
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah segmen usaha, jumlah 

anak perusahaan dalam konsolidasian dan tingkat konsentrasi penjualan (indeks 

herfindahl) perusahaan sebagai proksi atau ukuran dari kebijakan diversifikasi 

perusahaan terhadap net profit margin sebagai ukuran kinerja perusahaan dari segi 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2004-2008.  

 

Berdasarkan pembahasan hasil-hasil analisis terkait pengaruh diversifikasi 

perusahaaan terhadap kinerja perusahaan pada bab sebelumnya, penulis dalam 

penelitian ini dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan tujuan penelitian 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Diversifikasi korporat atau perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan dalam hal profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Handayani (2009) yang menyatakan diversifikasi berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan dan memperkuat teori mengenai 

diversifikasi perusahaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan memperluas scope bisnis perusahaan. 
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2. Jumlah segmen usaha, sebagai indikator utama diversifikasi, berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

3. Jumlah anak perusahaan dalam konsolidasian (subsidiary) berpengaruh positif 

namun tidak secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

4. Nilai Indeks Herfindahl yang mewakili tingkat konsentrasi penjualan masing-

masing segmen usaha perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki  keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

yaitu : 

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada rentang tahun penelitian yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008. Sehingga kesimpulan penelitian ini mungkin tidak akan berlaku 

untuk perusahaan pada sektor-sektor lainnya. 

2. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini rata-rata memiliki nilai Indeks 

Herfindahl ,yang mewakili tingkat konsentrasi penjualan masing-masing 

segmen, yang cukup tinggi ( berkisar pada level 0,811). Hal ini dapat 

mengurangi keakuratan hasil penelitian untuk perusahaan yang memiliki level 

konsentrasi penjualan masing-masing segmen yang rendah. 

3. Indikator kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan ukuran profitabilitas, dalam hal ini adalah net profit margin. 
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Hal ini dapat membuat penelitian menjadi lemah dalam mengidentifikasikan 

kinerja perusahaan secara akurat.  

 

V.3 Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu : 

1. Bagi penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan 

rentang waktu penelitian dan tidak terbatas hanya pada sektor manufaktur dan 

pertambangan saja sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil 

penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah proporsi sampel dengan 

nilai indeks herfindahl yang rendah sehingga dapat menambah keakuratan 

hasil penelitian mengenai dampak diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. 

3. Untuk indikator kinerja perusahaan dapat menambahkan ukuran kinerja dari 

kategori lain yaitu leverage, liquidty dan  ukuran profitabilitas lainnya 

sehingga hasil identifikasi kinerja perusahaan menjadi lebih akurat. 

 


