
 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

 

 

A. Kesimpulan 

 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepemilikan Board of Directors 

terhadap Intensitas Reseacrh and Development pada Perusahaan Sektor 

Industri Dasar dan Kimia bidang Manufaktur tahun 2018-2020. 

2. Adanya pengaruh positif Kepemilikan Asing terhadap Intensitas Reseacrh 

and Development Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 

tahun 2018 – 2020. 

3. Adanya pengaruh negatif Kepemilikan Institusional terhadap Intensitas 

Reseacrh and Development pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

bidang Manufaktur tahun 2018-2020. 

4. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari Ukuran Perusahaan terhadap 

Intensitas Reseacrh and Development Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Dasar dan Kimia tahun 2018 – 2020. 

5. Tidak terdapat pengaruh Hutang Perusahaan Intensitas Reseacrh and 

Development pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia bidang 

Manufaktur tahun 2018-2020. 

B. Implikasi 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

secara positif dari variabel kepemilikan board of directors terhadap intensitas R&D. 

Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan cukup kuat antara dewan direksi dan 

kepemilikan asing terhadap pengembangan produk baru perusahaan maupun 
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strategi untuk mengungguli pasar. Dalam hal ini, keterlibatan dewan direksi 

tersebut dapat menjadi boomerang apabila hierarki dari suatu perusahaan tidak 

berjalan sebagaimana tugas masing-masing dan adanya kontrol penuh dewan 

direksi. Selain itu kepemilikan saham dewan direksi menunjukkan adanya 

kemampuan internal perusahaan dalam membiayai operasional perusahaan seperti 

kegiatan R&D. Adanya kepercayaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi 

dan semangat baru perusahaan dalam berkembang dan berdaya saing. Sementara 

kepemilikan asing memberikan tambahan investasi dan anggaran dalam 

pelaksanaan research and development perusahaan. Investasi asing cenderung 

menggelontorkan dana yang besar dalam program pengembangan perusahaan. 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap intensitas R&D sektor 

industri di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kemandirian swasta yang tinggi 

dalam mengendalikan perusahaan tersebut. Hal ini perlu diimbangi oleh kualitas 

SDM serta kemandirian perusahaan di Indonesia ini dapat berkembang dan mampu 

bersaing di pasar global. 

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap intensitas R&D. Tentu saja 

hal yang sangat lumrah ketika perusahaan besar harus mempertahankan kekuatan 

pasarnya dan menjadi yang terkuat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, 

persaingan datang dari mana saja, yang mengharuskan perusahaan tetap fokus akan 

pengembangan dan kebijakan baru yang membuat perusahaan selalu memenangkan 

pasar. 
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Tidak adanya pengaruh pada variabel Hutang perusahaan terhadap intensitas 

R&D, menyimpulkan bahwa aktivitas perusahaan tidak melihat dasar pada 

anggaran hutang, melainkan alokasi anggaran lain yang telah disiapkan 

sebelumnya. Akan tetapi perusahaan perlu melihat adanya peluang pasar melalui 

investor. Karena mempertahanakan suatu perusahaan, tidak bisa diandalkan pada 

sisi internal saja. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 
1. Peneliti tidak menambahkan variabel lain yang mungkin akan dapat 

memengaruhi variabel intensitas R&D 

2. Peneliti hanya fokus pada sektor industri dan waktu tertentu, sehingga hasil 

tersebut tidak dapat menjadi umum pada perusahaan di BEI. 

3. Tidak ada perbandingan dengan negara lain mengenai variabel-variabel 

yang diteliti 

D. Saran 

 
Hasil pada penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk mengetahui baik 

atau buruknya perusahaan. Karena research and development dapat berperan 

penting untuk sebuah perusahaan guna tetap bertahan dan berlomba dalam evolusi 

industri. Para investor akan menyaksikan sebuah perusahaan yang sehat dengan 

menilai research and development dalam mengevaluasi kinerja masa mendatang 

terutama saat mengevaluasi suatau investasi jangka panjang. Salah satu tujuan 

dari adanya research and development ialah peningkatan kualitas produk melewati 

pengembangan teknologi. Selain itu para investor sebaiknya melakukan 
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analisis lebih lanjut mengenai faktor lain dalam mempengaruhi perusahaan 

membuat pertimbangan dan kebijakan. 

Hasil penelitian ini bagi perusahaan yang tercatat di BEI, diharapkan selalu 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap agar peneliti lebih mudah dalam 

pengumpulan dan menganalisis data penelitian selanjutnya. Saran yang dapat 

dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah dengan penambahan variabel lain 

yaitu kinerja keuangan dan jumlah sampel perusahaan dari berbagai sektor industri, 

serta lingkup penelitian yang lebih luas lagi pada negara lain seperti Malaysia, 

Singapura, Thailand, dan lain sebagainya. 


