
 

BAB V  

SIMPULAN  DAN SARAN 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variable independen sepeti kepemilikan 

institusional, direktur independen, dan rapat direksi dalam hubungannya dengan 

Kinerja Perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini secara umum 

menghasilkan temuan yang dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut : 

5.1 Simpulao 

 
I.  Kepemilikan institusional  mempengaruhi  kinelja  perusahaan secara 

negatif dan signifikan. Hasil pcnelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada tingkat pengawasan 

dikarenakan ikut sertanya pemilik mayoritas institusi mengendalikan 

perusahaan sehingga menimbulkan celah untuk bertindak sesuai 

kepentingannya walaupun harus mengorbankan kepentingan pemilik 

minoritas. 

2.  Direktur independen mempengaruhi kinelja perusahaan secara negatif 

dan signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan 

direktur independen    tidak    berpengaruh    dikarenakan    dalam 

peningkatan pelayanan perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk 

memenuhi regulasi saja dan tidak menunjukkan tata kelola perusahaan 

yang baik yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
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3.  Rapat direksi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif 

dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa rapat direksi yang 

dilakukan secara rutin atau mengadakan pertemuan dalam waktu yang 

banyak dan lama belum tentu menghasilkan keputusan yang baik, efektif  

dan  efesien  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dalam 

masalah-masalah operasional, keuangan, investasi, serta pembiayaan 

perusahaan. 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan basil penelitian sebaiknya  perusahaan mengaplikasikan 

 
good corporate governance dengan baik secara : 

 
1.   Mempertimbangkan proporsi  kepemilikan intitusional, agar si  pemilik 

saham mayoritas dapat merasakan manfaat dari kepemilikan saham 

tersebut agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. 

2.  Direktur independen agar lebih berfungsi secara optimal, tidak hanya 

sebagai pemenuhan regulasi semata, karena good corporate governance 

dapat terwujud apabila fungsi kontrol dapat berjalan dengan baik. 

3.   Penyelenggaraan rapat direksi sebaiknya memprioritaskan pada kualitas 

pertemuan  rapat  yang  dapat  mendukung  kegiatan  operasional 

perusahaan. 

5.3  Keterbatasan Penclitian 

 
Dalam proses penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain : 
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I. Variabel  independen  yang digunak.an dalam  penelitian  ini  hanya 

menjelaskan dari 10,6% variabel dependen. Dan sisanya sebesar 89,4% 

dipengaruhi oleh variabellainnya, diluar variabel penelitian. 

2. Jumlah  sampel  yang digunakan  hanya  mencak.up sektor  manufaktur, 

sehingga tidak mencak.up semua hasil temuan seluruh perusahaan publik.. 
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