
 

 

BAB V 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Peneliti memilki tujuan yakni  untuk mengetahui pengaruh kinerja pada 

perusahaan perbankan terhadap indeks tata kelola perusahaan. Variabel 

independen ROA, pengembalian ekuitas, Composition on Assets dan SIZE pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) dan juga 

mengikuti survey CGPI sampai dengan periode 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara ROA dan tata 

kelola yang baik, ini menunjukkan bahwa industri perbankan merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi indeks GCG, semakin baik 

kinerja industri perbankan akan bersama pelaksana bisnis, seperti investor. 

siapa yang akan mendengarkan keperusahaan tersebut, sehingga perusahaan 

akan lebih mudah merapkan mekanisme GCG indeks. Dan lagi, kinerja 

perusahaan yang lebih baik menunjukkan  bahwa ada sumber daya yang dapat 

diberdayakan untuk ditingkatkan penerapan mekanisme GCG indeks tersebut. 

2. Return one equity berhubungan negatif terhadap good corporate governance 

indeks, hal ini mungkin karena pertumbuhan pengembalian modal yang 

semakin pesat akan memberi pengaruh yang kecil terhadap mekanisme good 

corporate governance indeks pada perusahaan perbankan tersebut. 

3. Composition on Assets berhubungan bagus tapi tidak penting untuk aplikasi 

mekanisme good corporate governance. Dalam suatu perusahaan perbankan 
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apabila suatu komposisi aktiva tinggi akan semakin sulit untuk penerapan 

mekanisme GCG indeks, sehingga Composition on Assets akan tidak 

memiliki pengaruh terhadap penerapan mekanisme tersebut. 

4. SIZE pada penelitian ini berhubungan positif signifikan terhadap penerapan 

mekanisme GCG indeks. Hal ini dapat dilihat dari ukuran perusahaan 

perbankan yang semakin besar akan mempermudah penerapan good 

corporate governance indeks. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan peneliti yakni beberapanya sebagai berikut: 

1. Sedikitinya beberapa sampel yang dipergunakan yaitu 11 perusahaan 

perbankan akibatnya hasil dari penelitian ini kurang representatif. 

2. Kurangnya analisis awal meneliti hubungan antara praktik industri perbankan 

terhadap GCG index. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis memberikan rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pada perusahaan perbakan yang terdapat  dari negara 

lain, sehingga dapat menjadi perbandingan dengan penelitian terdahulu. 

2. Menambahkan variabel independen untuk cakupan yang lebih luas lagi. Seperti 

menggunakan pengaruh dengan menambahkan ROI. 
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