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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai jawaban atas hasil penelitian 

sebelumnya yang tidak konsisten terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan 

indikator dan hasil pada penelitian sebelumnya, menjadi alasan bagi penulis untuk 

menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada 

penelitian sebelumnya dan menambahkan faktor baru dalam penelitian 

inimenggunakan analisis partial least square (PLS). Sehingga penulis meneliti 

mengenai pengaruh good corporate governance, struktur modal, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadapkinerja 

perusahaan dengan menggunakan analisis partial least square (PLS). Berdasarkan 

hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisispartial least square (PLS) menyisakan 7 dari 15 indikator 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya tahun berdiri 

perusahaan, kepemilikan manajerial, pertumbuhan penjualan, current 

ratio, debt to asset ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), dan log 

natural total aktiva. Sebanyak 7 indikator yang tersisa membentuk 

enam variabel independen yaitu umur perusahaan (age), good 

corporate governance (GCG), pertumbuhan perusahaan (growth), 

likuiditas, struktur modal dan ukuran perusahaan (size). 
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2. Variabel good corporate governance (GCG),struktur modal, dan umur 

perusahaan (age) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan (size), 

pertumbuhan perusahaan (growth), dan likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan 

bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan pengaruh good 

corporate governance (GCG), struktur modal, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaanyang merupakan pengembangan dari penelitian Akenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); 

Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nainggolan and 

Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. 

(n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); serta 

Wiranata (2013)sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu dan organisasi. Penelitian ini membuktikan 

bahwa variabel good corporate governance (GCG), struktur modal, 
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dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Dan menolak tiga hipotesis yaitu ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Metode analisis partial least 

square (PLS) digunakan sebagai pembaharuan dalam penelitian ini, 

setiap indikator yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian 

dicari yang memenuhi kriteria. Metode resampling bootstrap yang 

tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan tidak memerlukan 

sampel yang besar menghasilkan hasil penelitian yang berbeda, 

sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalan 

penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama 

dalam sektor property and real estatedalam pelaksanaan serta 

pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat 

mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dengan begitu terjadi efisiensitas 

dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa variabel good corporate 

governance (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan sesuai dengan penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Lestari 

and Juliarto (2017); dan Martsila and Meiranto (2013) dengan 

indikator kepemilikan manajerial. Dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi proporsi saham manajemen semakin besar keinginan manajer 

dalam menaikan laba, maka diyakini kinerja perusahaan akan semakin 
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baik. Hasil penelitian variabel struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan, sesuai dengan penelitain Chen 

(2012); Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013) 

menggunakan leverage dengan indikator DAR merupakan keputusan 

penting manajer untuk meningkatkan profitabilitas dan penelitian 

Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal and Reddy (2016) yang 

menggunakan DER untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi leverage 

maka semakin tinggi jumlah penggunaan hutang oleh perusahaan, hal 

ini dapat mencegah pengeluaran tidak penting dan mendorong manajer 

melakukan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien sehingga 

kinerja perusahaan meningkat. Hasil penelitian variabel likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sesuai 

dengan penelitian Waswa et al. (2018). Likuiditas yang semakin tinggi 

berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan karena penumpukan 

aktiva lancar yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya menyebabkan perusahaan kehilangan laba karena tidak 

dapat menggunakan dananya untuk investasi. Hasil penelitian variabel 

umur perusahaan (age) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, sesuai dengan penelitian Lestari and Juliarto (2017). Umur 

menunjukkan siklus hidup suatu perusahaan untuk tetap eksis, mampu 

bersaing dan memanfaatkan peluang bisnisnya dalam perekonomian. 

Semakin tinggi umur perusahaan menunjukkan bahwa semakin bagus 
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reputasinya dan kemungkinan memiliki margin keuntungan yang 

tinggi saat menjual produknya. Hasil penelitian pertumbuhan 

perusahaan (growth) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dengan indikator pertumbuhan penjualan. Hal ini terjadi 

karena pertumbuhan penjualan perusahaan mampu memprediksi besar 

profit yang diperoleh. Oleh karena itu, apabila prediksi profit yang 

diperoleh rendah namun pertumbuhan penjualan semakin tinggi 

membuat kinerja perusahaan semakin rendah atau turun. Hasil 

penelitian ukuran perusahaan (size) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, sesuai dengan penelitian Venugopal and 

Reddy (2016) karena ukuran perusahaan erat kaitannya dengan aset 

perusahaan yang semakin baik, namun apabila pengelolaannya tidak 

optimal justru memberikan beban terhadap perusahaan terutama 

kinerjanya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian 

selanjutnya antara lain: 

1. Indikator dalam penelitian ini terbatas dan terkendala data yang tidak 

normal sehingga penggunaan indikator tidak optimal dalam mengukur 

pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja perusahaan. Sehingga 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah sampel 

penelitian dan proksi, seperti kepemilikan publik, komite remunerasi dan 
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nominasi. Dengan begitu kinerja perusahaan meningkatdan terjadi 

efisiensitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis korporasi lain 

seperti perbankan, agriculture, telekomunikasi, sektor pertambangan, 

sektor manufaktur, sektor keuangan dan lain sebagainya, agar lebih 

merepresentasikan kinerja perusahaan dari bidang usaha yang berbeda. 

3. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah 

ROA dan Tobin’s Q. Pada penelitian selanjutnya diharapkan penggunaan 

indikator lain seperti ROE, CFROA, ROS, PER, EPS dan lain sebagainya. 

  


