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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis tentang pengaruh 

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA pada 20 sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan (ROA) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Artinya hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan perbankan terbukti kebenarannya.  

2. Ukuran dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Artinya hipotesis kedua 

yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan perbankan tidak terbukti kebenarannya. 

3. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2014-2016. Artinya hipotesis ketiga dari penelitian ini 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan perbankan dapat terbukti kebenarannya. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pihak perusahaan perbankan sebaiknya terus meningkatkan kinerja 

perusahaannya terutama yang berkaitan dengan mekanisme good 

corporate governance karena dengan tata kelola perusahaan yang 

baik, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan tersebut. Dengan 

meningkatnya laba perusahaan para investor akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya atau berinvestasi didalam perusahaan 

tersebut. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel yang 

lebih banyak dari penelitian ini, meningkatkan sampel dan juga 

menambah periode waktu penelitian. 

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Sampel perusahaan hanya berfokus pada satu kelompok perusahaan 

yaitu sektor perbankan sehingga tidak dapat diketahui perbandingan 

dengan kelompok perusahaan lain. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu pendek 

untuk membuktikan pengaruh antara ukuran dewan komisaris, ukuran 

dewan direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perbankan yaitu hanya 3 tahun penelitian. 
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5.4 IMPLIKASI PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

untuk para calon investor tentang pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan sehingga para investor sehingga dapat menjadi 

pertimbangan untuk melakukan investasi.Selain itu, diharapkan 

perusahaan dapat lebih menerapkan good corporate governance untuk 

lebih mengawasi agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan para 

pemegang saham dan agar dapat mengendalikan kegiatan perusahaan. 




