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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai Pengaruh 

Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Wanita, Dewan Direksi Wanita, 

Ukuran Perusahaan, Leverage dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019. Model penelitian 

yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan regresi dengan bantuan program software SPSS 20.00 for window. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2019. 

2. Dewan Komisaris Wanita berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019. 

3. Dewan Direksi Wanita tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019. 

4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 

5. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 

6. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini relatif sedikit, hal 

ini dikarenakan adanya perusahaan yang tidak memiliki keragaman gender di 

dewan komisaris ataupun dewan direksi. 

2. Penelitian ini hanya menguji enam variabel yaitu: Dewan Komisaris 

Independen, Dewan Komisaris Wanita, Dewan Direksi Wanita, Ukuran 

Perusahaan, Leverage dan struktur modal. Masih terdapat kemungkinan adanya 

variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

sehingga penelitian ini belum mencakup keseluruhan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

 

5.3 Saran 

1. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini, peneliti 

menyarankan untuk melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan baik 

keuangan maupun non-keuangan yang terdaftar di BEI. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk untuk menambah serta menguji 

variabel lain  (Current Ratio, Net Profit Margin, dan Profitabilitas) yang 

mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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