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 BAB V 

KSEIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu masa jabatan direksi, ukuran komite audit, komposisi komite audit, ukuran 

dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan dan leverage 

terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah: 

1. Ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahan. 

2. Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan 

3. Masa jabatan direktur, ukuran komite audit, komposisi komite audit, 

komposisi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan  

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, adapun 

beberapa keterbatasan, di antaranya: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder perusahaan publik yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia dan adanya perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak menerbitkan data laporan tahunan secara 

lengkap berturut-turut lima tahun dari 2011-2015. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen seperti CEO 

Tenure, ukuran komite audit, komposisi komite audit, ukuran dewan 
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komisaris, komposisi dewan komisaris dan variabel kontrol seperti 

ukuran perusahaan dan leverage. Masih terdapat banyak variabel lain 

yang juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.  

3. Pengaruh antara variabel independen terhadap kinerja perusahaan 

ditunjukkan oleh hasil uji Goodness of Fit Model adalah 4,06% dalam 

artian masih ada 95,94% yang perlu dijelaskan oleh variabel lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak variabel-variabel lain 

selain model penelitian ini yang juga dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan seperti konsentrasi kepemilikan (Sheikh et al., 2013), 

kepemilikan asing (Tornveya & Wereko, 2012), kepemilikan individual 

(Rashid, 2014), frekuensi rapat komite audit (Hussin & Othamn, 2012), 

dan variabel tata kelola perusahaan lainnya. 

 

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 ruang lingkup 

sampel  yaitu dengan menambah tahun pengamatan dan adanya akses 

data lebih dari 5 tahun yang didapat dari www.idx.co.id maupun 

menambah sampel perusahaan yang ada dengan tujuan memperoleh 

kondisi yang sebenarnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen dan variabel kontrol lainnya guna memperluas penelitian ini. 
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3. Memperluas sampel penelitian dengan cara menambah tahun pengamatan 

maupun menambah perbandingan lokasi objek penelitian sehingga 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih banyak 

dan berkemungkinan untuk memperoleh hasil yang lebih tepat. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan mengumpulkan literatur lain sebagai 

referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan seperti kepemilikan managerial, kepemilikan institute, 

kepemilikan asing, firm age, dan variabel lainnya. 
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