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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh beserta pembahasannya 

tentang “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN” yang bertujuan untuk 

menguji pengaruh dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Seluruh hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa dewan 

komisaris, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun secara 

simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Dikarenakan uji F itu tidak mengenal arah atau hanya satu arah, sedangkan 

uji t dihitung berdasarkan masing-masing variabel, dari masing-masing 

variabel itu pembahasannya mengarah pada banyak hal dan banyak faktor 

sehingga kemungkinan tidak signifikan bisa saja terjadi. 

b. Hasil dari nilai R2 untuk variabel terikat yaitu kinerja perusahaan adalah 

0.067 atau 6.7%. dengan demikian, kemampuan variabel bebas yaitu 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, 

pertumbuhan laba perusahaan dan umur perusahaan dalam menjelaskan 

variabel terikat adalah 6.7% dan sisanya 93.3% akan dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

 

V.2 Keterbatasan 

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan berdasarkan metode serta 

prosedur penelitian yang sudah ditetapkan, namun peneliti menyadari bahwa 

penelitian 
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ini tentunya tidak akan lepas dari berbagai keterbatasan yang akan dikemukakan 

sebagai berikut. 

a. Penelitian ini hanya terbatas pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), sedangkan masih banyak perusahaan-perusahaan lain 

yang telah menerapkan corporate governance yang dapat menghasilkan 

nilai positif perusahaan. 

b.  Hasil penelitian ini terbatas hanya pada variabel-variabel independen yang 

digunakan, sedangkan masih banyak faktor lainnya yang mampu 

menjelaskan keterkaitannya dengan variabel kinerja perusahaan. 

 

V.3 Saran 

Dari uraian kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

mengajukan beberapa saran dengan harapan saran tersebut akan bermanfaat sebagai 

berikut. 

a. Saran Teoritis 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai berbagai hal yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. 

2)  Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah literatur serta 

pengembangan terhadap ilmu akuntansi ketika melakukan penelitian 

yang lebih lanjut mengenai kinerja perusahaan. 

b. Saran Praktis 

1) Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja 

perusahaan serta menghasilkan informasi keuangan dan perusahaan 

yang akan berguna dengan baik bagi penggunanya. 

2) Auditor diharapkan untuk terlebih dahulu meninjau segala hal dengan 

sebaik- baiknya dalam mengawali aktivitas audit secara profesional 

agar opini yang dihasilkan oleh auditor tersebut tidak menyesatkan bagi 

pengguna laporan keuangan. 
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