
2. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang 

diajukan, dengan kriteria pengujian  : 

a. Ho ditolak jika F hitung  ≥ Ftabel 

b. Ho diterima  jika F hitung  ≤ Ftabel 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan F hitung dengan 

F tabel adalah Ho ditolak karena: F hitung 9,048 .> Ftabel 4,3512 dapat dilihat pada 

tabel 4.24. 

Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi : 

1. F sig < α , maka Ho ditolak, berarti variabel independen berpengaruh  

terhadap variabel dependen. 

2. F sig > α , maka Ho diterima, berarti variabel independen tidak 

berpengaruh  terhadap variabel dependen. 

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat signifikansi adalah Ho 

ditolak karena : F sig 0.04 < 0.05. 

 Kesimpulan bahwa Persepsi Stakeholders atas Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) sudah baik  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 



1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT PINDAD (Persero) menurut 

persepsi manajer sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari jawaban 

responden yang menyatakan sangat baik 19,66%, yang menyatakan baik 

68,49% responden,yang menyatakan ragu-ragu 11,35% responden dan 

0,50% responden menyatakan kurang baik serta tidak ada responden yang 

menyatakan tidak baik. Selain itu dilihat dari nilai rata-rata jawaban 

responden yaitu 3,99 yang berada pada interval 3,40-4,19 yang artinya 

baik. 

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT PINDAD (Persero) 

menurut persepsi karyawan sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari 

jawaban responden yang menyatakan sangat baik 25,49%, yang 

menyatakan baik 60,19% responden, yang menyatakan ragu-ragu 11,65% 

responden dan 2,43% responden menyatakan kurang baik serta 0,24% 

responden menyatakan tidak baik.  Selain itu dilihat dari nilai rata-rata 

jawaban responden yaitu 3,92 yang berada pada interval 3,40-4,19 yang 

artinya baik. 

  

5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya benar terbebas dari benturan kepentingan (conflict 

of interest), baik pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam 

lingkungan instansi itu sendiri, hal ini demi kelancaran pelaksanaan GCG 

serta menghindari ketimpangan dalam pelaksanaan kerja. 

2. Semua organ perusahaan dan semua karyawan sebaiknya memiliki 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam 

pelaksanaan GCG, jika diperlukan pengetahuan lain, instansi dapat 

menyelenggarakan pendidikan dan latihan agar karyawan dapat lebih 

terampil dan mampu dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

 


