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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara karakteristik 

perusahaan, karakteristik dewan, struktur kepemilikan dan kinerja keuangan 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

komisaris independen, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, kepemilikan 

institusi, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan dan rasio hutang. Sebanyak 365 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini yakni dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan analisis 

dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H0 ditolak). Semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin 

kecil kinerja perusahaan karena perusahaan yang memiliki total aset 

tinggi belum tentu dapat memanfaatkan aset tersebut untuk menghasilkan 

pendapatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pathirawasam (2013) yang mengemukakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

b. Umur perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H1 ditolak). Hal ini berarti semakin lama perusahaan tersebut 

berdiri, maka semakin kecil kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Selcuk 

(2016) yang mengemukakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negati 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

c. Rasio hutang berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H2 ditolak). Semakin besar rasio hutang , maka semakin besar 
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kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Salim & Yadav, 2012), (Khatab et al, 

2011), Mehari & Aemiro (2013), Almajali, Alamro & Al-Soub (2012), 

Haat, Rahman & Mahehiran (2008). 

d. Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H3 ditolak). Besar atau kecilnya persentase kepemilikan 

institusional, maka tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljifri & 

Moustafa (2007), Farooque & Karim (2012). 

e. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan (H4 diterima). Semakin besar persentase kepemilikan 

pemerintah, maka semakin besar kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljifri & 

Moustafa (2007) & Najid dan Rahman (2011) menyatakan bahwa 

kepemilikan pemerintah berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

f. Kepemilikan asing berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H5 ditolak). Besar atau kecilnya persentase kepemilikan asing 

tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Purhanudin, & 

Palanimally (2014), Aljifri & Moustafa (2007), Farooque & Karim 

(2012) dan Zouari & Taktak (2014). 

g. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan (H6 ditolak). Semakin tinggi persentase kepemilikan 

manajerial, maka akan menurunkan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Demstez, 1983); (Fama 

dan Jansen, 1983); Garba & Abubakar (2014); Ehikioya (2009); 

Chaghadari (2011); Rehman dan Shah (2013); Faccio dan Lasfer (1999); 

Ruan, Tian dan Ma (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 
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h. Komisaris independen berpengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan (H7 diterima). Semakin besar komisaris independen, 

maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wang, Tsai & Lin, 2013; Vo & 

Nguyen, 2014; Garba & Abubakar, 2014; Fauzi & Locke, 2012; 

Meeamol et al., 2011; Kumar dan Singh, 2012; Shukeri et al., 2012; Hu, 

Tam & Ta, 2009; Sheikh, Wang dan Khan, 2013; Gull et al., 2013). 

i. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan (H8 diterima). Semakin besar ukuran dewan direksi, 

maka semakin besar kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rehman & Shah (2013); 

Fauzi & Locke (2012); Desoky & Mousa (2012); Ehikioya (2009); (Vo 

& Nguyen, 2014); Kiel dan Nicholson (2003); Jackling dan Johl (2009); 

Rashid (2011); Abdullah et al. (2008); Jaafar dan El-Shawa (2009); 

Weterings dan Swagerman (2011); Isshaq et al. (2009); Gondrige et al. 

(2012); Tornyeva dan Wereko (2012); Najjar (2012); Sheikh el al. 

(2013); Rashid dan Islam (2012). 

j. Rapat dewan direksi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan (H9 ditolak). Hal ini berarti rapat dewan direksi yang diadakan 

tidak mempengaruhi kinerja keuangan karena dalam pertemuan tersebut 

tidak membahas hal-hal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Velnampy, 2013); (Ntim dan Osei, 2013); (Noor dan Fadzil, 2013); 

Alhassan, Bajaher dan Alshehri (2015); Bhatt dan Bhattacharya (2015). 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  

2. Banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

tidak mempublikasikan data laporan tahunan secara lengkap berturut-
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turut selama 5 tahun dari tahun 2011-2015, sehingga data tidak dapat 

ditemukan dan mengakibatkan jumlah sampel menjadi berkurang. 

3. Data yang diperlukan tidak terdapat didalam laporan tahuan perusahaan 

yang terdaftar di BEI 

4. Jurnal yang dibutuhkan kurang memadai. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Memperluas jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya 

untuk mendukung kriteria dari penelitian tersebut. 

2. Menambah variabel-variabel lain untuk penelitian selanjutnya yang tidak 

terdapat didalam model, seperti variabel komite audit. 
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