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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka berikut ini disampaikan kesimpulan, khusus berkaitan dengan hasil 

penelitian ini.  

1. Kinerja keuangan perusahaan manufaktur menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan kinerja 

keuangan perusahaan.  

2. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan 

yang tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja 

keuangan perusahaan.  

3. Terkonsentrasinya struktur kepemilikan saham serta pengelolaan 

perusahaan oleh pihak yang memiliki hubungan kekerabatan 

merupakan salah satu yang menyebabkan kepemilikan manajerial 

berhubungan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Dengan adanya manajemen kekerabatan yang semakin besar, maka 

tidak akan terjadi masalah keagenan pada perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Hasil penelitian kumalasari (2005:6) menyatakan bahwa 

kebanyakan perusahaan public di indonesia dikelola oleh pihak yang 

memilki hubungan kekerabatan. 

54 

 



55 
 

4. Menagacu pendapat Morc et al. (1998), Bahwa apabila kepemilikan 

manajerial tinggi dan terdapat keluarga pemilik sebagai pengelola, 

maka kinerja perusahaan menjadi rendah.  

5. Disamping itu, ketidaksignifikan variable kepemilikan manajerial ini 

dapat disebabkan karena informasi mengenai struktur kepemilikan 

tidak direspon oleh pasar, beberapa investor hanya 

mempertimbangkan informasi keuangan perusahaan.  

 Meskipun demikian, masih terdapat variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur tetapi variabel-variabel tersebut tidak 

tercakup dalam penelitian ini.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROE), hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki peranan walau peranan tersebut cukup kecil pada perusahaan yang 

bersangkutan. banyak variable Lain yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini mungkin mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (ROE). 
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka saran yang dapat 

diberikan antara lain:  

1.  Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian 

dengan menambah tahun pengamatan untuk bisa menghasilkan data 

yang lebih akurat.  

2. Penelitian yang akan datang sebaiknya menambah variable bebas yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, mungkin akan memberikan 

kontribusi yang lebih besar dan kuat mengenai ketepatan hasil analisis 

yang ditemukan, misalnya dengan menambah konsentrasi kepemilikan 

atau variable akuntansi lainnya . 

3. Memperbanyak referensi dan bacaan yang berkenaan dengan 

kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan perusahaan. 
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