
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV yaitu menjawab identifikasi masalah dan hipotesis, maka penulis 

menarik kesimpulan atas penelitian ini, yaitu :   

5.1 Kesimpulan 

1. Penerapan prinsip Good Corporate Governance di PT. Perkebunan Nusantara 

VIII telah dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan 

Nusantara VIII telah menyadari arti penting dan peranan penting tata kelola 

perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Selain itu 

hasil penyebaran kuesioner menunjukkan nilai rata-rata keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3,90 berada pada interval 3,40 

 

4,19 yang artinya 

baik dari banyak kelas interval sebesar 5. 

2. Kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII dapat dinilai efektif. 

Hal ini berdasarkan penyebaran kuesioner dengan nilai rata-rata keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 3,77 berada pada interval 3,40 - 4,19 dari banyak 

kelas interval sebesar 5. 

3. Peranan Penerapan Prinsip GCG Dalam Menunjang Kinerja Keuangan 

Perusahaan adalah sebesar 4,06. Hal ini dapat dinilai efektif, karena nilai rata-

rata keseluruhan pernyataan adalah sebesar 4,06 berada pada interval 3,40 - 

4,19 dari banyak kelas interval sebesar 5.  

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar 

pertimbangan atau masukan bagi manajemen perusahaan untuk mengatasi 

kekurangan atau kelemahan pelaksanaan tersebut di atas, yaitu :  

1. Bagi Perusahaan  

a. GCG merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kinerja 

perusahaan, karena dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG di 



 
perusahaan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Oleh 

karena itu, sebaiknya perusahaan harus selalu meningkatkan mutu dari 

penerapan prinsip GCG tersebut. 

b. Perusahaan terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG yang 

sudah ada dan selalu dikembangkan dan diimplementasikan agar 

keandalan laporan keuangan yang maksimal dapat tercapai. 

c. Dengan semakin maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka 

diharapkan perusahaan menyadari bahwa praktik-praktik tersebut 

sangatlah bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena 

itu, penerapan prinsip GCG di masa perekonomian modern seperti saat ini 

adalah sesuatu yang wajib. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya selalu 

mematuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip GCG untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan dapat memanfaatkan prinsip GCG yang ada 

dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu: 

a. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang 

berbeda untuk menambah wawasan dn pengetahuan. 

b. Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan.            


