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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan 

Good Corporate Govenarance (GCG) yang diukur dengan menggunakan skor 

penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE) pada 

perusahaan-perusahaan go public yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut 

Corporate Governance Perception Index (CGPI).  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 perusahaan 

yang dipilih secara purposive sampling. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metoda statistik uji-t, tetapi sebelum 

melakukan pengujian hipotesis dengan metoda statistik ini, dilakukan uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat diperoleh simpulan mengenai pengaruh penerapan GCG 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebagai berikut: 

1. Variabel penerapan GCG (X) tidak berpengaruh terhadap variabel ROE 

(Y) karena nilai signifikansi sebesar 0,996 lebih besar dari taraf signifikan 

sebesar 0,05. 

2. Variabel penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitan ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian tersebut, sebagai berikut: 

1. Variabel independen (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya 1, yaitu penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan skor 

penerapan GCG yang dipublikasikan oleh IICG.  

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan-perusahaan go public yang termasuk dalam kelompok 10 besar 

menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI). 

3. Perusahaan-perusahaan go public yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian ini berbeda-beda dari tahun 2002-2008, hal ini disebabkan karena 

yang masuk dalam kelompok 10 besar menurut CGPI berbeda-beda setiap 

tahunnya tergantung dari skor penerapan GCG yang dihitung oleh IICG 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan setiap tahunnya. 

4. Variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya 1, yaitu ROE untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan sedangkan 

masih banyak indikator lain untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, 

seperti: Net Profit Margin (NPM), Return on Total Asset (ROA), dan Return 

on Investment (ROI). 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa simpulan dan keterbatasan 

pada penelitian yang telah dilakukan ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan 
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melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk 

penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Memperbanyak jumlah sampel yang ada dalam penelitian, sehingga tidak 

hanya perusahaan-perusahaan go public yang termasuk kelompok 10 besar 

menurut CGPI saja tetapi juga seluruh peserta yang ikut dalam CGPI tersebut 

setiap tahunnya. 

2. Perusahaan-perusahaan go public yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian harus sama dari tahun ke tahun. 

3. Menggunakan indikator lain selain skor penerapan GCG yang dipublikasikan 

oleh IICG untuk mengukur penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan go 

public. 

4. Menggunakan indikator lain selain ROE untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan-perusahaan go public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


