
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab akhir ini, peneliti menyimpulkan hasil akhir penelitian yang didapat  sesudah 

melakukan pengujian data serta penelitian penelitian secara menyeluruh. Hasil-hasil tersebut 

akan dirangkum menjadi suatu ringkasan kesimpulan temuan tersebut akan diringkas menjadi 

suatu ringkasan kesimpulan yang sederhana dan dapat dipahami.  

Selain itu, dalam bab ini peneliti akan menguraikan saran-saran yang berasal dari 

pemahaman serta berbagai batasan yang diperoleh dalam proses penelitian ini. Saran-saran 

tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang sama. 

Peneliti berharap agar setiap temuan dan saran penelitian ini akan bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut: 

1.Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

2. Jumlah komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

3.Jumlah dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 

4.Jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 



5.Jumlah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan (ROA). 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 

serta berdasarkan keterbatasan yang ada, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

a) Mengembangkan sampel perusahaan dimana bidangnya bukan hanya perusahaan 

manufaktur; 

b) Menggunakan pengukuran kinerja keuangan lainnya; 

c) Perlunya mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan sehingga dapat 

menilai kinerja keuangan dengan sudut pandang yang berbeda; 

d) Sebaiknya menambah waktu penelitian dan variabel-variabel lain yang berhubungan 

dengan corporate governance dengan keuangannya karena masih ada 87,6% 

pengaruh yang belum dijelaskan diluar variabel. 

2. Bagi perusahaan di sektor manufakur 

a) Semakin ditingkatkan pengawasan good corporate governance dari luar perusahaan 

agar kinerja perusahaan semakin bagus dan benar adanya, tanpa rekayasa; 

b) Kinerja dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan direksi di setiap 

perusahaan dipertahankan dan dikembangkan agar kinerja perusahaan yang dinilai 

dengan ROA semakin baik 



 


