
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate 

Governance  dan Ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan  ROA pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2008-2012. Hasil 

pengujian dan pembahasan pada bab IV, Peneliti mengambil kesimpulan  sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji keseluruhan variabel menunjukkan signifikansi F sebesar 0,000 

terhadap ROA yang berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel 

bebas berpengaruh dan dapat dijadikan prediktor terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yaitu  ROA, namun hasil dari masing-masing variabel indikator 

Good Corporate Governance menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap 

ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ROA.  

2. Hasil uji-T secara parsial : 

a. Ukuran Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh  positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan ROA.  

b. Komite-komite secara parsial  berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja kinerja keuangan ROA.  
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c. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan  ROA.  

5.2 Saran 

1. Bagi investor 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan bank mana yang dapat 

dijadikan saran investasi oleh investor. Dilihat dari ukuran perusahaan bank 

yang besar akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Investor akan 

lebih mudah melihat baik tidaknya perusahaan berdasarkan kemampuan 

profitabilitas perusahaan. Faktor lain yaitu Good Corporate Governance juga 

dapat menjadi penilaian lain seperti ukuran dewan komisaris terhadap ROA.   

2. Bagi manajemen perusahaan 

GCG pada perbankan saat ini mampu untuk mengawasi manajemen sehingga 

mengurangi kecurangan yang tidak diinginkan. Namun masih banyak 

perusahaan yang kurang rinci dalam menjelaskan GCG pada perusahaan 

dapat memperngaruhi kinerja perusahaan itu pula. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil kinerja tiap bank yang berbeda jika dibandingkan pula dengan indikator 

GCG yang dimiliki masing-masing perusahaan. 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, yang dirasa mempengaruhi hasil 

penelitian sehingga bagi peneliti lainnya disarankan: 

1. Jumlah perusahaan lebih di perbanyak dengan subsektor yang lebih luas lagi 

karena penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sedikit dikarenakan 

banyak perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya di 

website idx sehingga jumlah sampel berkurang. 
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2. Mencari variabel lainnya yang mampu mendeskripsikan lebih detail lagi 

tentang indikator GCG pada perusahaan yang go public yang dapat 

mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance lainnya yang 

berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan,  misalnya hasil penilaian 

kompetensi dari dewan komisaris dan komite atau jumlah RUPS yang 

diadakan.  

 

 


