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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari ukuran dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, 

kompensasi dewan, keberagaman gender, ukuran komite audit, komite audit 

independen, keahlian komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, 

dan kepemilikan institusional 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Ukuran 

dewan direksi yang besar esensial dalam hubungannya dengan berbagai aspek 

dalam lingkungan perusahaan, sehingga dapat mengamankan sumber dan 

membentuk wajah perusahaan yang menguntungkan kinerjanya (Pearce & Zahra, 

1989). 

Frekuensi rapat dewan direksi tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian,sehingga 

hipotesis dua ditolak. Penelitian Lipton dan Lorsch (1992) menyebutkan bahwa 

rapat digunakan untuk menyajikan kegiatan rutin yang meliputi presentasi laporan 

manajemen dan formalitas lainnya, sehingga berkurangnya waktu untuk 

mengawasi kegiatan manajemen secara efektif sehingga berdampak pada kinerja 

perusahaan. 
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Kompensasi dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan, hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. 

Kompensasi diberikan untuk memotivasi direktur dalam melakukan tanggung 

jawabnya, sehingga terbentuknya kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan 

profitabilitas (Green, 2005).  

Keberagaman gender memiliki pengaruh yang tidak signifikan, hal ini 

tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Wanita menunjukkan sedikit 

kemungkinan untuk mengembangkan inovasi yang berkesinambungan 

(Singhathep & Pholphirul, 2015). 

Ukuran komite audit dan keahlian komite audit menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan, hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Besar 

kecilnya komite audit tidak mempengaruhi kinerja perusahaan, sebab semua 

komite audit baik kecil atau banyak memiliki tugas yang sama (Adestian, 2015). 

Al-Mamun et al. (2014) memiliki pandangan bahwa keahlian ini lebih 

mempengaruhi masalah manajemen laba ketimbang kinerja perusahaan. 

Komite audit independen menunjukkan hasil signifikan positif, hal ini 

konsisten dengan hipotesis penelitian. Komite Cadbury (1992) menyatakan bahwa 

komite audit independen sebagai bagian mekanisme pengawasan yang akan 

meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan juga meningkatkan jaminan bahwa 

kepentingan pemegang saham telah dijaga. 

Kepemilikan asing, kepemilkan manajerial, dan kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Himmelberg et al. (1999), Hapsoro (2008), Ongore dan Obonyo (2011),  
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dan Bayrakdaroglu et al. (2012) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh 

signifikan antara kepemilikan asing dan kinerja keuangan. 

Penelitian ini menemukan bahwa variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Variabel leverage sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu banyak perusahaan tidak 

memenuhi kriteria dalam menyediakan laporan tahunan secara lengkap seperti 

informasi finansial dan non-finansial yang dibutuhkan dalam penelitian, bahkan 

tidak dapat ditemukan di Bursa Efek Indonesia. 

 

5.3 Rekomendasi 

  Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1.  Menambahkan variabel independen lainnya yang tidak di uji dalam 

penelitian ini, seperti komite remunerasi, frekuensi rapat komite audit, 

dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi kinerja perusahaan dapat 

meningkat. 

2.  Penelitian serupa yang akan datang diharapkan dapat mengambil obyek 

penelitian yang diperluas ke negara yang berbeda di Asia seperti 

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain sebagainya, sehingga 

dapat mengetahui kinerja perusahaan yang dipaparkan dalam laporan 
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tahunan perusahaan terdaftar dinegara tersebut. Laporan komparatif 

tahunan atas kinerja perusahaan juga dapat diteliti agar memberi 

gambaran mengenai perbedaan yang terjadi. 
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