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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Good Corporate 

Governance, Intellectual capital, dan leverage secara parsial maupun secara simultan 

terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

analisis regresi dan pembahasan pada bab VI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Aktifitas Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Artinya apabila Aktivitas Dewan Komisaris meningkat, maka 

kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.  

2. Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Artinya apabila ukuran dewan direksi meningkat, maka kinerja 

keuangan perusahaan tetap dan tidak berpengaruh.  

3. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Artinya apabila dewan pengawas syariah meningkat, maka kinerja 

keuangan perusahaan tetap dan tidak berpengaruh.  

4. Intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya 

apabila intellectual capital meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan 

juga akan meningkat.  
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5. Leverage secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

Artinya apabila leverage meningkat, maka kinerja keuangan akan menurun.  

6. Good corporate governance, Intellectual capital, dan leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan . 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa 

hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan bagi pihak terkait.  

1. Bagi perusahaan langkah pertama dan utama dalam menerapkan Good 

Corporate Governance (GCG) adalah adanya dewan komisaris yang berperan 

aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu, dibutuhkan struktur, sistem, dan 

proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya mencakup 

komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana 

proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka. 

2. Bagi manajemen perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusianya serta memilih sumber daya manusia yang 

berkompeten agar memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan 

(human capital), melengkapi infrastruktur pendukung dalam operasional 

perusahaan yang dapat mendukung sumber daya manusia berfungsi dengan 

baik (structural capital), menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara 

perusahaan dengan mitranya seperti nasabah dan aliansi perusahaan (customer 
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capital/relational capital). Dengan meningkatnya nilai intellectual capital 

(human capital, structural capital, customer capital/relational capital) dapat 

meningkatkan juga kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi investor dan calon investor agar mempertimbangkan untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang memiliki intellectual capital karena 

intellectual capital mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan maka 

akan semakin baik dan terus meningkat kinerja keuangannya. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

5.3.1  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Penelitian ini hanya mengukur tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak 

melihat dampak pada tahun mendatang. 

2. Variabel yang diambil dalam penelitian ini hanyalah ROA saja, sehingga 

hanya mewakili rasio profitabilitas tanpa mengikut sertakan rasio lain dalam 

laporan keuangan. 

3. Komponen good corporate governance hanya terdiri dari aktivitas dewan 

komisaris, ukuran dewan direksi, dan dewan pengawas syariah saja. 

 

 



85 
 

5.3.2  Saran 

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan hanya ROA. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah indikator ukuran kinerja 

keuangan seperti ROE, BEP, BOPO, CAR, dan lain sebagainya.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah komponen dari corporate 

governance karena penulisan ini hanya menggunakan 3 komponen saja. 

3. Sampel yang digunakan terbatas pada Bank Umum Syariah di Indonesia saja. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tidak hanya Bank Umum 

Syariah, tetapi juga meneliti Unit Usaha Syariah.  


