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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA).  

2.  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA).  

3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA).  

4. Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).  

5. Intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA).  

B. Saran-saran.  

1. Bagi Investor  

Bagi pihak investor dalam melakukan suatu investasi dalam suatu 

perusahaan di harapkan jangan hanya memperhatikan satu faktor saja 

misalkan pada informasi laba dan pendapatan karena belum tentu kinerja 

perusahaan itu baik. Para investor juga harus mempertimbangkan GCG dan 

corporate social responsibility.  
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2. Bagi Perusahaan  

Bagi pihak perusahaan dan manajemen perusahaan penelitian ini semoga 

bisa menjadi acuan dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 

kegiatan CSR dan betul-betul melaksanakan CSR bukan hanya karena 

peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai suatu kewajiban semata 

dan CSR bukan hanya sebatas dalam pengembangan masyarakat tetapi tagung 

jawab terhadap kesejahteraan setiap stakeholder yang ada.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini jauh dari kata sempurna maka demi kesempurnaan dalam 

penelitian berikutnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang 

mungkin berguna bagi penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu bagi penelitian 

selanjutnya di harapkan untuk menambahkan indikator GCG seperti ukuran 

komite audit. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu terdapat keterbatasan baik dalam hal 

pengumpulan data maupun analisis data. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah uji Statistik t hanya mampu menghasilkan 0,05 Artinya kemapuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 0,05. 

Terbatasnya hasil penelitian ini hanya berlaku bagi variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini saja, dan kemungkinan hasil yang berbeda bisa di 

dapatkan apabila dalam penelitian yang akan datang dapat menambahkan 

periode pengamatan yang lebih panjang, obyek penelitian dan indikator 

pengukuran dari kinerja keuangan. 

 


