
 

BAB V  

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel 

dewan direksi (X1), Variabel Dewan Komisaris (X2), Variabel Komisaris 

Independen (X3), dan Variabel CAR (X4) terhadap kinerja perusahaan perbankan 

yang diproksikan melalui ROA, Maka peneliti dapat meringkas penemuan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini cukup layak, karena 

lolos dari empat pengujian terhadap asumsi klasik, yaitu uji multikolineritas, uji 

autokolerasi, uji heterodasitas dan uji normalitas. 

2. Dari hasil pengujian hipotesis pertama, Variabel Dewan direksi (X1) secara 

statistik tidak signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,871 (>0,05). Sedangkan nilai t hitung -

0,164 < t tabel 1,699 yang menunjukan bahwa X1 memiliki pengaruh yang negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. 
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3. Dari hasil pengujian hipotesis ke dua, Variabel Dewan Komisaris (X2) secara 

statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,05). Sedangkan nilai t hitung 0,176 

< t tabel 1,699 yang menunjukan bahwa X2 memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kinerja perbankan.  

4. Dari hasil pengujian hipotesis ke tiga, Variabel Komisaris Independen (X3) secara 

statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. sedangkan nilai t hitung -0.356 

> t tabel 1,699 yang menunjukan bahwa X3 memiliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja perbankan. 

5. Dari hasil pengujian hipotesis ke empat, Variabel CAR/ rasio kecukupan modal 

(X4) secara statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,002 (< 0,05). Sedangkan nilai t 

hitung (-0,413) < t tabel (1,699) yang menunjukan bahwa X4 memiliki pengaruh 

negatif terhadap kinerja perbankan. 

 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan diantaranya : 
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1. Mekanisme pemantauan kepemilikan menunjukan hubungan yang tidak signifikan 

terhadap kinerja perbankan. 

2. Mekanisme pemantauan pengendalian internal (Dewan Direksi) menunjukan 

hubungan yang negatif dan signifikan. 

3. Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio 

Kecukupan Modal (CAR) menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap 

kinerja perbankan.  

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

luas dan baik.  

1. Adanya ketidaksesuaian antara data yang didapat dari sumber ICMD (Indonesian 

Capital Market Directory) dengan annual report perusahaan yang dipublikasikan 

di BI (Bank Indonesia website). Ketidak sesuaian data tersebut terletak dari 

adanya beberapa nama bank yang masih terdaftar tetapi sebenarnya telah berubah 

nama atau telah dibubarkan, sehingga dalam penyelenggaraannya menimbulkan 

kesulitan dalam pengumpulan data. Sehingga penulis menggunakan data dari 

sumber IDX untuk mengumpulkan data-data annual report tiap-tiap nama bank 

sampel. 
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2. Penelitian ini hanya mengkaji mekanisme pengawasan internal coroporate 

governance terhadap reaksi pasar yang tercermin pada nilai perusahaan. 

3. Pemilihan periode waktu yang relatif pendek mengakibatkan daya uji rendah 

sehingga tingkat keakurasian informasi masih relatif kecil. 

5.3 SARAN 

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti 

menyarankan bagi penelitian selanjutnya 

1. Menggunaklan data yang lebih luas lagi yang meliputi data cross-section dan time 

series supaya mendapatkan analisis data yang lebih akurat dan reliable. 

2. Untuk annual report yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini, peneliti 

menyarankan agar menggunakan periode yang lebih panjang agar mampu untuk 

mengakses efektifitas dan implikasi dari kebijakan yang berhubungan dengan 

mekanisme pemantauan corporate governance terhadap kinerja perusahaan 

terutama perusahaan perbankan. 

3. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih dari 

satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja perusahaan, tidak 

hanya menggunakan ROA. Peneliti berharap penelitian selanjutnya lebih 

komprehensif dalam menyajikan hasil penelitian yang lebih bermanfaat 

dibandingkan penelitian sebelumnya. 
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Adapun saran bagi pihak manajemen. 

1. Untuk meningkatkan kinerja perbankan, diharapkan tidak hanya memperhatikan 

ukuran seberapa banyak kuantitas dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris 

independen tetapi juga memperhatikan kompetensi yang dimiliki yang 

berhubungan dengan profesionalitas personal dalam bidangnya. 

2. Perusahaan pun harus memperhatikan aspek kecukupan modal yang disyaratkan 

oleh pemerintah juga total asset yang dimiliki, karena setiap satu persentasi 

kenaikan jumlah CAR atau asset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan 

kinerja perbankan yang diukur dari segi profitabilitas keuangan dan posisi modal 

yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi. 


