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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh positif Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, 

dan kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE), baik secara 

simultan maupun parsial. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

1. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris 

independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hasil uji t dengan nilai t 

pada variabel dewan komisaris independen sebesar 2,300 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha1 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Amyulianthy (2012) yang menyatakan dewan komisaris independen 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, 

bertolak belakang dengan penelitian Bukhori (2012), Septiputri dan 

Mutmainah (2013), dan Susanti (2011) yang menyatakan bahwa jumlah 
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dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

2. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan komite audit terbukti 

tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hasil uji t dengan nilai t pada 

variabel komite audit sebesar -1,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,087 

yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. Hal 

ini dikarenakan fungsi komite audit dapat berjalan baik, tidak hanya dilihat 

dari jumlah anggota komite audit, tetapi juga dari frekuensi pertemuan/ rapat 

yang diadakan. Rata–rata jumlah anggota komite audit sebanyak 3 (tiga) 

anggota, tetapi memiliki frekuensi rapat komite audit yang berbeda–beda 

dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sehingga 

frekuensi rapat yang lebih sedikit cenderung kurang fokus bagi komite audit 

dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Susanti (2011) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian 

Haryati dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa komite audit tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

3. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hasil uji t dengan nilai t 

pada variabel kepemilikan institusional sebesar 3,457 dengan tingkat 
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signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha3 diterima. Keberadaan investor institusional dapat 

berperan secara optimal sebagai pemantau yang efektif di setiap keputusan 

yang diambil oleh manajer sehingga mendorong manajer supaya menjalankan 

fungsi dan tugasnya secara tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Amyulianthy (2012) 

yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian Ardianingsih dan Ardiyani (2010) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hasil uji t 

dengan nilai t pada variabel ukuran perusahaan sebesar 3,856 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha4 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Nuswandari (2009), Kamaliah, Akbar, dan Kinanti (2009) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian Bukhori (2012) dan Windah dan 

Andono (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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5. Berdasarkan hasil uji statistik F, nilai F sebesar 9,767 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha5 diterima. Hal ini berarti bahwa Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite 

audit, dan kepemilikan institusional, serta ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 

dengan Return on Equity (ROE). Perusahaan dengan penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan total aset 

perusahaan yang digunakan dengan efisien dan efektif, akan meningkatkan 

perolehan laba sehingga tingkat pengembalian (return) investasi kepada 

pemegang saham juga dapat meningkat. Dengan meningkatnya pengembalian 

atas investasi tersebut, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Nuswandari (2009), Nofiani dan Nurmayanti (2010), Wilopo (2011), dan 

Wati (2012), serta Windah dan Andono (2013) yang menyatakan bahwa 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE) 

sebagai salah satu alat ukur terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Supatmi (2007), Meythi 

dan Devita (2011) yang menyatakan bahwa Corporate Governance tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan 

Return on Equity (ROE). 
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5.2.  Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. 

1. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi selama tahun 2011 sampai 2013 sehingga hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi dengan seluruh perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan manufaktur. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris 

independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta ukuran 

perusahaan. Variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 0,305 atau 30,5%. Sisanya sebesar 0,695 atau 69,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa 

saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

1. Sampel penelitian digeneralisasi dengan menambahkan perusahaan 

manufaktur pada sektor lainnya, seperti sektor aneka industri dan sektor 

industri dasar dan kimia sehingga sampel penelitian dapat mewakili 

perusahaan manufaktur secara keseluruhan. 

Pengaruh Good..., Joanita Nadia, FB UMN, 2015



81 
 

2. Menambahkan variabel–variabel independen yang dapat memengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, dewan direksi, reputasi 

KAP, manajemen laba (earnings management), dan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR disclosure). 
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