BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan
Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018 dengan kolerasi
positif dimana semakin besar proporsi Kepemilikan Manajerial maka akan
meningkatnya Kinerja Keuangan di suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya
semakin kecil proporsi Kepemilikan Manajerial maka Kinerja Keuangan dalam
suatu perusahaan akan menurun. Besar nya proporsi Kepemilikan Manajerial
dipengaruhi oleh besar nya jumlah saham pihak manajemen.
2) Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan
Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018 dengan kolerasi
positif dimana semakin besar proporsi Komisaris Independen maka akan
meningkatnya Kinerja Keuangan di suatu perusahaan. Begitupun sebaliknya
semakin kecil proporsi Komisaris Independen maka Kinerja Keuangan di suatu
perusahaan akan menurun. Besar nya proporsi Komisaris Independen dipengaruhi
oleh banyak nya jumlah anggota Komisaris Independen.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-

saran sebagai berikut:
5.2.1 Saran Akademis
1)

Bagi Peneliti Berikutnya
Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan
metode yang sama tetapi dengan variabel unit analisis dan sampel yang berbeda
agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara
umum.

2)

Bagi Pengembangan Ilmu
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai
sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan
disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan
penelitian khususnya mengenai Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen
dan Kinerja Keuangan serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para
pembaca khususnya dalam ilmu pasar modal, analisis investasi dan protofolio.

1.2.2 Saran Praktis
1.

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki
pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia maka sebaiknya pihak perusahaan harus meningkatkan
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jumlah saham pihak manajemen. Jika kepemilikan saham manajerial besar hal
itu akan memotivasi manajer untuk memaksimalkan kinerjanya karena merasa
memiliki perusahaan itu sendiri, manajer akan merasakan keuntungan dari
keputusan yang diambil dan juga merasakan kerugian atas keputusan yang
salah, keputusan-keputusan yang diambil akan lebih berhati-hati dan akurat
sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan meningkat.
2.

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa komisaris independen memiliki
pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia maka sebaiknya pihak perusahaan harus meningkatkan
jumlah anggota komisaris independen. Jika

jumlah anggota komisaris

independen bertambah hal ini akan meningkatkan pengawasan yang ada karena
komisaris independen berasal dari luar perusahaan. Bertambahnya pengawasan
dimaksudkan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha yang sehat
dan berkurannya perilaku manajemen yang menyimpang sehingga kinerja
keuangan perusahaan pun akan meningkat.

