
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) dan didukung 

dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT. Pos 

Indonesia (Persero) dijalankan dengan cukup efektif, hal ini dapat dilihat 

dari : 

1. Transparansi (Transparency) 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

4. Kemandirian (Independency) 

5. Kewajaran (Fairness) 

Proses penerapan GCG di perusahaan secara umum telah berjalan dengan 

cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya usaha untuk menjalankan dan 

menerapkan GCG sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tersebut. 

2. Kinerja Keuangan pada PT. Pos Indonesia (Persero) dinilai kurang 

mengalami peningkatan. Kinerja Keuangan dinilai kurang meningkat, 

karena hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio keuangan yang 

menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan, dan salah satu 

indikatornya dilihat dari kinerja yang semakin menurun. Walaupun PT. 

Pos Indonesia (Persero) dalam tiga tahun terakhir dapat mengurangi 

kerugiannya, tetapi pengurangan kerugiannya tidak begitu signifikan. 

Kinerja keuangan pada BUMN dapat terjamin karena adanya bantuan dan 

kepercayaan yang cukup besar dari pemerintah. 

 

 



3.   Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) kurang bermanfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran berikut digunakan untuk pihak-

pihak yang mungkin dapat menggunakan hasil penelitian ini. 

1) Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan 

untuk menerapkan Good Corporate Governance karena dalam 

jangka panjang diharapkan akan memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan juga harus selalu 

meningkatkan mutu dari penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut. 

2. Dengan melihat perkembangan dunia usaha yang semain komplek 

dan penuh persaingan, dimana kemajuan suatu perusahaan 

tergantung dari pengelolaan sumber dana dan sumber daya 

perusahaan yang efektif dan efisien serta maksimal, maka 

diharapkan dengan adanya GCG dapat mempertahankan kemajuan 

perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan yang 

akan dicapai, sehingga GCG akan terwujud sesuai dengan prinsip-

prinsip dan mampu menjawab tantangan dunia bisnis sekarang. 

3. Perusahaan harus berusaha meningkatkan penggunaan teknologi 

informasi untuk mendukung kegiatan perusahaan yang lebih efektif 

dan efisien serta tepat waktu. 

 
2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih prematur untuk 

dijadikan landasan kesimpulan secara general terhadap manfaat 

penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

karena objek penelitian ini hanya satu perusahaan saja. Oleh karena itu 

bagi rekan penulis yang akan melakukan penelitian yang sama, harus 



memperluas penelitian agar mendekati kesimpulan secara general dan 

objektif. 

2. Dalam melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Keuangan perusahaan, selain dari kondisi 

keuangan perusahaan juga harus melihat dari sudut pandang 

manajemen, kinerja karyawan, atau kondisi ekonomi secara global 

serta peraturan pemerintah. 

3. Dalam menyusun kuesioner, harus benar-benar memperhatikan 

indikator yang akan diukur, sehingga hasilnya tidak bias. 

 
 

 


