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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yang meliputi ukuran dewan, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, serta variabel kontrol 

leverage, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen 

kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Ukuran dewan, kepemilikan institusional, leverage, umur perusahaan, 

dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

2.  Dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan. 

3.  Ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, adapun 

beberapa keterbatasan, antara lain: 

1.  Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian masih terbatas, yaitu 

hanya menggunakan 412 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

2.  Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.  
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, adapun 

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

sebidang di masa yang akan datang, antara lain: 

1.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian 

dengan cara menggunakan sampel perusahaan di negara lain, menambah 

tahun penelitian maupun melakukan perbandingan kinerja perusahaan 

antar dua negara berbeda. 

2.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang 

kemungkinan juga mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti masa 

jabatan CEO (Tornveya & Wereko, 2012), konsentrasi kepemilikan 

(Sheikh et al., 2013), kepemilikan asing (Tornveya & Wereko, 2012), 

kepemilikan individual (Rashid, 2014), frekuensi rapat komite audit 

(Hussin & Othman, 2012). 

3.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sumber literatur 

guna sebagai referensi dalam penelitian ini. 
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