite audit yang diketuai oleh komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian 

ini didukung oleh hasil penelitian Korn & Ferry International (1998), 
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Mayangsari dan Murtanto (2002), Mayangsari (2003), Effendi (2005) dan 

Sam’ani (2008). 

 

5.2     Keterbatasan 

Dalam penelitian ini proses memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Penelitian ini tidak memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol 

agar mendapatkan perbandingan kepada hasil yang lebih tepat. 

c. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan per 31 Desember tahun 

2005-2009 yang hanya tertera di website BEI. 

 

5.2     Rekomendasi 

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

a. Penelitian berikut sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar agar 

diperoleh hasil yang lebih mempunyai kemampuan generalisasi. Misalnya 

mengambil seluruh perusahaan tanpa memperkecil ruang lingkup penelitian 

dan membandingkan perbedaan setiap bidang industri, jadi tidak hanya 

perusahaan manufaktur, tetapi semua perusahaan yang terdaftar di BEI. 

b. Penelitian berikut sebaiknya mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol. 
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c. Penelitian berikut mempertimbangkan memasukkan variabel ownership 

structure sehingga dapat membandingkan dengan hasil sebelumnya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

d. Sebaiknya menggunakan periode waktu yang lebih panjang dari penelitian 

yang sudah ada, karena periode yang panjang akan menggambarkan dan 

menjelaskan secara lebih sempurna mengenai kandungan informasi. 
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