
BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengujian, pengolahan, dana analisis data yang telah dilkukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kepemilikkan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepemilikkan saham dimiliki 

manajer cenderung lebih rendah, sehingga manajer belum bisa efektif untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Kepemilikkan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena saham yang dimiliki pihak lain lebih 

besar dibanding dengan direksi perusahaan sehingga menjadi kendala bagi 

manajer untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

3. Dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini karena disebabkan karena dewan komisaris 

masih kurang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

4. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena keberadaan komisaris 

independen dalam perusahaan hanya untuk memenuhi regulasi yang ada, 

sehingga tidak meningkathkan kinerja keuangan perusahaan. 

5. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, karena masih rendahnya praktek corporate governance dalam 

perusahaan-perusahaan penelitian. 



5.2 Keterbatasan Dalam Penelitian 

Meskipun dalam penelitian ini sudah dirancang dengan sebaik mungkin, tetapi 

masih terdapat keterbatasan yaitu: 

1. Pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 

manajernya memiliki saham dalamperusahaan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel sebagai proksi corporate 

governance. 

3. Keterbatasan dalam menggunakan rasio keuangan perusahaan hanya diwakili 

satu rasio keuangan yaitu, Retrun On Equity (ROE). 

4. Penelitian ini belum menggunakan Corporate Governance Perception Index 

(CGIP) sebagai proksi penerapan Corporate Governance. 

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan belum diperolehnya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan, maka perlu ditekankan lagi praktek corporate governance dalam 

perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan jumlah sampel dengan 

memperluas jenis perusahaan, serta memperpanjang periode pengamatan. 

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menambahkan rasio keuangan 

lainya, karena rasio keungan lainya tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

4. Diharapkan peneliti selanjutnya mengamati variabel lain yang dapat 

berhubungan terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini 



seperti: keahlian dewan komisaris independen, keahlian komite audit, dan 

ukuran perusahaan. 

 


