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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komisaris 

Independen, Ukuran Komite Audit, Dewan Direksi, CAR, dan EVA terhadap 

ROE. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ROE. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penambahan anggota komisaris independen 

dibentuk hanya sekedar pemenuhan ketentuan formalitas perusahaan 

dalam menjalan GCG, sedangkan pemegang saham mayoritas masih 

memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak 

membaik, selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris 

independen belum mampu mengurangi agency cost dalam perusahaan. 

2. Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROE. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebuah komite audit independen dapat membantu 

dalam memastikan keandalan dari proses pelaporan keuangan dan 

menghindari terjadinya kegiatan manipulatif manajemen. Laporan 

keuangan yag dapat diandalkan maka akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan semakin baik. 

3. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROE. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan 

akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan 
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yang semakin baik, dengan ROE yang baik dan terkontrol, maka akan 

menghasilkan profitabilitas yang baik. 

4. CAR berpengaruh negatif terhadap ROE. Pada penelitian ini CAR bernilai 

negatif dikarenakan nilai aktiva beresiko (ATMR) dari kegiatan ekspansi 

asset lebih besar dari pada modal yang dimiliki sehingga modal yang 

dimiliki perusahaan tidak dapat mendanai semua biaya dari kegiatan 

ekspansi asset tersebut.  

5. EVA tidak berpengaruh terhadap ROE. Pada penelitian ini diketahui nilai 

EVA tidak mampu menciptakan nilai bagi pemilik perusahaan, karena 

perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

6. Ukuran Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Dewan Direksi, 

CAR, dan EVA berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen 

Profitabilitas. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya lima tahun yaitu 2012-2016 dan 

jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 55 sampel pada perusahaan 

perbankan. 

2. Variabel independen yaitu bagian dari good corporate governance hanya 

tiga yang diambil yaitu komisaris independen, komite audit dan dewan 
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direksi, seharusnya bisa dimasukkan bagian dari GCG lainnya agar data 

lebih valid. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sample penelitian dari perusahaan 

perbankan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan harus lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan 

asset, modal, dan GCG demi meningkatkan profitabilitas. Karena dengan 

semakin baiknya profitabilitas akan berdampak pada kelangsungan hidup 

dari sebuah perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Bagi investor dan calon investor untuk lebih teliti dalam 

mendapatkan informasi dari perusahaan-perusahaan, agar bagi investor 

tidak mengalami kerugian atau salah menginvestasikan dananya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas selain variabel-variabel pada penelitian 

ini. 

 

 

 


