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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Good Corporate Governance  

dengan indikator kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris dan 

komite audit terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets 

(ROA) pada sampel perusahaan Badan Usaha Milik Indonesia sebanyak 12 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Maka hasil 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan manajerial, dewan direksi dan dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Hal ini karena pihak 

manajemen yang kurang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

selain itu pula motivasi yang kurang menjadikan kinerjanya yang belum 

optimal,dan kemungkinan jumlah dewan direksi yang begitu besar 

memungkinkan timbulnya permasalahan baru, serta pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris independen belum mampu mengurangi 

risiko-risiko yang terjadi di dalam pengelolaan perusahaan dan biaya yang 

dikeluarkan untuk memberikan kewajiban perusahaan kepada dewan 

komisaris independen dan dewan direksipun tidak sedikit sehingga hal-hal 

tersebut belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Hal ini 

dikarenakan jumlah komite audit yang optimal dalam perusahaan dapat 

meningkatkan pengawasan dan kontrol yang dampaknya adalah kinerja 

keuangan perusahaan pun meningkat. 

2. Penerapan Good Corporate Governance dalam menjalankan prinsip-

prinsip penting dirasa belum optimal dan kurang berkomitmen dalam 

pengelolaannya, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada 

perusahaan BUMN yang saat ini masih menjadi permasalahan seperti 

kasus korupsi dan banyaknya kepentingan-kepentingan lain yang 

menyimpang dari tujuan perusahaan BUMN dan akhirnya tidak 

meningkatkan keuntungan bagi perusahaan sehingga tanggungjawab pada 

pihak manajemen pun diragukan dan menjadi kurang wajar karena 

kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan permasalahan baru. 

Namun pada aspek independensi pada pihak komite audit mampu 

menjalankan tugas dengan pengawasan yang baik.  

5.2.Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut 

antara lain: 

1. Periode pengamatan yang terbatas hanya selama tahun 2012 – 2015. 

2. Variabel independen yang terdapat pada indikator Good Corporate 

Governance terbatas yaitu kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan 

komisaris independen dan komite audit yang digunakan untuk penelitian.   



 
 

56 
 

3. Karena penelitian ini tertuju pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

maka kepemilikan saham manajerial pada perusahaan terbatas / kecil.  

5.3.Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan, dunia akademik dan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Di harapkan perusahaan BUMN dapat menerapkan sistem Good 

Corporate Governance secara maksimal dan dijadikan sebagai komitmen 

yang kuat agar perusahaan tersebut dapat berlangsung pada masa 

mendatang dalam jangka panjang.  

2. Bagi perkembangan dunia akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pengetahuan 

tambahan mengenai peranan Good Corporate Governance dan pengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti yang akan melakukan peneltian mengenai Good Corporate 

Governance, diharapkan dapat menambah indikator mekanisme GCG dan 

variabel kinerja keuangan perusahaan.  

 

  




