
           BAB VI 

PENUTUP 

6.1   Kesimpulan 

Berdasarkan pada data yang di peroleh maupun hasil analisis yang  telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwaPerusahaan yang memiliki kualitas 

pengendalian internal yang rendah ternyata memperoleh peringkat 

kredit (credit rating) dan profitabilitas yang juga rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki kualitas pengendalian internal yang 

tinggi. Sebagai konsekuensi bahwa perusahaan yang mengumumkan 

kelemahan pengendalian internal dapat meningkatkan keandalan dan 

transparansi risiko laporan keuangan, namun sebaliknya juga 

mengakibatkan penurunan rating/peringkat hutang perusahaan. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel good corporate 

governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.Perusahaan yang telah menerapkan good corporate 

goverenance secara baik akan memiliki kinerja perusahaan yang baik 

nampaknya pada nilai saham perusahaan sehingga dapat diprediksi 

bahwa perusahaan yang menerapkan penerapan good corporate 

governance yang lebih baik akan cenderung mempunyai kinerja 

perusahaan yang lebih baik juga . 
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3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komitmen 

organisasiberpengaruh atau signifikan terhadap kinerja perusahaan 

.Jika komposisi komitmen organisasi meningkat cenderung akan 

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkat. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, 

good corporate governance, dan komitmen organisasi secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dimiliki oleh 

perusahaan , good corporate governance dan komitmen organisasi  

merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja  

Perusahaan. 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut : 

1. Responden penelitian ini terbatas hanya pada karyawan yang memiliki 

jabatan atau kepala bagian disetiap bagian yang bekerja di PT. Perkebunan 

Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru, Hal tersebut kemungkinan 

akan mengurangi generalisasi dari hasil penelitian. 

2. Dalam penelitian ini, peniliti hanya menggunakan 3 variabel independen 

yaitu pengendalian internal,good corporate governance,dan komitmen 

organisasi untuk melihat keterkaitan antar variabel dan melihat 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

3. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat 
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karyawan yang bekerja di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero 

Kota Pekanbaru. 

6.3 Saran 

 

1. Peneliti selanjutnya, dapat memperbanyak sampel dan memperluas 

wilayah cakupan sampel pada perusahaan lain yang ada di Kota Pekanbaru 

dan diluar kota pekanbaru, sehingga diperoleh hasil penelitian dengan 

tingkat generalisasi yang lebih tinggi.  

2. Peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan variabel yang lebih 

banyak.Dan  penelitimengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya 

untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


