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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah Direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan perbankan. 

Jumlah direksi yang tidak sesuai aturan bank indonesia yang cukup 

signifikan tidak dapat membuktikan bahwa jumlah direksi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Peran dewan direksi yang 

lebih dominan di perusahaan, dan jumlahnya biasanya lebih banyak dari 

pada dewan komisaris disamping itu yang terjadi adalah kemampuan 

dewan komisaris untuk mengawasi kinerja dewan direksi menjadi sulit 

terkendali karena posisi dewan direksi yang dominan 

2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan dapat 

diasumsikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

pada dasarnya tidak memiliki pengaruh karena pengawasan juga dilakukan 

oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) 

sedangkan pada tahun 2013 setelah dikeluarkannya SBI 2013 perusahaan 

sektor keuangan lebih diawasi oleh bank Indonesia lebih ketat dan diawasi 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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3. Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Sesuai 

dengan teori bahwa tugas komisaris independen sebagai pengawas apakah 

berjalan dengan baiknya tata kelola atau GCG dalam perusahaan apabila 

berjalan dengan baik maka akan menambah profit perusahaan dimana 

kinerja keuangan perbankan semakin baik. Apabila dilihat dari nilai t dapat 

pula disimpulkan bahwa komisaris independen memberikan pengaruh 

positif. Pengaruh positif berarti apabila semakin tinggi atau semakin 

banyak jumlah komisaris independen dapat dikatakan bahwa ROA 

perusahaan akan naik atau kinerja keuangan perusahaan akan membaik. 

4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Hasil t dari 

penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh 

secara positif dimana apabila ukuran perusahaan meningkat maka ROA 

juga ikut meningkat. perusahaan yang besar cenderung memiliki kinerja 

perusahaan yang baik dimana menaikkan nilai perusahaan 

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik. : 

1. Adanya ketidaksesuaian antara data yang didapat dari sumber ICMD 

(Indonesian Capital Market Directory) dengan annual report 

perusahaan yang dipublikasikan di BEI (Bursa Efek Indonesia) jumlah 
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independen yang tidak sama. Dalam hal ini, penulis menggunakan data 

dari laporan keuangan tahunan 

2. Penelitian ini hanya mengkaji mekanisme pengawasan internal 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan, tidak mengkaji 

mekanisme pengawasan eksternal corporate governance terhadap 

reaksi pasar yang tercermin pada nilai perusahaan. 

3. Nilai adjusted R2 sebesar 30,2 persen mengindikasikan variabel 

kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA hanya dapat dijelaskan 

oleh variabel JD, DK,KI,SIZE sedangkan selebihnya yaitu 69,8% 

dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model 

4. Pemilihan periode waktu yang relatif pendek mengakibatkan daya uji 

rendah sehingga tingkat keakurasian informasi masih relatif kecil 

5. Adanya Heteroskedatisitas apabila diukur melalui metode Uji Glejser 

5.3 SARAN 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan memperhatikan Komisaris 

Independen perusahaan karena Komisaris Indepeden merupakan factor 

yang dominan mempengaruhi GCG untuk memberikan pengaruh kepada 

kinerja keuangan perbankan. Perusahaan hendaknya tetap mengikuti 

aturan PBI tentang penetapan jumlah dewan direksi, dewan komisaris, 

maupun komisaris independen 
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2. Bagi investor, dalam melakukan investasinya, investor sebaiknya 

memperhatikan keseluruhan kondisi perusahaan bukan hanya besarnya 

ukuran perusahaan. Kondisi keuangan perbankan yang sehat dan taat 

dalam GCG akan membuat risiko investor dalam berinvestasi pada 

perusahaan semakin kecil. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat bahwa nilai koefisien determinasi 

masih sebesar 30,2%, menunjukkan bahwa Kinerja keuangan perbankan 

melalui GCG dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Peneliti selanjutnya 

sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah variabel seperti CAR, 

auditor eksternal, pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, 

kepemilikan manajerial. Selain itu untuk mendapatkan perbandingan 

dengan sector lain, peneliti selanjutnya dapat menggunakan sektor lain 

seperti pertambangan, atau property dan real estate.  




