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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh kesempatan investasi, konsentrasi 

kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri  terhadap kualitas Corporate 

Governancedengan , dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh negatif adalah 

kesempatan investasi, profitabilitas dan konsentrasi kepemilikan. Nilai R2 sebesar 

0.414 yang berarti bahwa konsentrasi kepemilikan, kesempatan investasi, 

profitabilitas dan klasifikasi industri mampu menjelaskna kualitas kualitas 

implementasi Corporate Governance sebesar 41.4 % dan sisanya 58,6 % 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan 

pengujian secara bersama atau simultan menunjukan kalau kesempatan investasi, 

konsentrasi kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri secara bersama-

sama memiliki pengaruh terhadap kualitas Corporate Governance. 

 

1.2 Keterbatasan 

1. Faktor – factor  yang mempengaruhi kualitas implementasi Corporate 

Governance terdiri dari 4 variabel yaitu kesempatan investasi, konsentrasi 

kepemilikan, profitabilitas dan klasifikasi industri padahal masih banyak  

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas implementasi Corporate 

Governance . 
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2. Adanya keterbatasan penelitian menggunakan sampel perusahaan hanya 

periode 2 tahun padahal bisa lebih dari 2 tahun. 

 

1.3 Saran 

1. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambah periode penelitian, 

mungkin menjadi lebih panjang atau dapat memfokuskan pada periode 

tertentu atau setahun saja. 
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