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BAB V 

KESIMPULAN DAN HASIL 

5. 1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversifikasi, 

aktivitas riset dan pengembangan serta struktur modal terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2009. Peneliti 

mendapatkan sebanyak delapan perusahaan yang memenuhi kriteria 

pengujian.  

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka disimpulkan bahwa : 

a. Diversifikasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan diversifikasi dapat 

meningkatkan kekuatan pasar yang bermanfaat untuk memberikan 

hambatan kepada pesaing lain. Diversifikasi juga bermanfaat untuk 

mengefisiensikan dan mengefektifkan aset yang dimiliki perusahaan 

baik aset berwujud maupun tidak berwujud.  

b. Riset dan pengembangan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dikarenakan riset dan pengembangan tidak 

memberikan pengembalian kepada perusahaan dalam jangka pendek. 

Riset dan pengembangan perusahaan merupakan bagian dari strategi 

jangka panjang perusahaan yang seharusnya aktivitas ini dilakukan 
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secara berkelanjutan sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

profitabilitasnya baik dengan memproduksi produk yang inovatif, 

pengefisiensian rantai nilai perusahaan, penentuan pasar yang tepat, 

dll. 

c. Struktur modal yang diwakilkan oleh besarnya proporsi utang 

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dikarenakan utang yang dapat digunakan 

perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan mengharuskan 

perusahaan membayarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan 

sehingga akan mempengaruhi laba perusahaan. Faktor inflasi akan 

sangat mempengaruhi nilai uang dari utang yang dimiliki 

perusahaan. Jika inflasi terus meningkat, maka nilai uang yang  

dibayarkan juga akan meningkat.  

5. 1. 1. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang 

diharapkan dapat menjadi arahan bagi penelitian yang akan datang. 

Beberapa kelemahan yang disadari peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah : 

a. Sangat sedikitnya sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang memang dikarenakan masih sangat sedikitnya 
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perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan dananya untuk 

aktivitas riset dan pengembangan; 

b. Pengujian untuk variabel diversifikasi hanya sebatas dari nilai yang 

didapat perhitungan indeks entropi, yang seharusnya, dari nilai 

tersebut penelitian dapat dikerucutkan untuk menghitung pengaruh 

dari masing-masing level diversifikasi;  

c. Penelti menganggap periode tahun yang digunakan sebagai sampel 

masih sedikit, sehingga hasil yang lebih akurat bias didapat dengan 

memperpanjang periode penelitian; 

d. Penelitian ini juga tidak meneliti bagaimana pengaruh ketiga variabel 

tersebut yang dianggap peneliti bahwa ketiga variabel tersebut 

memiliki hubungan dan saling mempengaruhi;  

e. Penelitian ini juga tidak mengukur bagaimana pengaruh dari ketiga 

variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial terhadap 

kinerja keuangan perusahaan diperiode berikutnya. 

5. 2. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh juga keterbatas yang disadari 

peneliti dalam penelitian ini, maka dapat peneliti dapat memberikan saran 

yaitu : 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu 

yang digunakan dalam sampel penelitian; 
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b. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti bagaimana 

pengaruh masing-masing kelas diversifikasi yang tentunya memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan; 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur pengaruh keterkaitan 

antar variabel bebas (diversifikasi, riset dan pengembangan serta 

struktur modal) yang diteliti dalam peneltian ini; 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas 

lain seperti tingkat kemampulabaan, resiko sistematis dan ukuran 

perusahaan seperti yang ditelti oleh peneliti terdahulu; 

e. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menguji pengaruh dari 

ketiga variabel terhadap kinerja keuangan perusahaan pada periode 

berikutnya karena ketiga variabel tersebut mungkin akan 

berpengaruh lebih besar dan signifikan karena ketiga variabel 

tersebut memiliki tujuan utama yaitu memberikan peningkatan 

kinerja keuangan jangka panjang.  

 

 

 

 

 




