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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pengujian dengan menggunakan variabel mekanisme pemantauan 

kepemilikan (kepemilikan asing (FOR) dan kepemilikan pemerintah (GOV)), 

mekanisme pemantauan kontrol internal (ukuran dewan direksi (BOD), ukuran dewan 

komisaris (BOC) dan komisaris independen (INDB)), mekanisme pemantauan 

regulator (CAR) terhadap kinerja perbankan (ROE) yang menggunakan gender 

diversity (DIV) dan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel moderator, 

memberikan bukti empiris bahwa: 

1. Mekanisme pemantauan kepemilikan tidak secara signifikan 

mempengaruhi kinerja perbankan. 

2. Mekanisme mekanisme pemantauan kontrol internal tidak secara 

signifikan mempengaruhi kinerja perbankan. 

3. Mekanisme pemantauan regulator secara signifikan mempengaruhi 

kinerja perbankan. 

4. Gender diversity tidak memoderasi pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

5. Ukruan perbakan tidak memoderasi pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh 

peneliti berikutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini: 

1. Banyak perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan ataupun laporan 

tahunan untuk periode 2015 menyebabkan sampel penelitian semakin kecil 

dan tidak beragam. 

2. Ketidaksesuaian data pada rasio keuangan perusahaan yang didapat dari 

sumber ICMD dengan annual report perusahaan. Peneliti menggunakan data 

yang di-publish pada laporan tahunan perusahaan pada website BEI ataupun 

perusahaan terkait. 

3. Keseluruhan perusahaan memiliki auditor eksternal (Big 4) sehingga peneliti 

tidak dapat melihat hubungan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti 

menyarankan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Apabila hendak melakukan penelitian menggunakan data sekunder pada 

sektor perbankan, sebaiknya pada lima bulan setelah untuk tahun terbaru. 

Menurut PBI No: 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi 

Laporan Bank, bank diberi batas waktu lima bulan setelah tahun buku 

berakhir untuk menyampaikan laporan tahunan dan wajib disampaikan 

kepada pihak terkait. 
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2. Peneliti menyarankan agar selanjutnya menggunakan lebih dari satu 

variabel dependen untuk mewakili kinerja perusahaan. Dengan demikian 

diharapkan hasil penelitian lebih komperhensif dan benar-benar mewakili 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

3. Menambahkan unsur-unsur mekanisme tata kelola peusahaan yang 

lainnya dalam menguji pengaruh dengan kinerja perbankan. 

4. Memperhatikan spesifikasi laporan tahunan dan keuangan yang 

dipublikasi telah menggunakan standar yang ditetapkan dengan seksama. 

Sebagai contoh, untuk laporan keuangan perbankan harus menampilkan 

dalam bahasa Indonesia dan satu bahasa asing (paling tidak bahasa 

Inggris), menampilkan laporan keuangan pada website resmi perusahaan, 

mengunggah laporan keuangan dan tahunan kedalam website IDX dan 

OJK dan lainnya. 

 

5.4 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan, 

akademisi dan praktisi. Diharapkan penelitian ini berguna untuk pihak perbankan 

dalam memberikan gambaran akan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan. 

Melalui penjabaran kerangka dalam menciptakan kebijakan ataupun keputusan 

strategik. Sehingga sektor perbankan secara khusus dapat memaksimalkan laba yang 

diharapkan dan meminimalisir tindakan kecurangan yang mungkin terjadi. 

Sementara itu bagi akademisi diharapkan penelitian ini bisa dijadikan gambaran 

untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. Diharapkan penelitian 

selanjutnya bisa menghadirkan informasi-informasi yang bisa membantu 

mengeneralisasi penelitian dengan  mudah.  
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Sedangkan bagi praktisi, diharapkan dimasa yang akan datang membentuk suatu 

praktek dan pertimbangan yang lebih baik. Sebagai salah satu cara perusahaan untuk 

mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sesuai dengan harapan, dalam rangka 

mencapai keunggulan kompetitif dalam industri perbankan. 

  

 

 

 

 

 


