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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan 

hasil analisis yang telah diungkapkan di bab sebelumnya.  

 

5.1  Kesimpulan 

  Hasil dari regresi linier sederhana dengan bantuan IBM SPSS 20 

 yang meneliti pengaruh good corporate governance terhadap return saham 

 memberikan kesimpulan bahwa penerapan good corporate governance 

 tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan di 

 Indonesia. 

  Dalam artian lain, return saham di Indonesia masih sangat 

 dipengaruhi faktor-faktor lain, yang mungkin dikarenakan masih 

 kurangnya pengenalan mengenai CGPI pada investor-investor 

 perusahaan publik di Indonesia. CGPI belum menjadi kewajiban 

 perusahaan-perusahaan di Indonesia, investorpun tidak semuanya 

 mengetahui keberadaan CGPI, hal ini serta merta menjadi hambatan bagi 

 CGPI untuk mempengaruhi return saham di Indonesia. Perusahaan yang 

 mengikuti CGPI juga masih terpilih berdasarkan keinginan perusahaan 

 tersebut secara personal, tidak ada pihak yang mewajibkan, serta tidak ada 

 indeks saham yang akan menempatkan perusahaan tersebut secara khusus 

 apabila mendapatkan nilai CGPI yang baik.  
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5.2  Saran 

  Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, maka ada 

 beberapa saran yang dapat diberikan pada investor dan peneliti 

 selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut antara lain : 

 Bagi Investor 

 Corporate governance merupakan pertimbangan tambahan 

bagi para investor, karena hal ini bersifat komplementer daripada 

pertimbangan-pertimbangan teknis umum seperti indikator chart, 

grafik-grafik, maupun data historis. Baik buruknya tata kelola 

perusahaan sebenarnya dapat menjadi peritmbangan investor 

jangka panjang, karena tentu saja tata kelola yang baik akan 

memberikan sustainability yang lebih baik bagi seluruh organ 

perusahaan. Perusahaan yang dikelola dengan baik tentu akan 

memberikan keyakinan lebih bagi para investor dalam melakukan 

investasi, karena perusahaan tersebut memberikan rasa aman yang 

lebih dan keterlibatan stakeholder yang lebih dalam.  

 Kedalaman campur tangan stakeholder dalam 

keberlangsungan perusahaan merupakan hal yang baik untuk 

melindungi nilai investasi yang sudah ditanamkan dalam 

perusahaan. Ke depannya, apabila CGPI ini tetap diadakan secara 

terus menerus dan sejalan dengan arah pemikiran pemerintahan 

terbaru, pasti semakin banyak perusahaan publik yang 

mengikutinya dan banyak perusahaan lain mulai berbenah agar 

dapat tetap stand out dalam persaingan usaha. 
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 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya dapat mempersempit wilayah 

penelitian dengan meneliti data perusahaan terbaru saja, terutama 

setelah terjadinya reformasi pemerintahan di tahun penelitian ini 

dibuat (2014), karena dengan terjadinya reformasi pemerintahan 

ini, banyak perusahaan mulai membenahi diri dan berusaha untuk 

menjadi lebih baik lagi dengan ketatnya persaingan dan audit. 

Penambahan variabel juga sangat bisa dilakukan apabila 

diperkirakan akan sesuai dengan arah penelitian. 
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