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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pengungkapan good corporate governance tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh 

kemungkinan bahwa tidak sedikitnya pengungkapan yang tidak sesuai dengan 

harapan stakeholders dimana pengungkapan yang dilakukan perusahaan hanya 

sekedar pemenuhan kebutuhan saja atau terdapat pengungkapan informasi yang 

tidak perlu dalam laporan tahunan atau website. Kemudian, dapat juga disebabkan 

oleh kemungkinan aspek GCG lain yang lebih menarik perhatian stakeholders 

dibanding aspek pengungkapan. Hal ini diperkuat dengan data di lapangan yang 

menunjukkan bahwa peningkatan skor GCG pada SK-16/S.MBU/2012 justru 

diiringi dengan menurunnya skor pengungkapan GCG.  

Selain itu, kinerja keuangan BUMN yang terdaftar di BEI juga mampu 

memperkuat pengaruh negatif antara pengungkapan good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pasar di Indonesia yang 

belum efisien sehingga sebanyak apapun informasi yang diungkapkan tidak bisa 

langsung direspon oleh pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan kontrak yang mengikat sebagaimana dalam teori agensi.  

 

5.2 Saran 

Mengingat keterbatasan waktu; biaya; ilmu; dan referensi yang dimiliki, 

peneliti mengetahui akan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk merekomendasikan beberapa 

saran untuk penelitian selanjutnya, yakni sebagai berikut. 

1. memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan menambah variabel lain, 

menghubungkan variabel penelitian ini dengan variabel penelitian lain, atau 

menguraikannya dengan lebih terperinci. 
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2. Menggunakan indikator lain dalam mengukur pengungkapan GCG, kinerja 

keuangan, ataupun nilai perusahaan karena dimungkinkan indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini belum tepat. 

3. Memperluas periode sampel sehingga data yang didapat bisa lebih relevan 

dalam mengambil keputusan.


