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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai sales growth, 

komisaris independen dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dalam 

perusahaan manufaktur periode 2017-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sebanyak 64 perusahaan dari 193 perusahaan manufaktur terpilih menjadi sampel. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian yaitu sebagai berikut: 

1. Sales growth memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan 

2. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan. 

3. Kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan, maka ada beberapa saran yang peneliti 

berikan kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:  

a. Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di semua sektor untuk 

memperluas sampel penelitian agar hasil yang didapatkan lebih objektif 

2. Agar memperoleh hasil yang lebih akurat, peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan periode pengamatan menjadi lebih dari 4 tahun. 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan 

variabel independen lain karena adanya keterbatasan variabel 

independen dalam penelitian ini dalam menjelaskan variabel dependen 

dilihat dari nilai koefisien determinasi yang hanya memperoleh 13%. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dalam mengukur variabel kinerja keuangan 

dapat menggunakan pengukuran lain seperti menggunakan pengukuran 

rasio likuiditas dan rasio solvabilitas 
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b. Saran Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan 

menjaga tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat 

pertumbuhan yang baik mampu meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan  

2. Bagi Investor 

Sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan lebih baik terlebih 

dahulu memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta 

memikirkan resiko untuk kedepannya sehingga menghasilkan 

keputusan investasi yang baik 

 


