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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran struktur kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan 

menggunakan kepemilikan manajerial pada BUSN Devisa yang terdaftar 

di BEI cenderung menurun, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

menggunakan total aktiva pada BUSN Devisa yang terdaftar di BEI 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan profitabilitas yang 

diproksikan dengan menggunakan Return On Asset (ROA) pada BUSN 

Devisa yang terdaftar di BEI cenderung menurun. 

2. Stuktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 hingga 

tahun 2016. 

3. Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 hingga tahun 2016. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012 hingga tahun 2016. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya dalam hal 

variabel penelitian yang digunakan serta waktu penelitian. Adapun saran yang 

dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut: 
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1) Bagi perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan ukuran perusahaan 

atau total aset perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaannya 

dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang dimiliki dan 

dipercayakan kepada perusahaan sehingga perusahaan mampu 

menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi. 

2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sejenis 

disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang proksi lain yang 

dapat digunakan untuk mengukur struktur kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan yaitu nilai saham/equity dan penjualan, dan untuk 

profitabilitas seperti gross profit margin, net profit margin, dan return 

on equity. 


