
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 

penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran – saran, didasarkan dengan 

keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga saran – saran yang dikemukakan disini jauh 

dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

ataupun pihak – pihak yang berkepentingan. 

 Simpulan yang dikemukakan penulis, adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk  (Persero) telah ditetapkan dan dijalankan dengan sangat baik. 

Hal ini dikarenakan perusahaan BUMN tersebut menyadari arti penting dan 

peran dari prinsip Good Corporate Governance. 

2.  Dari kinerja keuangan dapat kita lihat di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk  

(Persero) mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

rasio  ROA  di perusahaan tersebut. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya terlihat 

bahwa ttest atau 11,04 lebih besar dibanding dengan ttabel atau 2.132, dengan 

demikian hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu dengan 

menggunakan perhitungan analisis koefisien determinasi dihasilkan Kd 

sebesar 96,83%, ini dapat diartikan bahwa kontribusi Penerapan Prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

sebesar 96,83%, sedangkan sisanya sebesar 3,17% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar prinsip GCG. 

 

 

 

 



5.2 Saran 

Saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan adalah sebagai 

berikut :  

1. 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 GCG tersebut. 

2. Agar kinerja keuangan yang maksimal dapat tercapai perusahaan harus 

meningkatkan kualitas daripada penerapan prinsip GCG, dan selain itu 

perusahaan harus bisa mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip 

GCG itu secara berkala dengan sangat baik untuk dapat meraih hasil yang 

sempurna. 

3. Sosialisasi GCG hendaknya lebih digalakkan secara berkesinambungan agar 

seluruh karyawan perusahaan dapat meresapi, mengerti dan pada akhirnya 

dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai 

dengan prinsip – prinsip GCG. 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


