BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan corporate
governance dan corporate social responsibility berpengaruh positif secara
signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Hasil penelitian pertama adalah,
skor CGPI berpengaruh positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap
kinerja perusahaan, sedangkan untuk indeks CSR berpengaruh positif tapi secara
statistik tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga penerapan CG dan
CSR yang dilakukan perusahaan sudah berdampak positif bagi kinerja
perusahaan, meskipun secara statistik belum signifikan.
Pada hasil penelitian kedua, skor CGPI berpengaruh negatif dan secara
statistik tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan indeks CSR berpengaruh
positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap:
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1. Implikasi Teoritis
Hasil penelitian ini membawa bukti empiris bahwa semakin
baik penerapan CG dan CSR maka semakin baik pula kinerja
perusahaan. Untuk itu, diharapkan penemuan ini dapat menambah
literatur terkait penerapan CG dan CSR terhadap kinerja perusahaan.
2. Implikasi Kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi
perusahaan agar tetap meningkatkan penerapan CG dan CSR, sebab
dalam jangka panjang banyak manfaat ekonomik yang diperoleh dari
aktivitas CG dan CSR. Selain itu, diharapkan pula agar perusahaan
meningkatkan

pelaporan

aktivitas

CSRnya,

sebab

investor

mempertimbangkan aktivitas CSR perusahaan dalam berinvestasi dan
pelaporan aktivitas CSR semakin banyak digunakan oleh stakeholder
lainnya.
3. Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CG dan
CSR akan meningkatkan kinerja perusahaannya. Oleh karena itu
perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan aktivitas CG dan
CSR.

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih
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baik lagi. Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan atas penelitian ini, maka
diberikan pula saran-saran melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil
yang lebih baik, yaitu:
1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari perusahaan yang
terdaftar dalam CGP dan BEI dengan tahun pengamatan pada tahun 2008 – 2010.
perusahaan yang tidak masuk peringkat tidak dapat diakses karena IICG telah
berkomitmen untuk tidak mempublikasikannya. Perusahaan yang masuk di dalam
pemeringkatan CGPI bersifat sukarela di dalam pengajuan pendaftarannya.
Sehingga dapat saja terjadi kemungkinan bahwa perusahaan yang masuk dalam
pemeringkatan adalah perusahaan-perusahaan yang yakin memiliki kualitas GCG
yang baik. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu
penelitian yang lebih lama agar dapat memprediksi hasil penelitian dalam jangka
panjang.
2. Pengukuran variabel dependen yang hanya menggunakan masing-masing satu
proksi. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi selain PBV dan
PER untuk kinerja dan nilai perusahaan.
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