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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh 

Good Corporate Governance terhadap profitabilitas di perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2017 untuk 28 

perusahaan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2017. Peran dewan komisaris independen adalah sebagai mekanisme 

pengendalian internal tertinggi yang bertanggungjawab secara kolektif 

untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi 

serta memastikan bahwa perusahaan menjalan GCG (KNKG, 2006). 

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan LPPI bahwa praktik GCG di 

perbankan yang semakin menurun. Kurangnya pemantauan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris independen menyebabkan GCG belum 

terlaksana dengan baik.  

2. Dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2017. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan 

sebagai pelaksana operasi dan kepentingan perusahaan. Dewan direksi 

bertanggungjawab atas kerugian perusahaan (Pasal 97 ayat (2) UUPT) 

sehingga kecil kemungkinan dewan direksi melakukan kelalaian/ 

kesalahan dalam menjalankan tugasnya. 
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3. Dewan direksi dan dewan komisaris independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 

selama 2 tahun, yaitu tahun 2016-2017. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, terdiri dari 

dewan direksi dan dewan komisaris independen sedangkan masih 

banyak indicator lain yang dapat diuji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas. 

5.3. Saran 

Beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini: 

1. Bagi Perusahaan  

Sebaiknya perusahaan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan 

keuangan dan lebih transparan untuk menjelaskan kondisi perusahaan 

sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan 

pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian 
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selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain sehingga hasil 

penelitian lebih konsisten. 


