
  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh penerapan 

prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

1. Good Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia berdasarkan 

tanggapan responden sudah dilaksanakan memadai, hal ini dibuktikan 

dengan persentase yang menyatakan setuju sebanyak 69,55% atau dengan 

nilai rata-rata total kualifikasi dari jawaban responden sebesar 4,50 yang 

berada pada interval 4,20 

 

5,00 berkategori memadai, Walaupun 

demikian  masih terdapat faktor yang perlu diperhatikan yaitu perusahaan 

mengungkapkan kewajaran dalam setiap informasi material secara penuh, 

yang memiliki nilai dibawah rata-rata. 

2. Kinerja perusahaan pada PT. Pos Indonesia berdasarkan tanggapan 

responden sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan persentase yang 

menyakan setuju sebanyak 66,24% atau nilai rata-rata total kualifikasi dari 

jawaban responden sebesar 3,98 yang berada pada interval 3,40 

 

4,19 

berkategori efektif. Walaupun demikian  masih terdapat faktor yang perlu 

diperhatikan yaitu adanya keterkaitan antara akuntansi aktivitas dengan 

ukuran-ukuran kinerja dalam menyediakan informasi mengenai biaya 

aktivitas, yang memiliki nilai dibawah rata-rata.  

3. Pengaruh penerapan prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja 

PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan hasil uji sebesar 0.796, hal ini 

menunjukkan bahwa korelasinya kuat dan positif, karena berada pada 

interval 0.60-0.799. Sedangkan pengaruh Good Corporate Governance 

terhandap kinerja perusahaan sebesar 63,36%, sedangkan sisanya sebesar 

36,64% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur. Hasil uji hipotesis 

didapat thitung = 6,95, dan  ttabel, nilai  ttabel diperoleh df = 1.703, 

tingkat signifikan  untuk uji satu pihak (one tailed test) = 0.05, maka nilai 



  
thitung > ttabel (6,95> 1.703) maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

hipotesis yang penulis ajukan yaitu Penerapan prinsip Good Corporate 

Governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan , dapat 

diterima.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang 

kirannya dapat  bermanfaat bagi perusahaan. 

1. Perusahaan belum mengungkapkan kewajaran dalam setiap informasi 

material secara penuh sebaiknya lebih transparan, dalam mengungkapkan 

kewajaran hal ini untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak. 

2. Belum sepenuhnya terdapat keterkaitan antara akuntansi aktivitas dengan 

ukuran-ukuran kinerja dalam menyediakan informasi mengenai biaya 

aktivitas, untuk itu perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan keterkaitan 

aktivitas akuntansi dengan ukuran kinerja, hal ini sebagai usaha untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga informasi mengenai biaya 

aktivitas dapat lebih transparan.  
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