
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Data dalam penelitian tidak memenuhi syarat  menggunakan model regresi 

untuk melihat pengaruh karena data tidak terdistribusi secara normal, 

maka digunakan uji statistik nonparametrik uji korelasi Spearman untuk 

melihat hubungan dalam pengujian hipotesisnya. 

2. Pengujian hipotesis “Kepemilikan Manajerial berhubungan signifikan 

dengan Kinerja keuangan perusahaan” ditolak, berarti Kepemilikan 

Manajerial tidak memiliki hubungan dengan Kinerja keuangan 

perusahaan. Pengujian hipotesis “Kepemilikan Institusional berhubungan 

signifikan dengan Kinerja keuangan perusahaan” ditolak, berarti 

Kepemilikan Institusional tidak memiliki hubungan dengan Kinerja 

keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis “Ukuran Dewan Komisaris 

berhubungan signifikan dengan Kinerja keuangan perusahaan” diterima, 

berarti Ukuran Dewan Komisaris memiliki hubungan dengan Kinerja 

keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis “Proporsi Dewan Komisaris 

Independen berhubungan signifikan dengan Kinerja keuangan perusahaan” 

ditolak, berarti Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki 

hubungan dengan Kinerja keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis 



 
 

 

“Komite Audit berhubungan signifikan dengan Kinerja keuangan 

perusahaan” ditolak, berarti Komite Audit tidak memiliki hubungan 

dengan Kinerja keuangan perusahaan. Pengujian hipotesis “Ukuran 

Perusahaan berhubungan signifikan dengan Kinerja keuangan perusahaan” 

diterima, berarti Ukuran Perusahaan memiliki hubungan dengan Kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Pada penelitian ini, tidak ada hasil uji variabel secara simultan, hal ini 

dikarenakan pengujian statistik nonparametrik uji korelasi Spearman 

hanya menguji hubungan dua variabel saja atau secara parsial 

 

 5.2  Saran 

 Adapun keterbatasan dan saran dari penelitian ini adalah: 

1. Peneliti hanya meneliti perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini 

terbatas pada perusahaan yang bergerak dibidang Perbankan yang terdaftar di 

BEI. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas sampel perusahaan 

dengan mencakup industri keuangan lainnya seperti industri keuangan, 

industri asuransi, industri sekuritas, ataupun mengganti perusahaan lainnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang belum pernah diambil oleh 

peneliti sebelumnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah tahun periode pengamatan 

untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik.  

3. Menggunakan variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan kinerja 

keuangan perusahaan. 


