
91 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujian untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance dan Ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan perusahaan 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan demikian sampel 

pada penelitian ini adalah 36 perusahaan sektor perbankan. Berdasarkan hasil 

analisis data yang diperoleh dan pembahasan dari hasil penelitian maka 

kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Good Corporate 

Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu 

pengungkapan self asessment yang dilakukan perusahaan tidak 

berpengaruh pada kinerja perusahaan yang dilihat dari nilai pasar 

perusahaan.  

2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yaitu besar 

kecilnyanya perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dilihat dari nilai pasar 

perusahaan.  
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3. Good corporate governance dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu hubungan 

antara variabel Good corporate governance dan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan menunjukan adanya hubungan yang tergolong 

Rendah. 

 

B. IMPLIKASI 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka implikasi yang 

diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Good corporate governance yang tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan menunjukan Respon pasar terhadap implementasi Good 

corporate governance tidak bisa secara langsung atau jangka pendek tetapi 

membutuhkan waktu dan informasi tentang penerapan Good corporate 

governance dalam beberapa tahun. 

2. Ukuran perusahaan yang yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan menunjukan bahwa ukuran perusahaan yang dilihat 

dari total aset perusahaan dipandang bahwa perusahaan mampu mengelola 

kinerjanya. Hal ini ini mencerminkan semakin luas dan kompleksnya 

kegiatan operasional perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang 

akan didapat dimasa depan. Keuntungan yang besar yang timbul dari 

kompleksnya aktivitas perusahaan berkat semakin bertambahnya aset 

menjadikan perusahaan tersebut dipandang sebagai perusahaan yang besar 

yang mampu mengelola kinerjanya. Sehingga dengan kondisi tersebut 
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ukuran perusahaan yang tercermin dari total aset perusahaan mampu 

menunjukan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva 

perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai pasar suatu perusahaan 

dan manajemen berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan sehingga 

potensi pertumbuhan investasi pada perusahaan tinggi. 

3. Good corporate governance dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

bersama-sama terhadap kinerja perusahaan menunjukan manajemen 

perusahaan belum tertarik akan manfaat jangka panjang penerapan Good 

Corporate Governance, mereka merasa bahwa perusahaan mampu 

berjalan dan berkembang tanpa melaksanakan Good corporate 

governance. Selain itu investor cenderung melihat dari segi profitabilitas 

perusahaan dan jarang melihat dari sitem tata kelola perusahaan yang 

sebenarnya mampu memberikan keuntungan jangka panjang sehingga 

mampu mendorong meningkatnya aset yang akan berakibat pula pada 

meningkatnya kinerja perusahaan dari segi nilai pasar. 

 

C. SARAN 

 Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat antara lain: 

1. Bagi kreditur, sebelum memberikan pinjaman atau utang kepada 

perusahaan sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja 

perusahaan dari penerapan Good corporate governance, sebab prinsip 

yang terkandung dalam Good corporate governance sangatlah penting 
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bagi pihak kreditur agar tidak dirugikan karna hanya melihat dari segi 

ukuran perusahaan dari total aset laporan keuangan perusahaan.  

2. Bagi Investor, hendaknya memilih perusahaan yang memiliki kinerja yang 

baik yang dapat dilihat dari nilai pasar perusahaan sehingga dapat 

diketahui keadaan manajemen dalam menglola aktiva dan keadaan 

pertumbuhan investasi nya. Hal ini agar dalam melakukan peramalan lebih 

tepat untuk keuntungan dimasa yang akan datang.  

3. Bagi perusahaan, manajemen perusahaan hendaknya perlu maningkatkan  

Good corporate governance perusahaan sehingga ukuran perusahaan yang 

didukung oleh sistem tata kelola yang baik akan berdampak positif bagi 

keberlangsungan perusahaan. Manajemen juga perlu mengoptimalkan 

penggunakan aset perusahaan agar aset yang dimiliki dapat berkembang 

dengan baik. 

4. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan menggunakan data laporan keuangan 

dengan periode yang lebih panjang, pada penelitian ini hanya 

menggunakan periode penelitian satu tahun. Selain itu hasil adjusted R2 

dalam penelitian ini hanya 15,7%  yang berarti bahwa variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen penelitian ini. Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti Corporate social 

responsibility profitabilitas ataupun laverage. 


