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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan         

di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kinerja keuangan.  

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap  kinerja keuangan.  

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Kekurangan penelitian ini perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian 

kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :  

1. Sedikitmya sampel penelitian ini, dikarenakan hanya difokuskan pada 

perusahaan Non-Keuangan Peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan 

keuangan dna non keuangan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu good 

corporate governance dan ukuran perusahaan dalam memprediksi 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan, penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan variabel lain yang turut memberikan pengaruhnya 

terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan. 
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C. Implikasi Penelitian 

Sejalan dengan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi penting 

diantaranya yaitu: 

1. Secara teori, penelitian ini dapat memperbanyak referensi pustaka                      

di kampus Universitas Mercubuana Yogyakarta dalam hal pembuktian 

mengenai pengaruh dari  good  corporate  governace  dan  firm size  

terhadap  kinerja keuangan  pada sebuah perusahaan. 

2. Secara praktis, dapat menjadi acuan dan masukan bagi para investor yang 

ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yeng 

memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan mendapatkan penghargaan 

dari CGPI. Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan, penting 

nya perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga 

perusahaan dapat memastikan manajemen dapat melaksanakan 

tanggungjawabnya dalam mencapai peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

D. Saran  

Saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini, antara lain 

adalah : 

1. Bagi investor dalam berinvestasi sebaiknya memperhatikan good corporate 

governance perusahaan dikarenakan faktor ini memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
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2. Dalam penelitian ini, sebaiknya investor memilih perusahaan yang memiliki 

nilai ROE tinggi. Dimana tingginya nilai ROE dapat menggambarkan 

tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dilain pihak 

juga memperhatikan rasio-rasio keuangan lainnya yang juga turut 

memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

                                                                               

 

 

 


