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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hasil pengolahan 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam 

penelitian ini terdapat 63 perusahaan, lalu setelah dikurangi dengan 

data outlier menjadi berjumlah 51 perusahaan. Berdasarkan 

serangkaian uji yang telah dilakukan, telah diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return on asset, 

hasil tersebut sejalan dengan penelitian milik Alfian (2016), & 

penelitian milik Darmawati (2004) dalam Nurcahya., et al (2014) 

karena semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula 

masalah keagenan yang dihadapi karena lebih sulit untuk dipantau. 

b. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap return on asset, hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian milik Arisandi & Djazuli (2013) 

dan penelitian milik Putri & Lestari (2014) dalam Alfian (2016). 

karena dengan adanya zaman yang terus berkembang justru 

membuat perusahaan baru  juga lebih mudah mengakses berbagai 

informasi yang ia butuhkan, sehingga tidak menutup kemungkinan 
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baginya untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif dari perusahaan 

yang sudah lama berdiri. Selain itu perusahaan baru juga sering 

dijumpai berhasil mengejar keuntungan dari peluang baru. 

c. Current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset, hal ini 

sejalan dengan penelitian milik Barus & Leliani (2013) serta 

Khairunisa (2016) karena terdapat bahan baku yang belum siap 

untuk dijual sehingga besar dari komponen tersebut hanya 

meningkatkan nilai current ratio tetapi tidak meningkatkan return 

on asset. 

d. Debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset pada 

tingkat signifikansi 10% dan memiliki hubungan negatif terhadap 

ROA. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Supardi., et al 

(2016) yang mengungkapkan jika debt to asset ratio nilainya 

semakin tinggi, maka akan mencerminkan resiko yang relatif tinggi 

pula yang nantinya akan mengakibatkan return on asset menjadi 

mengalami penurunan.  

e. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian milik Rimardhani et al., (2016). 

Hal tersebut terjadi karena direksi belum memiliki kesamaan 

persepsi terhadap visi, misi, serta nilai dari perusahaan. 

f. Komisaris independen berpengaruh terhadap return on asset pada 

tingkat signifikansi 5%. Variabel tersebut juga memiliki hubungan 

negatif terhadap ROA. Hasil tersebut didukung oleh Tertius & 
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Christiawan (2015) dan Rimardhani., et al (2016). Menurut 

Rimardhani., et al (2016) hasil tersebut membuktikan bahwa 

kenaikan komisaris independen akan berakibat pada penurunan 

ROA karena muncul masalah koordinasi, komunikasi, serta 

pengambilan keputusan.  

g. Komite audit tidak berpengaruh terhadap return on asset, karena 

belum bersifat independen sehingga banyak terjadi manipulasi dan 

kecurangan yang dilakukan oleh manajer, sehingga kinerja 

perusahaan secara otomatis menjadi tidak maksimal. Proses seleksi 

juga kurang fair sehinga pemilihan komite audit masih berdasarkan 

kekerabatan, sehingga membuat komite audit tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nurcahya et 

al., (2014). 

h. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi dunia akademik, perusahaan, dan penelitian yang 

selanjutnya, yaitu: 

a. Bagi dunia akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang apa yang disebut 

dengan good corporate governance, karena GCG ini sangat 
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penting untuk dipelajari dan dikembangkan lebih lagi di negara 

kita. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan penelitian untuk 

mengetahui apasaja sebenarnya unsur-unsur yang dapat membantu 

perusahaan agar bisa meningkatkan return on asset. 

b. Bagi perusahaan, diharapkan lebih lagi memperhatikan 

mekanisme GCG maupun karakteristik perusahaan terutama 

memperhatikan komisaris independennya dan debt to asset 

rationya. Komisaris independen yang ada dalam perusahaan 

jumlahnya harus disesuaikan dengan perusahaan, karena jika 

jumlahnya terlalu banyak dapat menurunkan profit perusahaan. 

Demikian juga untuk debt to asset ratio, perusahaan diharapkan 

untuk lebih memperhatikan hutang jangka panjangnya agar tidak 

terlalu banyak, karena semakin besar hutang perusahaan tidak 

terbukti mendukung peningkatan kinerja dari perusahaan. 

c. Penelitian berikutnya, diharapkan bisa menambahkan variabel lain 

seperti inventory turnover, kepemilikan institusional, debt to 

equity ratio, dan sebagainya serta diharapkan dapat menambah 

jumlah sampel yang diteliti dan memperpanjang periode 

penelitian, agar output yang dihasilkan dapat menjadi semakin 

kuat. 

 

 

 


