
 

 

 
 
 
 

BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di uji tentang audit internal, 

komite audit, dan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2012-2016. Setelah melakukan beberapa analisis, maka hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
1) Audit internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini dikarenakan audit internal memiliki tingkat 

independensi yang rendah, sehingga departemen audit internal kurang 

berfungsi untuk membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik. 

 
2) Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Adanya komite audit maka kepercayaan pemegang saham maupun calon 

investor meningkat terhadap perusahaan, sehingga banyak yang berminat 

untuk menanamkan modalnya dan menyebabkan kenaikan harga saham. 

Karena meningkatnya harga saham, maka kinerja perusahaan yang diukur dari 

sisi potensi nilai pasar perusahaan juga meningkat. 

 
3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial tidak dapat 

sepenuhnya memuaskan kepentingan pribadi manajer, selain itu 

kepemilikan manajerial yang rendah tidak mampu menyelaraskan 
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kepentingan manajer dan pemegang saham. Ini menunjukan adanya 

perbedaan kepentingan dapat mengganggu aktivitas operasional yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 

saran, sebagai berikut: 

 
1) Menambah populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak 

hanya perusahaan manufaktur tetapi juga jenis perusahaan lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 
2) Menambah variabel independen di luar model penelitian ini agar dapat 

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 
 

Dalam proses penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan 

yang ada, yaitu: 

 
1) Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya 

perusahaan sektor manufaktur, sehingga tidak mencakup semua hasil 

temuan untuk seluruh perusahaan publik. 

 
2) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

menjelaskan 49.5% dari variabel dependen, sisanya terdapat pada variabel 

lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. 

 


