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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas implemetasi Good 

Corporate Governance (GCG) suatu perusahaan. Hasil pengujian yang 

menghasilkan pengaruh yang signifikan secara positif, menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi telah menerapkan 

prinsip-prinsip GCG dengan lebih baik. Hal ini  berkaitan dengan upaya 

perusahaan untuk memperoleh dana eksternal dalam rangka memenuhi 

kebutuhan investasinya. 

2. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG. Hal ini 

dikarenakan kondisi kepemilikan saham di Indonesia yang cenderung 

terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga kepentingan pemegang saham 

minoritas cenderung tidak diacuhkan oleh pemegang saham mayorias.  

Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham merupakan salah 

satu kriteria penilaian dari CGPI. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan 

tidak berlaku adil kepada pemegang saham minoritas, maka indeks CGPI juga 

akan rendah. 
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3. Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG. Perusahaan yang memiliki 

tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya, maka perusahaan tersebut 

akan mendapat pengawasan yang ketat dari pihak kreditur. Dengan adanya 

pengawasan dari pihak kreditur, maka perusahaan akan cenderung 

mengabaikan pelaksanaan GCG dalam perusahaan dan lebih mementingkan 

kontrak dengan pihak eksternal. 

4. Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan 

bahwa profil perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi Good 

Corporate Governance perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh 

signifikan secara positif. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial 

(Corporate Social Responsibility/CSR) yang dilakukan oleh perusahaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut dalam laporan tahunan 

perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial merupakan salah satu penilaian 

dari kualitas implementasi GCG perusahaan, sehingga perusahaan yang 

melakukan aktivitas CSR dan mengungkapkanya dalam laporan tahunan akan 

memiliki indeks GCG yang baik. 

5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap kualitas implementasi GCG. Perusahaan 

besar juga cenderung memiliki lebih banyak masalah keagenan dibaningkan 

dengan perusahaan kecil. Dengan demikian, implementasi GCG secara 

berkesinambungan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar masalah 

keagenan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. 
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6. Faktor regulasi perbankan menunjukkan pengaruh yang signifikan secara 

positif terhadap kualitas implementasi Good Corporate Governance 

perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

regulasi yang ditetakan oleh pemerintah, terbukti mampu memaksa 

perusahaan untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya.  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan 

dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan dan kelemahan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sangat 

pendek, yaitu hanya 2 tahun. Penggunaan periode penelitian yang sangat 

pendek dikhawatirkan akan menyebabkan penilaian terhadap trend kualitas 

implementasi GCG oleh perusahaan menjadi kurang akurat. 

2. Sampel yan digunakan dalam penelitian ini juga sangat sedikit, dibandingkan 

dengan jumlah total perusahaan BUMN dan perusahaan terbuka yang terdaftar 

di BEI. Sedikitnya sampel penelitian ini disebabkan oleh rendahnya minat 

perusahaan untuk mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG dalam hal 

mengukur kualitas implementasi GCG perusahaan (CGPI), sehingga hasil 

penelitian tidak cukup mewakili kualitas impelementasi GCG pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

3. Data mengenai kualitas implementasi GCG oleh perusahaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data dari survei CGPI yang dilakukan oleh IICG. 
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Survei ini merupakan sebagai satu-satunya survei yang mengukur indeks 

pemeringkatan Good Corporate Governance di Indonesia. Penggunaan data 

ini dapat mengurangi keakuratan penelitian. Hal ini terkait dengan adanya 

beberapa perusahaan yang telah mendapatkan indeks GCG yang tinggi, namun 

beberapa waktu kemudian terjadi kasus keuangan pada perusahaan yang 

bersangkutan.  

5.3 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka implikasi penelitian ini adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil periode penelitian yang lebih 

panjang, sehingga pengukuran terhadap trend kualitas implementasi GCG 

oleh perusahaan menjadi lebih akurat. Hal ini dikarenakan implementasi 

prinsip-prinsip GCG harus dilakukan secara bertahap dan mmebutuhkan 

waktu yang lama, sehingga perusahaan yang pada tahun 2006-2007 memiliki 

skor CGPI yang rendah, mungkin saja akan memiliki skor CGPI yang tinggi 

pada masa mendatang. Selain itu, dampak dari implementasi ini merupakan 

suatu hal yang berkesinambungan dan tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas 

dibandingkan penelitian ini, terutama untuk perusahaan di sektor BUMN yang 

tidak listing di BEI. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mewakili kualitas 

impelementasi GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.  

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain yang 

bisa menjelaskan variabel dependen (kualitas implementasi GCG), misalnya 

kepemilikan manajerial atau kepemilikan institusional, dan profitabilitas.  
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4. Untuk penelitian selanjutnya, untuk pengukuran kualitas implementasi GCG, 

selain menggunakan indeks CGPI dari survei IICG, juga dapat menggunakan 

menggunakan alternatif pengukuran lainnya sebagai pembanding, misalnya 

dengan menggunakan pengukuran lembaga survei internasional. Dengan 

demikian, hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih reliable. 
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