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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Variabel ukuran dewan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini menerima Hipotesis 1 (H1) dan konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2008),  Jackling dan Johl 

(2009), Ehikioya (2009), Jaafar dan El-Shawa (2009), Rashid (2011), 

Kumar dan Singh (2012), Shukeri et al. (2012), Ujunwa (2012), Fauzi 

dan Locke (2012), Desoky dan Mousa (2012), Najjar (2012), Tornyeva 

dan Wereko (2012), Rehman dan Shah (2013), Rad et al. (2013), Sheikh 

et al. (2013), Qasim (2014), Akbar (2014), Zakaria et al. (2014), Emile et 

al. (2014), Shahid (2014), serta Muryati dan Suardikha (2014). Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Connelly dan Limpaphayom (2003), Aljifri dan Moustafa (2007), 

Ghazali (2010), Hussin dan Othman (2012), Gill dan Obradovich (2012), 

Wanyaman dan Olweny (2013), Al-Matari et al. (2012), El-Chaarani 

(2014), Chaudhry dan Malik (2015), serta Dabor et al. (2015).  

b. Variabel komisaris independen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini menolak Hipotesis 2 (H2) dan tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Azam et al. (2011), Shukeri et al. (2012), 
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Abbasi et al. (2012), Rehman dan Shah (2013), Zakaria et al. (2014), El-

Chaarani (2014), Shahid (2014), Muryati dan Suardikha (2014), serta 

Dabor et al. (2015). 

c. Variabel persentase direktur wanita pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menolak Hipotesis 3 (H3) dan konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dabor et al. (2015). Hasil 

penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Johl dan 

Kaur (2012), Fauzi dan Locke (2012), Shukeri et al. (2012), serta 

Ujunwa (2012).  

d. Variabel kepemilikan pemerintah pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menerima Hipotesis 4 (H4) dan konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007), 

Jaafar dan El-Shawa (2009), Ghazali (2010), Boone et al. (2011), Sami et 

al. (2011), serta Qasim (2014). Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Musallam (2015) serta Dabor et 

al. (2015). 

e. Variabel kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menolak Hipotesis 5 (H5) dan konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rashid (2014) serta Dabor et al. 

(2015). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007), Jaafar dan El-Shawa (2009), 
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Boone et al. (2011), Sami et al. (2011), Abbasi et al. (2012), Tornyeva 

dan Wereko (2012), Ghadrdan dan Rashedi (2013), Qasim (2014), serta 

Muryati dan Suardikha (2014). 

f. Variabel kepemilikan manajerial pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menolak Hipotesis 6 (H6) dan konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2008), Ehikioya 

(2009), Ghazali (2010), Kumar dan Singh (2012), Wahla et al. (2012), 

Rehman dan Shah (2013), Sheikh et al. (2013), serta Shahid (2014). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Boone et al. (2011), Sami et al. (2011), Hussin dan Othman (2012), 

Shukeri et al. (2012), Fauzi dan Locke (2012), Gill dan Obradovich 

(2012), Desoky dan Mousa (2012), El-Chaarani (2014), Muryati dan 

Suardikha (2014), serta Chaudhry dan Malik (2015). 

g. Variabel ukuran audit komite pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menerima Hipotesis 7 (H7) dan konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012), Gill dan 

Obradovich (2012), Al-Matari et al. (2012), serta Tornyeva dan Wereko 

(2012). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chaudhry dan Malik (2015). 

h. Variabel komite audit independen pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini menolak Hipotesis 8 (H8) dan konsisten 
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dengan penelitian Al-Matari et al. (2012). Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2008), 

Hussin dan Othman (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), serta Muryati 

dan Suardikha (2014). 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pengaruh variabel kontrol 

terhadap variabel dependen pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Connelly dan Limpaphayon (2003), Khatab et al. (2011), 

Hussin dan Othman (2012), Kumar dan Singh (2012), Abbasi et al. 

(2012), Al-Matari et al. (2012), Ghadrdan dan Rashedi (2013), Rad et al. 

(2013), Zakaria et al. (2014), serta Emile et al. (2014). Hasil penelitian 

ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan 

Moustafa (2007), Omran et al. (2008), Jackling dan Johl (2009), 

Ehikioya (2009), Jaafar dan El-Shawa (2009), Ghazali (2010), Rashid 

(2011), Sami et al. (2011), Johl dan Kaur (2012), Ujunwa (2012), Gill 

dan Obradovich (2012), Desoky dan Mousa (2012), Najjar (2012), 

Warrad et al. (2013), Rehman dan Shah (2013), Tsegba dan Herbert 

(2013), Sheikh et al. (2013), Rashid (2014), Qasim (2014), Latief et al. 

(2014), El-Chaarani (2014), Shahid (2014), Musallam (2015), serta 

Chaudhry dan Malik (2015). 

b. Variabel usia perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jackling dan Johl (2009), Kumar dan Singh (2012), Ujunwa (2012), 

Latief et al. (2014), serta Musallam (2015). Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ehikioya (2009), Rashid 

(2011), Rashid (2014), Qasim (2014), serta El-Chaarani (2014). 

c. Variabel leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jackling dan Johl (2009), Sami et al. (2011), Kumar dan Singh (2012), 

Wahla et al. (2012), Rehman dan Shah (2013), Ghadrdan dan Rashedi 

(2013), Rad et al. (2013), Qasim (2014), Zakaria et al. (2014), El-

Chaarani (2014), Shahid (2014), serta Chaudhry dan Malik (2015). Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ehikioya (2009), Khatab et al. (2011), Rashid (2011), Johl dan Kaur 

(2012), Hussin dan Othman (2012), Abbasi et al. (2012), Gill dan 

Obradovich (2012), Al-Matari et al. (2012), Desoky dan Mousa (2012), 

Warrad et al. (2013), Tsegba dan Herbert (2013), Wanyaman dan 

Olweny (2013), Rashid (2014), serta Musallam (2015). 

d. Variabel tipe auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aljifri dan Moustafa (2007), Hussin dan Othman (2012), serta 

Qasim (2014). 
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5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, adapun 

beberapa keterbatasan antara lain: 

a. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, 

yaitu hanya menggunakan 378 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

b. Masih kurangnya literatur-literatur pendukung yang diperoleh mengenai 

hubungan antara variabel tipe auditor terhadap variabel kinerja 

perusahaan.  

c. Hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat 

88,5543% variabel independen tata kelola perusahaan lainnya yang dapat 

menjelaskan variabel kinerja perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, adapun 

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian sebidang di masa yang akan datang antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti mekanisme tata kelola 

perusahaan menggunakan sampel perusahaan di negara lain dan 

membandingkannya dengan hasil di Indonesia guna mengetahui 

komponen tata kelola perusahaan lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen dan variabel kontrol lainnya guna memperluas penelitian ini. 
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c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sumber literatur 

guna sebagai referensi dalam penelitian ini. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel  

penelitian dengan cara mencoba memperoleh laporan keuangan tahunan 

perusahaan dari sumber lain atau menambah tahun pengamatan guna 

memberikan jumlah sampel yang lebih besar dan kemungkinan 

memperoleh kondisi yang sebenarnya. 
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