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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 3 (tiga) perusahaan BUMN 

di Kota Bandung mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance Terhadap Penyajian Laporan Keuangan” dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

meliputi Transparansi, Kewajaran,Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan 

Kemandirian di 3 (tiga) perusahaan BUMN di Kota Bandung sudah  

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari jawaban responden terhadap 

pertanyaan kuisioner yang menyatakan sangat setuju 36,46%, yang 

menyatakan setuju 49,28%, yang menyatakan ragu-ragu 12,49%, yang 

menyatakan tidak setuju 1,65%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 

ada 0,12%. selain itu juga, dilihat dari nilai rata-rata atas jawaban 

responden yaitu 3,9 yang mana angka tersebut berada dalam interval 3,40 

– 4,19 yang artinya baik. 

2. Secara keseluruhan penyajian laporan keuangan yang meliputi penyajian 

jujur, substansi mengungguli bentuk, kelengkapan, netralitas dan 

pertimbangan sehat di 3 (tiga) perusahaan BUMN di kota Bandung telah 

dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dilihat dari jawaban responden 

terhadap pertanyaan kuisioner yang menyatakan sangat setuju 30,03%, 
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yang menyatakan setuju 58,41%, yang menyatakan ragu-ragu 10,49%, 

yang menyatakan tidak setuju 0,98%, dan yang menyatakan sangat tidak 

setuju ada 0,08%. selain itu juga, dilihat dari nilai rata-rata atas jawaban 

responden yaitu 3,9 yang mana angka tersebut berada dalam interval 3,40 

– 4,19 yang artinya baik. 

3. Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap 

penyajian laporan keuangan di 3 (tiga) perusahaan BUMN yang berlokasi 

di Kota Bandung berpengaruh sebesar 39,43% dan sisanya sebesar 60,57% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Ini terlihat dari 

proporsi responden yang mayoritas setuju atas pernyataan sebagai 

indikator. Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan 

pengolahan kuisioner bahwa penerapan prinsip good corporate 

governance dilingkungan perusahaan berpengaruh terhadap penyajian 

laporan keuangan dan juga dapat dibuktikan melalui t hitung lebih besar 

dari t tabel yaitu (4,270 < 1,701). Artinya prinsip good corporate 

governance berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian laporan 

keuangan. Bahwa hipotesis diterima, maka teori- teori yang digunakan 

sebagai kerangka pemikiran adalah relevan dengan fakta-fakta yang 

diperoleh dari lapangan. 
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5.2 Saran 

 Pada akhir bagian ini penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang 

berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Adapun saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan 

1. 3 (tiga) Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjadi 

Subjek penelitian penulis yang meliputi PT. Telekomunikasi Indonesia, 

PT. Pertamina, dan PT POS Indonesia yang berlokasi di Kota Bandung 

harus konsisten dan berkesinambungan dalam menerapkan dan 

menjalankan prinsip good corporate governance di perusahaannya agar 

setiap kegiatan operasional baik itu dari proses pembelian, penjualan, 

penerimaan tender hingga serah terima atas barang/jasa yang 

diperjual/belikan dapat selalu diawasi oleh pihak manajer perusahaan dan 

penyajian laporan keuangan dihasilkan secara akurat dan bebas dari salah 

saji yang bersifat material sehingga informasi yang dihasilkan menjadi 

relevan. 

2. Dengan diterapkan dan dilaksanakan prinsip good corporate governance 

sesuai dengan pedoman yang berlandaskan peraturan, diharapkan 

perusahaan dapat mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya 

secara efektif dan efisien untuk mempertahankan kemajuan perusahaan 

yang sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. 
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3. Perusahaan harus selalu meningkatkan penggunaan teknologi informasi 

untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan juga dalam hal 

pengawasan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih terdapat kekurangan 

untuk dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan mengenai pengaruh 

penerapan prinsip good corporate governance terhadap penyajian laporan 

keuangan. Oleh karena itu, bagi rekan penulis yang akan melakukan 

penelitian dengan objek yang sama hendaknya memperluas lingkungan 

subjek penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih kompleks. 

2. Menambahkan variabel-variabel tertentu untuk menggabungkan antara 

variabel good corporate governance dan juga variabel laporan keuangan 

sehingga objek penelitian dapat diperluas. 

3. Menggunakan instrumen lain selain kuisioner untuk mengetahui secara 

pasti seberapa jauh pengaruh penerapan prinsip good corporate 

governance terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan khususnya 

di perusahaan BUMN. 


