
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel unbalanced dengan menggunakan 

metode random effect, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel firm size yang secara statistik 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi good corporate  

governance, dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Variabel growth 

opportunities, leverage, konsentrasi kepemilikan, firm age , dan profitabilitas 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas implementasi good 

corporate governance perusahaaan. Dengan kata lain hanya hipotesis ke-5 yang 

diterima dalam penelitian ini.

5.2. Keterbatasan  Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam 

menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu jumlah sampel penelitian yang masih 

sangat sedikit. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian dari tahun 2004
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sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) dan hanya meneliti 32 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bersedia dan bertahan 

sampai tahap akhir survey CGPI, dan bisa dikatakan sampel perusahaan masih 

sangat sedikit sehingga mengakibatkan data sangat terbatas pada data panel 

(unbalanced).

5.3. Implikasi Penelitian

1.   Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak regulator dalam 

hal gambaran tentang implementasi good corporate governance pada 

perusahaan publik di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi masukan bagi pihak 

regulator untuk meregulasi implementasi good corporate governance pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia.

2.   Perusahaan listing di Indonesia hendaknya jangan tertutup pada riset dan 

kajian khususnya mengenai implementasi GCG, selain itu manajemen 

perusahaan hendaknya tidak lagi mengganggap implementasi GCG sebagai 

suatu bentuk mamatuhi peraturan secara formalitas saja tapi implementasi 

GCG tersebut digunakan sebagai suatu kebutuhan demi suistanable company.

3.   Bagi para analis, investor, maupun kreditor, hasil penelitian ini diharapkan 

bisa memberikan masukan dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit.

5.4. Saran

1.   Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi kualitas implementasi good corporate governance pada 

perusahaan. Hal ini mengingat nilai R-squared model data panel dalam
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penelitian ini hanya 34,20% dan sisanya sebesar 65,80% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian.

2.   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh sampel yang lebih besar 

dan lebih lengkap serta memperpanjang waktu penelitian sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan tingkat keakuratan hasil penelitian.


