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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan menganai hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan 

Dimoderasi Dengan Diversitas Gender Pada Perusahaan Properti dan Real estate 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan 

Properti dan Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-

2020. Artinya setiap kenaikan nilai dari struktur modal akan meningkatkan 

tingakat risiko penurunan pada kinerja keuangan.  

2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan Properti dan Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2020. Artinya setiap kenaikan dari ukuran perusahaan akan 

menurunkan nilai dari kinerja keuangan perusahaannya.  

3. Diversitas Gender dapat memoderasi pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja 

Keuangan dan signifikan pada Perusahaan Properti dan Real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Artinya keberadaan dewan 

direksi maupun dewan komisaris perempuan dalam susunan dewan perusahaan 

akan akan memperkuat pengaruh struktur modal terhadap peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. 

4. Diversitas Gender tidak dapat memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Properti dan Real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Artinya ada atau tidaknya 

keberadaan perempuan dalam kepemimpinan dewan direksi dan komisaris tidak 

akan mempengaruhi ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

5.2 Implikasi  

Adapun implikas berdasarkan penelitian ini adalah: 

1. Implikasi Teoritis.  
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a. Berdasarkan hasil penelitian implikasi teoritis pada penelitian ini sejalan 

dengan teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar akan mengalami 

masalah keagensian dimana perusahaan tidak dapat melakukan pengawasan 

dari penggunaan asetnya.  

b. Selanjutnya implikasi teoritis pada penelitian ini juga sejalan dengan teori 

ketergantungan sumber daya yang menyatakan meningkatnya sumber daya 

yang dimiliki seperti keterampilan, penambahan informasi, legitimasi dan 

akses ke konstituen yang akan meningkat dikarenakan keberagaman dalam 

pimpinan dewan perusahaan.  

 

2. Implikasi Metodologi 

Berdasarkan hasil penelitian implikasi metodologi pada penelitian ini 

menunjukan bahwa penggunaan DER sebagai alat ukur variabel Struktur modal 

menunukan hasil bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  

 

5.3 Saran  

Pada penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, maka 

adapun saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, yaitu: 

1. Pada penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan 

dua variabel dimana kedua variabel ini menunjukan hubungan yang tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka disarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel baru selain struktur 

modal dan ukuran perusahaan.  

2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan sub sektor property dan 

real estate. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

perusahaan sektor lain. 

3. Saran yang dapat diberikan terkait manajemen perusahaan yaitu, agar lebih 

memperhatikan kembali penggunaan hutang sebagai pendanaan dalam 

pengoprasian perusahaan
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