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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018, kesimpulan yang didapat adalah 

sebagai berikut : 

1. Proporsi Kepemilikian Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Perusahaan.  

2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Perusahaan.  

3. Dewan Komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Perusahaan.  

4. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Perusahaan.  

5. Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Perusahaan.  

6. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, 

Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Perusahaan. 



110 

 

  

 

B. Saran 

Meskipun penelitian ini memiliki banyak keterbatasan namun peneliti dapat 

memberikan saran antara lain : 

1. Perusahaan meningkatkan pengaplikasian good corporate governance dengan 

lebih baik bukan hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal agar kinerja 

perusahaan pun meningkat.  

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel dependen 

lain yang dimungkinkan memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. Sebagai 

pertimbangan arus kas mungkin memiliki nilai lebih untuk menjamin kinerja 

sebuah perusahaan. 

3. Penambahan rentang periode penelitian kemungkinan dapat berpengaruh pada 

hasil penelitian berikutnya.  

4. Memperluas pembatasan pada pemeringkatan yang dilakukan oleh CGPI pun 

akan mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karenanya penting bagi penelitian 

selanjutnya untuk melakukan hal ini.  

5. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jenis sektor bisnis/industri yang 

dimungkinkan akan memberikan hasil yang berbeda terhadap penelitian.   

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur kinerja hanya 

satu proksi dari masing-masing rasio. Sedangkan setiap rasio memiliki 
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berbagai jenis proksi yang dapat menunjukkan aspek lain atas Kinerja 

Perusahaan. 

2. Dari banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

bergerak dalam berbagai bidang bisnis, populasi penelitian hanya 

menggunakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan. 

Dimungkinkan perusahaan-perusahaan dari sektor lain memiliki kinerja 

internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian 

diterapkannya good corporate governance. 

3. Perusahaan perbankan yang dijadikan populasi oleh peneliti adalah 

perusahaan peserta CGPI yang telah melalui proses pembobotan dalam 

upayanya melaksanakan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik dan memperoleh peringkat Sangat Terpercaya. Hal ini dilakukan 

karena peneliti ingin mengaji pengaruh good corporate governance pada 

perusahaan yang memperoleh peringkat tertinggi diantara peringkatan 

lain.  

4. Informasi yang dipergunakan sebagai sampel penelitian terbatas pada 

informasi yang terdapat pada laporan keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan.  

5. Terbatasnya jumlah sampel penelitian karena penentuan periode yang 

disebabkan oleh terbatasnya perusahaan perbankan yang memenuhi 

kriteria penelitian dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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6. Aspek good corporate governance dalam penelitian hanya menggunakan 

lima variabel diantara banyaknya aspek yang dipertimbangkan dalam 

penilaian good corporate governance.  
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