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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance 

dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 dengan jumlah sampel 

yang didapat dan memenuhi kriteria sebanyak 39 sampel. 

Setelah dilakukan beberapa uji statistik, maka dari itu berdasarkan tujuan 

penelitian telah dibuat simpulan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal  ini terjadi 

karena ada banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan 

terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk 

dewan direksi pun jadi lebih banyak masuk. Sehingga kinerja dari manajemen 

menjadi lebih baik dan berimbas pula pada peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena 

semakin banyak komisaris independen, maka akan semakin meningkatkan 

pelaksanaan pengawasan terhadap direksi sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan perusahaan sehingga direksi akan berusaha untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan mengendalikan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dengan optimal. 

3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini 

dikarenakan komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dan 

juga mengkontrol jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. 

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 

proporsi kepemilikan manajerial masih sangat kecil yang menyebabkan 

manajer kurang merasakan langsung manfaat dari pengambilan keputusan 

yang diambilnya. Hal tersebut nantinya tidak dapat menyatukan kepentingan 
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antara manajer dengan pemegang saham, sehingga tidak dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dapat 

dilihat dari kepemilikan jumlah saham yang tinggi oleh institusi sehingga 

menyebabkan pihak institusi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan 

membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan 

perusahaan yang nantinya menyebabkan keadaan tidak kondusif. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi 

penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Periode penelitian sebaiknya lebih dari 4 tahun agar hasil penelitian lebih 

valid dan dapat memprediksi hasil penelitian untuk jangka panjang.  

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari variabel-variabel baru atau 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan selain Good 

Corporate Governance dan struktur kepemilikan. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan agar bisa dapat menggambarkan secara 

umum untuk menggunakan sampel yang ada di semua sektor perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian bisa lebih 

digeneralisasi dan mewakili populasi. 


