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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada PT Bio Farma 

(Persero) Kota Bandung mengenai pengaruh profesionalisme Satuan Pengawasan 

Intern (SPI) dan Komite Audit (KA) terhadap Implementasi Good Corporate 

Governance (GCG), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji parsial (t-tes), membuktikan bahwa profesionalisme SPI 

berpengaruh signifikan terhadap implementasi GCG pada PT Bio Farma 

(Persero) Kota Bandung. Artinya profesionalisme SPI berhubungan langsung 

dengan implementasi GCG. Hal ini ditunjukan dengan SPI yang memiliki 

keahlian dan kecermatan profesional dalam menjalankan kegiatannya berupa 

pengawasan terhadap sistem yang telah ditetapkan perusahaan agar berjalan 

sesuai rencana, prosedur, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.  

2. Hasil uji parsial (t-tes), membuktikan bahwa KA berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi GCG pada PT Bio Farma (Persero) Kota Bandung. 

Artinya  implementasi GCG tidak dapat dipisahkan dengan KA, semakin 

efektif KA berperan maka implementasi GCG akan semakin baik. Hal ini 

ditunjukan dengan KA yang telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap 

laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. 
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3. Hasil uji simultan (F-tes), membuktikan bahwa profesionalisme SPI dan KA 

berpengaruh signifikan terhadap implementasi GCG pada PT Bio Farma 

(Persero) Kota Bandung. Artinya jika SPI dan KA secara bersama berjalan 

efektif, maka implementasi GCG juga efektif. Peningkatan profesionalisme 

SPI dan KA juga akan meningkatkan implementasi GCG. Hal ini ditunjukan 

dengan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebagai bahan 

pertimbangan agar implementasi GCG lebih optimal diperlukan penyempurnaan 

atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran 

yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

berikut:  

1. Bagi PT Bio Farma (Persero) Kota Bandung 

Mengingat hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme SPI dan 

KA berpengaruh signifikan terhadap implementasi GCG, maka sebaiknya SPI 

dan KA pada PT Bio Farma (Persero) terus meningkatkan profesionalisme 

serta komunikasi, sehingga GCG yang diterapkan oleh perusahaan dapat 

melindungi dan mengarahkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

operasional serta mencapai visi dan misi. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini hanya menunjukkan kondisi implemetasi GCG pada              

PT Bio Farma (Persero) Kota Bandung saja. Untuk peneliti selanjutnya 

hendaknya memperluas subjek penelitian, seperti pada BUMN/BUMD 

lainnya maupun sektor swasta yang sudah menerapkan GCG. 

b. Untuk peneliti selanjutnya disarankan mengganti atau menambah variabel 

independen untuk melihat pengaruh faktor-faktor lainnya terhadap 

implementasi GCG, seperti Enterprise Risk Management (ERM), etika 

profesi auditor, dan efektivitas pengendalian intern. 


