
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

seperti yang disebutkan di bawah ini : 

1. Gambaran penerapan Good Corporate governance Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di JII Periode 2011-2015 sebagai berikut: 

- Dewan Direksi Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 2011-

2015 umumnya berfluktuatif. LPKR, dan LSIP mengalami fluktuatif 

yang signifikan.  

- Dewan Komisaris Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 2011-

2015 umumnya stabil. Namun LPKR, SMGR dan UNVR mengalami 

fluktuatif yang cukup signifikan.  

- Komite Audit Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 2011-

2015 umumnya stabil. Namun AALI, TLKM dan UNVR mengalami 

fluktuatif.  

- Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 

2011-2015 umumnya stabil. Namun ASII, ITMG, dan UNTR 

mengalami fluktuatif.  

- Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII 

Periode 2011-2015 umumnya stabil. Namun ASRI, INTP, KLBF, 

LPKR, TLKM, dan UNVR mengalami fluktuatif. 

2. Profitabilitas Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 2011-2015 

umumnya mengalami fluktuatif. AALI, ITMG, LSIP dan UNTR 

mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. 

3. Pengaruh Good Corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan 

diperoleh hasil: 

- Hasil Uji hipotesis bahwa nilai thitung  > ttabel artinya, Ho ditolak. 

Dengan demikian variabel Dewan Direksi (X₁) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y). Hasil perhitungan 



koefisien korelasi (R) menunjukkan antara Dewan Direksi (X₁) 

memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan Profitabilitas (Y).  

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel  artinya, Ho 

ditolak. Dengan demikian variabel Dewan Komisaris (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y). 

Hasil perhitungan koefisien korelasi (R) menunjukkan antara Dewan 

Komisaris (X2) memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan 

Profitabilitas (Y).  

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung  < ttabel  artinya, Ho 

diterima. Dengan demikian variabel Komite Audit (X3) tidak 

berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (Y). Hasil perhitungan 

koefisien korelasi (R) menunjukkan antara Komite Audit (X3) 

memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah dengan Profitabilitas 

(Y).  

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel artinya, Ho 

diterima. Dengan demikian variabel Kepemilikan Manajerial (X4) 

tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (Y). Hasil 

perhitungan koefisien korelasi (R) menunjukkan antara Kepemilikan 

Manajerial (X4) memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah 

dengan Profitabilitas (Y).  

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung  > ttabel  artinya, Ho 

ditolak. Dengan demikian variabel Kepemilikan Institusional (X5) 

berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (Y). Hasil perhitungan 

koefisien korelasi (R) menunjukkan antara Kepemilikan Institusional 

(X5) memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan Profitabilitas 

(Y).  

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi para investor, untuk melihat kondisi perusahaan apakah tepat untuk 

dipilih adalah dengan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan dan juga 

menganalisis kinerja keuangannya dalam melakukan investasi. Dengan kinerja 

keuangan perusahaan yang baik mencerminkan perusahaan akan memberikan 

prospek yang bagus dimasa mendatang. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan agar selalu memberikan informasi keuangan 

yang benar dan dapat diuji keabsahannya sehingga dapat meyakinkan pihak 

investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di 

perusahaan. Selain itu diharapkan perusahaan lebih teliti dan berhati-hati 

dalam melakukan suatu kebijakan. 

3. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti pada Perusahaan yang Terdaftar di 

JII saja, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti juga 

pada sektor lain selain Perusahaan yang Terdaftar di JII misalnya, pada sektor 

telekomunikasi atau LQ-45 untuk mendapatkan hasil yang berbeda. 

 


