
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Good Corporate Governance (GCG) pada PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten telah berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat 

dari : 

a) Fairness (Keadilan) 

b) Transparency (Transparansi) 

c) Accountability (Akuntabilitas) 

d) Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Proses penerapan GCG di perusahaan secara umum telah berjalan dengan 

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

GCG sesuai dengan prinsip-prinsip GCG tersebut. 

2. Going Concern pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

dinilai kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi-kondisi atau 

peristiwa seperti : 

a)  Trend Negatif 

b) Petunjuk Kemungkinan Kesulitan Keuangan 

c) Masalah Intern 

d) Masalah Luar yang Telah Terjadi 

 

 

Going Concern dinilai kurang baik, karena hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan rasio keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan 
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mengalami penurunan, dan salah satu indikatornya dilihat dari kinerja 

yang semakin menurun. Going Concern pada BUMN dapat terjamin 

karena adanya bantuan dan kepercayaan yang cukup besar dari 

pemerintah. 

3. Good Corporate Governance (GCG) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten kurang bermanfaat terhadap pelaksanaan Going concern, 

Sedangkan GCG diterapkan di perusahaan agar dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a) Meningkatkan Kinerja Perusahaan 

b) Meningkatkan Corporate Value 

c) Perolehan Kepercayaan Investor 

d) Menciptakan dukungan dari para shareholders 

e) Menciptakan biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah 

Ternyata dari ke lima manfaat tersebut tidak dapat dijadikan suatu ukuran 

untuk melihat manfaat GCG terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan Going Concern karena masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi hal tersebut. 

5.2 Saran 

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Saran-saran berikut digunakan untuk pihak-pihak yang mungkin dapat 

menggunakan hasil peneltian ini. 

1) Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan untuk 

menerapkan Good Corporate Governance karena dalam jangka panjang 
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diharapkan akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Wacana Good Corporate Governance  dan Going Concern sangat 

menarik untuk dikembangkan. Peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini lebih dalam untuk mengetahui sejauh 

mana GCG memberikan manfaat terhadap Going Concern. 

b)  Dalam melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi going concern perusahaan selain dari sudut pandang 

manajemen, antara lain kondisi keuangan perusahaan, kinerja 

karyawan, atau kondisi ekonomi secara makro serta peraturan 

pemerintah. 

c) Dalam menyusun kuesioner, harus benar-benar memperhatikan 

indikator yang akan diukur, sehingga hasilnya tidak bias. 

d) Dalam melakukan perhitungan rasio keuangan sebaiknya 

menggunakan periode 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Menteri 

Keuangan. 

 

 

 


