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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan mengulas mengenai simpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Guna dari pembahasan ini antara lain untuk 

menjelaskan secara singkat isi serta hasil penelitian dan menyampaikan saran untuk 

kepentingan penelitian selanjutnya.  

5.1.  Simpulan 

Didasarkan atas hasil pengolahan data pada sampel penelitian sebanyak 76 

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

2020, berikut ialah kesimpulan dari hasil penelitian “Pengaruh Corporate 

Governance, Intellectual Capital, dan Free Cash Flow terhadap Dinamis 

Performance Perusahaan”:  

Hipotesis pertama membuktikan kepemilikan asing mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap dinamis performance perusahaan. Artinya keberadaan 

investor asing dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi peningkatan 

performance perusahaan. Hipotesis kedua membuktikan ukuran dewan komisaris 

tidak terdapat pengaruh terhadap dinamis performance perusahaan. Artinya besaran 

jumlah anggota dewan komisaris tidak menjamin keberlangsungan kontrol dalam 

peningkatan performance perusahaan. Hipotesis ketiga membuktikan intellectual 

capital memiliki pengaruh signifikan positif terhadap dinamis performance 

perusahaan. Artinya tingkat intellectual capital yang meningkat tinggi maka dapat 

meningkatan performance perusahaan dalam mengimbangi perkembangan 

teknologi dan ketetatan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Hipotesis keempat 

membuktikan free cash flow tidak terdapat pengaruh terhadap dinamis performance 

perusahaan. Artinya tingkat free cash flow yang semakin tinggi cenderung akan 

memperluas kesempatan manajemen perusahaan melakukan penyalahgunaan.  

Sementara itu, hasil pengujian pada kondisi pandemi Covid-19 periode 2020 

membuktikan bahwa kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan intellectual 

capital tidak terdapat pengaruh terhadap dinamis performance perusahaan. Hasil 

yang berbeda dibuktikan pada variabel free cash flow, dimana mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap dinamis performance perusahaan. Artinya 
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semakin besar nilai free cash flow suatu perusahaan maka akan meningkatkan 

performance perusahaan.  

5.2.  Saran 

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Saran Teoritis  

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperhatikan keterbatasan peneliti 

dimana dapat memperluas pemilihan sektor perusahaan dan sampel yang 

digunakan, serta menambahkan variabel independen lainnya. Hal ini 

dikarenakan pada penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan sedikit 

faktor yang mempengaruhi performance perusahaan, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada perkembangan faktor internal 

perusahaan dalam meningkatkan performance perusahaan. Selain itu, 

penelitian selanjutnya dapat melakukan uji beda pada kondisi normal dan 

kondisi Covid-19, dimana hal tersebut dapat menarik pembaca dengan 

memberikan hasil yang beda dari penelitian lainnya. 

2. Saran Praktis 

Bagi stakeholder dapat lebih memperhatikan sejauh mana peran 

kepemilikan asing dan intellectual capital dalam meningkatkan dinamis 

performance perusahaan pada pengambilan keputusan yang lebih tepat. 

Selain itu bagi pihak manajemen perusahaan dapat lebih memperhatikan 

faktor apa saja yang menjadi penggerak kemajuan perusahaan dan 

kepatuhan terhadap pengolahan perusahaan yang lebih baik.  Sementara itu, 

bagi pihak investor ketika melakukan kegiatan investasi pada sebuah 

perusahaan dapat lebih memperhatikan tingkat struktur kepemilikan asing 

perusahaan, serta faktor intellectual capital perusahaan. Dan bagi pemegang 

saham dapat memilih saham dari perusahaan yang memiliki dinamis 

performance perusahaan yang semakin meningkat dengan melihat faktor 

kepemilikannya.  
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