
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan dan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sehingga penulis dapat memperoleh hasil penelitian mengenai 

pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan 

dengan pendekatan balanced scorecard dan didukung oleh teori – teori yang 

dipelajari, maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan perusahaan sudah menerapkan Good Corporate 

Governance. Perusahaan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan BUMN, yaitu PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya, dan PT. 

WIKA yang dalam penerapannya sudah mengarah pada Good Corporate 

Governance (Tata Kelola Perusahaan) dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari persentase responden mayoritas memberikan jawaban sangat setuju dan 

setuju. Dari kelima prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

diterapkan dalam tiga BUMN tersebut adalah prinsip Akuntabilitas yang nilai 

persentasenya paling tinggi, sebesar 95,95%. Hal ini dikarenakan perusahaan 

melaksanakan sistem pengawasan untuk kepastian informasi keuangan dan 

melakukan sistem pengendalian internal di seluruh divisi perusahaan 

sehingga operasi perusahaan berjalan dengn efektif. 

2. Berdasarkan Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif kinerja perusahaan 

dengan pendekatan balanced scorecard pada ketiga BUMN ini sudah 

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase 

responden yang mayoritas memberikan jawaban sangat setuju dan setuju, 

Dengan Balanced Scorecard, kinerja perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan empat perspektif. Dari ke empat perspektif yang dilaksanakan 

pada tiga BUMN tersebut, persentase yang menunjukkan nilai paling tinggi 

adalah perspektif Proses Bisnis Internal sebesar 93,70%. Dengan perspektif 

Proses Bisnis Internal ini perusahaan telah melakukan identifikasi pasar dan 



penciptaan produk sesuai dengan kualitas biaya, waktu, serta adanya 

pelayanan pelanggan dengan baik sesuai dengan balanced scorecard. 

5.2. Saran 

1. Bagi perusahaan 

a. Pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi perusahaan 

sehingga timbul persamaan persepsi dan pemahaman terhadap rencana 

tindakn perusahaan yang jelas, tepat, dan akurat. 

b. Perusahaan harus mengembangkan Good Corporate Governance 

korporasi yang bersih dan sehat, kemudian responsive terhadap apa yang 

diinginkan public. Dengan demikian, tidak ada dugaan-dugaan, tidak ada 

kekhawatiran, apalagi fitnah atas ketidaktrasparannya perusahaan dalam 

melaksanakan program-program serta ketidaksesuaian aturan yang 

berlaku. 

c. Hal yang terpenting dalam mewujudkan Good Corporate Governance 

adalah prosesnya, karena proses ini sangat menentukan kualitas. 

Pengabdian terhadap Good Corporate Governance bukan hanya 

memperburuk kinerja perusahaan, namun juga perekonomian nasional. 

d. Berdasarkan hasil kuesioner masih ada beberapa responden yang kurang 

memahami penerapan prinsip Good Corporate Governance bagi 

perusahaan, oleh karena itu lebih baik diadakan pengarahan mengenai 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang topic 

ini, dengan melihat keterbatasan penelitian, penulis menyarankan : 

a. Dapat mengembangkan penelitian terhadap kontribusi yang paling 

dominan atas dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap 

variabel lain mengingat penerapan variabel ini tergolong baru di 

Indonesia. 

b. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan tiga perusahaan 

BUMN saja, maka untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk 

memperbanyak jumlah objek penelitiannya. 


