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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 

hal ini karena perusahaan BUMN telah konsisten didalam menerapkan prinsip-

prinsip good corporate governance. Semakin baik penerapan good corporate 

governance maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini 

dikarenakan perusahaan BUMN memiliki ukuran perusahaan yang besar 

sehingga dapat memperoleh modal untuk kegiatan operasi dengan mudah. 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. 

3. Good corporate governance dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan 

BUMN, maka akan semakin kompleks didalam pengelolaannya, maka akan 

membutuhkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berguna adalah sebagai berikut : 
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1. Saran Akademis 

 Dengan mangacu pada hasil penelitian ini, penelitian lanjutan diharapkan dapat 

menambahkan variabel-variabel lain yang tidak ikut dijelaskan didalam 

penelitian ini didalam pengaruhnya dengan kinerja keuangan perusahaan 

seperti struktur modal, struktur kepemilikan, dan manajemen laba. 

 Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melakukan metode 

pengumpulan data dengan menggunakan data primer, hal ini dikarenakan data 

sekunder memiliki banyak keterbatasan. 

2. Saran Praktisi 

 Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi para 

stakeholder khususnya investor dan kreditor agar dapat melihat tata kelola 

perusahaan dan ukuran perusahaan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

menanamkan modal dan memberikan kredit. 

 Dengan melihat hasil dari penelitian ini, diharapkan manajemen perusahaan 

dapat berupaya untuk memaksimalkan penerapan good corporate governance, 

khususnya didalam aspek pertama SK-/16/MBU/2012, yaitu komitmen 

terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. 

 Dengan melihat hasil penelitian ini, diharapkan manajemen perusahaan dapat 

lebih baik lagi didalam mengelola aktiva perusahaan didalam menghasilkan 

penjualan agar kontribusi aktiva terhadap penjualan menjadi maksimal, 

sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. 
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