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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris 

mengenai pengaruh R & D expenditure terhadap kinerja perusahaan dengan 

pengaruh growth, leverage, dan size sebagai variabel kontrol. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2003-2015. Dari 291 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang memiliki data mengenai R & D expenditure sebanyak 7 

perusahaan. Hasil penelitian ini R & D expenditure tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

Variabel kontrol growth dan leverage memiliki pengaruh positif sedangkan 

size memiliki pengaruh negatif. Hal ini menandakan bahwa dana yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk R & D bukan merupakan alasan pada 

kenaikan kinerja perusahaan karena dengan melakukan R & D expenditure 

yang tidak diikuti oleh growth, leverage, dan size  yang tepat maka R & D 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa R & D expenditure 
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bukan merupakan alasan pada kenaikan kinerja perusahaan karena terdapat 

faktor yang lainnya yang dapat menaikan kinerja perusahaan yaitu, faktor tidak 

langsung dari R & D Expenditure antara lain, kapasitas serap dari sebuah 

perusahaan, kemampuan belajar, budaya inovatif serta kemampuan dinamis 

dari perusahaan. 

C. Saran 

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dapat menginspirasi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

dilakukan ini. Penulis menyadari penelitian ini memiliki banyak kekurangan. 

Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

a. Untuk mengidentifikasi proksi lain dari kinerja perusahaan seperti ROE 

dan Tobins’q. 

b. Menambahankan populasi yang bukan hanya dari perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia namun bursa efek dari perusahaan negara lain agar 

penelitian selanjutnya mendapatkan hail yang lebih akurat dari penelitian 

sebelumnya. 


