
BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis dan robustness test yang telah dibahas pada 

bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi diversifikasi usaha dan geografis tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Hasil signifikansi keduanya lebih dari 0,05. Hal ini 

menunjukan level korporasi yang luas membuat strategi tidak berpengaruh 

secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan.  

2. Corporate governance tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh 

strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbedaan ukuran index CGPI yang di dapat dari self assesment 

bukan merupakan pengukuran yang tepat untuk corporate governance. 

3. Hasil pengujian robustness test menunjukkan bahwa corporate governance 

yang diukur dengan dummy tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh 

strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mendukung 

pengujian hipotesis utama. Strategi diversifikasi segmen usaha tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, namun dengan adanya corporate 

governance yang diukur dengan menggunakan dummy juga tidak 

memberikan pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. 

4. Hasil pengujian robustness test pada strategi diversifikasi segmen geografis 

menunjukan corporate governance yang diukur dengan dummy 

berpengaruh positif signifikan, karena masih di bawah marginally 

significant sebesar 10%. Hal ini membuktikan dengan penggunaan dummy 

lebih kuat daripada menggunakan skor.  
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5.2. Keterbatasan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan dengan corporate 

governance sebagai variabel pemoderasi, namun penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan, yaitu stategi diversifikasi yang diproksikan terbatas menggunakan 

Herfindahl Index, dimana proksi tersebut masih cukup sederhana.  

 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran kepada peneliti 

selanjutnya, yaitu strategi diversifikasi dapat diproksikan menggunakan 

pengukuran lain seperti entropy measure (Rani, 2015; Kurniasari, 2014). 
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