
 80 
 

BAB V 

Kesimpulan, Implikasi Dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat bebrapa 

kesimpulan yang dapat terdapat ditarik sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini mekanisme corporate governance dan struktur 

kepemilikan secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pelaksanaan corporate governance dan struktur kepemilikan mampu 

meningkatkan kinerja keuangan dengan cukup baik. 

2. Mekanisme corporate governance dan struktur kepemilikan masing-masing 

secara parsial ada yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan dan 

ada yang tidak berpengaruh positif. 

a. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perbankan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengangkatan komisaris 

independen hanya untuk pemenuhan regulasi corporate governance saja, 

tapi tidak untuk menegakkan good corporate governance di dalam 

perusahaan.  
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b. Dewan direksi dan komite audit, berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan variabel yang bersangkutan 

tersebut memiliki penegakan yang positif dalam pelaksanaan good 

corporate governance.  

c. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak institusional dalam 

memperhatikan kinerja perbankan yang bersangkutan. 

B. Implikasi 

 Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan dalam menguji mekanisme 

corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan. Maka 

kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang ekonomi 

perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasinya sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian mengenai mekanisme corporate governance dan struktur 

kepemilikan ternyata memiliki hubungan yang signifikan dalam penelitian 

ini secara simultan. Variabel-variabel tersebut mampu mempengaruhi 

kinerja keuangan secara umum  sebesar 26.3% . 

b. Meskipun secara umum variabel mekanisme Corporate Governance dan 

struktur kepemilikan mampu mempengaruhi kinerja perbankan, namun 

masih ada variabel-variabel lain yang juga mampu mempengaruhi kinerja 
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perbankan dan variabel-variabel tersebut tidak diangkat dalam penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

C. Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini. 

1. Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan yaitu harus 

melaksanakan penerapan good corporate governance sebaik mungkin. 

Dengan demikian bagi perbankan yang kinerja keuangannya masih lemah, 

diharapkan mampu melaksanakan good corporate governance seoptimal 

mungkin. 

2. Variabel struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan dengan 

kepemilikan publik terkonsentrasi dan menyebar dan diatas 50%. Untuk 

penelitian lebih lanjut, variabel struktur kepemilikan dapat dikembangkan 

dengan mengelompokkan struktur kepemilikan dalam beberapa kategori yaitu 

kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen. 

3. BAPEPAM sebagai pengawas perusahaan di Indonesia harus lebih mampu 

meningkatkan kinerja dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah 

go public.  


