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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1  Simpulan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui

secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, kinerja perusahaan dan ukuran

perusahaan terhadap kompensasi eksekutif.

Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis kepemilikan

institusional, kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap kompensasi

eksekutif pada 16 perusahaan infrastruktur, utilities dan transportasi yang terdaftar

di Indonesia Stock Exchange   (IDX), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

a. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap

Kompensasi Eksekutif, dimana hasil statistik sudah sesuai menjelaskan

bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki peran penting dalam

penetapan kompensasi yang diterima eksekutif.

b. Kinerja Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kompensasi

Eksekutif, dimana tinggi rendahnya laba bersih yang dimiliki oleh

perusahaan, tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya kompensasi yang

dibayarkan kepada para eksekutif perusahaan.

c. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kompensasi

Eksekutif, dimana besar kecilnya jumlah aktiva yang dimiliki oleh

perusahaan berpengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan

kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif.

d. Berdasarkan uji koefisien determinasi, persentase variabel Kepemilikan

Institsional, Kinerja Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap

Kompensasi Eksekutif mampu menjelaskan pengaruh yaitu sebesar

sebesar 68,5%, sisanya 31,5% (100% - 68,5%) dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini atau faktor-faktor lain

yang lebih mempengaruhi.
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V.2  Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai faktor –

faktor Kompensasi Eksekutif dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat

bermanfaat, antara lain:

a. Saran teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan referensi bagi

peneliti selanjutnya. Variabel Kepemilikan Institusional, Kinerja

Perusahaan dan Ukuran Perusahaan dapat dikombinasikan dengan

variabel lain seperti pertumbuhan perusahaan, harga saham, komisaris

independen maupun rasio-rasio keuangan lainnya.

b. Saran praktis

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan

dalam menetapkan kebijakan maupun langkah stratejik perusahaan

sehubungan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan Kinerja

Perusahaan.
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