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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 

30 sampel dari hasil pooled data laporan keuangan perusahaan tahun 2005-

2014.  

1. Pengujian Simultan  

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu mekanisme corporate governance yang terdiri dari 

jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris dan debt to equity 

tidak memberikan atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, dan hasil pengujian regresi juga menyatakan bahwa 

variabel  mekanisme corporate governance yang terdiri dari jumlah 

dewan direktur, proporsi dewan komisaris dan debt to equity dalam 

penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan 

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa mekanisme corporate 

governance mempengaruhi kinerja perusahaan tidak didukung. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Darmawati, dkk., (2005) 

dalam Nuswandari (2009) yang disebabkan respon pasar terhadap 

implementasi corporate governance membutuhkan jangka waktu yang 

panjang karena terkait dengan kepercayaan dari pihak investor dan 

didukung oleh penelitian Komite Hampel (1997) dalam Short et al,. 
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(1999) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat 

mengenai hubungan antara corporate governance dan kinerja 

perusahaan dan bukan sesuatu yang universal dapat diterima. 

 

2. Pengujian Parsial  

Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji secara parsial, berdasarkan hasil 

penelitian simultan tidak terdapat variabel independen yang memiliki 

pengaruh secara bersamaan, disimpulkan bahwa secara simultan tidak 

terdapat variabel independen yang memiliki pengaruh, tidak perlu 

dilakukan uji secara parsial. 

 

5.2 Saran 

1. Perusahaan  

Mengupayakan untuk meningkatkan corporate governance sehingga 

hasilnya lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dimasa depan dan melakukan pengendalian secara internal dan eksternal 

dari pihak manajemen dalam pelaporan kinerja perusahaan. 

2. Peneliti 

Diharapkan untuk meneliti faktor lain dari corporate governance yang 

dapat meningkatkan atau memperlihatkan hubungan erat dengan kinerja 

perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dan penggunaan 

data yang lebih banyak, dan menggunakan seluruh perusahaan 

manufaktur atau non manufaktur sebagai sampel dalam penelitian 

sehingga hasilnya lebih akurat (menunjukkan pengaruh yang signifikan) 
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pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan sehingga 

dapat di terapkan atau menjadi acuan dan bermanfaat bagi perusahaan. 


