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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan  

     Berikut ini kesimpulan dalam penelitian berdasarkan permasalahan yang telah 

diangkat, dan pengujian – pengujian yang telah dilakukan :  

1. Mekanisme good corporate governance memberikan pengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.  

2. Pengungkapan sustainability report memberikan pengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.  

5.2. Saran  

     Berikut ini saran dalam penelitian berdasarkan kesimpulan yang dituangkan 

dari rumusan masalah, saran dalam penelitian ini dibagi menjadi :  

5.2.1. Saran Teoritis  

   Berikut ini saran teoritis yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan teori – 

teori yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk penelitian yang akan 

dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya  :  

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan rasio – 

rasio profitabilitas lainnya dalam pengukuran tingkat profitabilitas seperti 

return on equity (ROE), net profit margin, return on sales ratio, dan gross 

profit margin agar dapat dibandingkan satu sama lain akan pengaruhnya 

terhadap variabel independen.  
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2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian yang semula 

hanya lima tahun menjadi sepuluh tahun agar hasil yang diperoleh menjadi 

lebih valid.  

3. Peneliti menggunakan referensi terbaru dan lebih lengkap untuk dapat 

menunjang proses penulisan dan mendukung teori – teori yang ada, serta 

dapat menjustifikasi masalah yang diajukan.  

4. Dalam pengukuran mekanisme good corporate governance dan 

pengungkapan sustainability report peneliti diharapkan tidak hanya 

menggunakan acuan pada Self Assesssment of The Asean Corporate 

Governance Scorecard yang dikembangkan oleh Bank Danamon (2016), 

dan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) yang dikembangkan 

oleh Global Reporting Initiatives (2013) tetapi juga membandingkan 

dengan acuan – acuan lainnya.  

5.2.2. Saran Praktis  

    Berikut ini sejumlah saran praktis yang diberikan oleh peneliti untuk 

lingkungan makro di dalam bisnis seperti perusahaan maupun pemerintah :  

1. Bagi perusahaan diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

wacana untuk lebih mengoptimalkan mekanisme good corporate 

governance dan mengikuti aturan – aturannya untuk dapat meminimalisir 

risiko – risiko yang mungkin terjadi, serta untuk dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan salah satunya tingkat profitabilitas.  
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2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peraturan mengenai 

penerapan good corporate governance pada perusahaan – perusahaan di 

Indonesia.  

3. Dalam pengungkapan sustainability report diharapkan perusahaan lebih 

memperhatikan setiap indikator yang akan diungkapkannya agar dapat 

mempermudah bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Selain itu 

perusahaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek keuangannya saja 

atau indikator ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek non 

keuangannya seperti indikator lingkungan dan sosial.  

 

     

 

 

    

 


