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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini memiliki tujuan unutk menguji dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

perusahaan perbankan yang terdapat pada www.orbis.bvdinfo.com. Metode 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode sensus, yang 

mana seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel. Hasil keseluruhan data 

setelah outlier adalah 232 data dengan rentang waktu penelitian tahun 2014-

2016.  Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data berupa laporan 

keuangan dan tahunan perusahaan yang diperoleh atau diunduh melalui beberapa 

sumber antara lain www.idx.co.id dan website perusahaan. Variabel penelitian 

yang digunakan adalah kinerja keuangan sebagai variabel dependen diukur 

menggunakan rasio return on asset  (ROA), komposisi dewan sebagai variabel 

independen diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris, dualisme CEO 

sebagai variabel independen diukur dengan variabel dummy, kepemilikan asing 

sebagai variabel independen diukur dengan menghitung perbandingan jumlah 

saham yang dimiliki oleh asing dibagi dengan total saham beredar, kepemilikan 

manajerial sebagai variabel independen diukur dengan menghitung 

perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh direktur dibagi dengan total 

saham beredar, dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel indepeden diukur 

dengan menghitung perbandingan jumlah saham pemegang mayoritas dibagi 

dengan total saham beredar. 

http://www.orbis.bvdinfo.com/
http://www.idx.co.id/
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 Teknik analisi data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan 

software SPSS 22.0 For Windows  pada tingkat signifkansi 0,05. Setelah 

melakukan pengujian secara deskriptif dan statistik seperti pengujian normalitas 

yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi data berdistribusi 

normal, uji autokorelasi yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antar variabel independen, uji multikolonieritas 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari 

residual antara pengamatan satu dengan yang lain. Uji F memiliki tujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi fit atau tidak fit. Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel indepeden terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh 

dalam penelitian adalah, sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa komposisi dewan 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

komposisi dewan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Pengaruh 

variabel komposisi dewan karena pengawasan yang dilakukan terhadap 

pengelola perusahaan semakin baik. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa dualisme CEO dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dualisme 
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CEO dapat meningatkan kinerja keuangan. Pengaruh variabel dualisme 

CEO karena perusahaan yang memiliki peran ganda akan mempunyai 

otoritas dan informasi mengenai perusahaan sehingga keputusan yang 

dibuat akan sesuai dengan keadaan perusahaan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan asing 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya kepemilikan asing dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

Pengaruh variabel kepemilikan asing karena perusahaan yang memiliki 

kepemilikan asing akan memiliki sistem manajemen, teknologi serta 

inovasi yang baik. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingginya kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja 

keuangan. Pengaruh variabel kepemilikan manajerial karena manajer yang 

memiliki saham di dalam perusahaan akan menyamakan kepentingan 

pengelola perusahaan dan pemegang saham. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa konsentrasi 

kepemilikan tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh untuk kinerja 

keuangan. Variabel konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh karena 

terdapat perbedaan informasi yang dimiliki pemegang saham mayoritas 

dan minoritas, hal ini memicu adanya konflik. Koflik tersebut yang 
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menyebabkan fokus di dalam perusahaan tidak hanya meningkatkan 

kinerja melainkan harus mengatasi konflik.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah berusaha untuk merancang dan megembangkan penelitian 

dengan sedemikian rupa, namun peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan 

dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat laporan keuangan maupun laporan tahunan yang tidak berbahasa 

internasional maka peneliti mengalami kesulitan dalam mentranslate 

laporan tersebut sehingga peneliti menghapus perusahaan dari sampel 

penelitian. 

2. Penggunaan website www.orbis.bvdinfo.com dibatasi dengan waktu dan 

biaya yang mahal, oleh karena itu peneliti tidak dapat mengakses website 

dalam jangka waktu yang lama. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, serta keterbatasan penelitian yang 

telah dilakukan maka peneliti memberikan saran untuk pengembangan penelitian 

yang akan datang, saran tersebut antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya dibatasi hanya dilakukan pada laporan keuangan yang 

menggunakan bahasa internasional atau bahasa yang dipahami oleh peneliti. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan website resmi perusahaan atau bursa 

efek pada masing-masing negara agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang 

lama. 

http://www.orbis.bvdinfo.com/
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