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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan 

manajerial, dan growth opportunity terhadap kinerja perusahaan. Dari 15 

perusahaan transportasi serta konstruksi non bangunan yang terdaftar di BEI yang 

dijadikan sebagai sampel dengan waktu pengamatan selama tiga tahun yaitu dari 

tahun 2018 hingga 2020, dengan ini kesimpulan yang bisa dibentuk dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Hasil uji dari hipotesis pertama mengindikasikan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan 

jika hipotesis kesatu diterima. Besaran kenaikan profitabilitas dari suatu entitas 

usaha akan meningkatkan kinerja perusahaan atau nilai PBV yang dihasilkan 

oleh entitas usaha. 

b. Untuk uji hipotesis kedua memperlihatkan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut mengartikan 

bahwa hipotesis kedua ditolak. Banyak atau sedikitnya presentase kepemilikan 

saham oleh manajemen tidak mempengaruhi kinerja perusahaan atau nilai 

PBV. 

c. Uji hipotesis ketiga mengonfirmasi bahwa growth opportunity tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut mengartikan bahwa 

hipotesis ketiga ditolak. Tingginya pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan 

tidak menentukan kinerja perusahaan tersebut terus meningkat. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya serta dari 

kesimpulan yang telah dijelaskan, dengan demikian saran yang bisa diberikan oleh 

peneliti untuk beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat terus 

memerhatikan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Supaya, hal tersebut 

mampu memikat daya tarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut sehingga akan menciptakan keuntungan bagi perusahaan di masa 

mendatang. 

b. Bagi investor, pada saat ingin menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan, 

hendaknya terlebih dahulu memerhatikan terkait dengan kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan, serta risiko yang akan terjadi di kemudian hari yang dengan 

itu bisa mendapatkan keputusan investasi yang baik. 

c. Bagi penelitian yang akan menguji terkait dengan kinerja perusahaan, 

disarankan kedepannya untuk memperbesar populasi, yaitu dengan 

menggunakan sektor atau indeks lainnya yang terdapat di BEI dan menambah 

periode pengamatan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kinerja 

perusahaan secara lebih baik. Selain daripada itu, peneliti berikutnya dapat 

memakai variabel yang lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, 

seperti rasio keuangan selain profitabilitas yakni likuiditas, solvabilitas, dan 

aktivitas, menambahkan pengukuran lainnya terkait dengan good corporate 

governance misalnya kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris 

independen dan sebagainya, memakai variabel kontrol seperti ukuran 

perusahaan dan ukuran komite audit, serta menggunakan variabel moderasi 

ataupun intervening. 
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