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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa jumlah anggota 

komite remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan BOPO. Hasil ini berarti bahwa 

efektivitas komite remunerasi tidak dipengaruhi oleh sedikit banyaknya jumlah 

anggota komite remunerasi, hal ini dapat dilihat dari tidak ada pengaruh pada 

kinerja perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan ROA, ROE, dan 

BOPO. Sehingga komite remunerasi sebagai organ perusahaan yang diharapkan 

dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan 
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tanggungjawabnya menjadi lebih baik dan seiring dengan hal tersebut dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan menjadi tidak terbukti. 

2. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa independensi 

anggota komite remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

baik yang diproksikan dengan ROA, ROE maupun BOPO. Hasil ini berarti 

bahwa independensi seorang anggota komite remunerasi dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan, dikarenakan tidak memiliki kepentingan apapun pada 

perusahaan selain menjalankan tugas dan fungsinya. 

3. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa jumlah rapat anggota 

komite remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan baik 

yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan BOPO.  

4. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa kompetensi anggota 

komite remunerasi (memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan 

ROA dan BOPO, namun hanya berpengaruh dengan ROE. Meskipun regulasi 

pemerintah sudah mengatur persyaratan bahwasanya salah satu anggota komite 

remunerasi adalah seorang yang ahli di bidang sumber daya manusia, hal ini 

tidak serta merta memberikan dampak pada meningkatnya kinerja perusahaan.  

5. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa  jumlah wanita pada 

komite remunerasi berpengaruh positif terhadap ROA dan BOPO, akan tetapi 

tidak dengan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa adanya wanita dalam 

kepengurusan perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap 

pengambilan keputusan di dalam perusahaan karena wanita dinilai memiliki 
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sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan perusahaan dan dapat memberikan 

dampak kepada meningkatnya kinerja perusahaan. Akan tetapi adanya wanita 

juga dapat membuat dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, 

dikarenakan sikap kehati-hatian yang dimiliki oleh wanita bisa jadi menghambat 

kecepatan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. 

6. Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris bahwa Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan baik 

yang diproksikan dengan ROA, ROE, maupun yang diproksikan dengan BOPO. 

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwasanya setelah adanya Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, semua perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian telah memiliki komite remunerasi. Sehingga ini dapat 

diartikan bahwa perusahaan terdorong untuk mematuhi peraturan pemerintah, 

akan tetapi kepatuhan tersebut tidak cukup memberikan pengaruh bagi 

perusahaan untuk memaksimalkan fungsi komite remunerasi dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

5.2 Implikasi 

 Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh komite remunerasi dan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kinerja perusahaan. Hasil yang diperoleh 

penelitian ini dapat memberikan gambaran dan referensi bagi perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bahwasanya sebuah organ perusahaan (komite 

remunerasi) mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Selain itu 

penelitian ini juga memberikan informasi agar perusahaan dapat mengambil sikap 

yang tepat terkait komite remunerasi dalam pengaruhnya pada kinerja perusahaan dan 
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dapat lebih mematuhi peraturan terkait komite remunerasi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan data dari lembaga jasa keuangan dari sektor 

perbankan saja. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan komite remunerasi dalam rangka melihat 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

5.4 Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan lembaga jasa 

keuangan lainnya selain perbankan sehingga dapat menambah pengetahuan 

untuk penelitian sejenis. 

2. Komponen organ perusahaan selain komite remunerasi dapat dijadikan pilihan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


