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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh implementasi infrastruktur 

(Infrastructure Practices) dan sarana inti (Core Practices) terhadap kinerja 

keuangan”. Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam proses pengumpulan 

datanya dimana respondennya diambil dari manager lini pertama yang bekerja di 

PT.Niaga Inti Perkasa sebanyak 67 responden.Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang dilakukan oleh SPSS 16.0, yaitu dengan metode regresi berganda 

dan pembahasan mengenai hasil penelitian telah dijelaskan di bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab identifikasi masalah dari 

peneltian ini : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infrastructure Practices secara 

parsial tidak  berpengaruh terhadap kinerja keuangan  ini sesuai dengan 

penelitian  Lakhal et al. (2006) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh Infrastructure Practices terhadap kinerja keuangan jika tidak 

melalui sarana inti atau Core Practices . 

 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana inti Core Practices secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan ini sesuai dengan penelitian  

Lakhal et al. (2006) yang menyebutkan bahwa Implementasi Sarana Inti 

Manajemen Kualitas berpengaruh  terhadap Kinerja Keuangan dan juga 
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penelitian dari Pannirselvam dan Ferguson (2001) yang menyimpulkan 

bahwa sarana inti secara statistic memiliki hubungan yang positif secara 

langsung terhadap kinerja keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel 67 responden dan dibatasi dengan 

kriteria tertentu sehingga sangatlah mungkin data yang didapat belum 

mewakili seutuhnya keadaan di perusahaan. 

2. Pencarian sumber atau buku referensi yang diperoleh peneliti terbatas 

untuk mendukung penelitian ini guna menunjang teori. 

3. Penelitian ini menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi dari 

score jawaban responden, sehinga akan bermasalah apabila persepsi 

responden berbeda dengan kondisi sesungguhnya. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan bagi : 

1. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan menambah jumlah variabel yang diteliti dan 

menambah jumlah perusahaan yang diteliti. Peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk memperbanyak buku yang dijadikan referensi dalam 

penelitian agar dapat menunjang teori yang memadai dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Perusahaan 

Perusahaan Diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini menjadi 

bahan evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para manajer untuk 

lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan 

perusahaannya. 


