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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan yang merupakan solusi dari latar belakang permasalahan 

penelitian, secara umum implementasi good corporate governance pada Bank 

Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dapat dikatakan baik walaupun terdapat 

beberapa kendala-kedala yang dihadapi. Maka, pada bagian akhir ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sinarmas Syariah 

Cabang Banjarmasin berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yaitu Transparansi (keterbukaan), Akuntabilitas (mencegahan penyalahgunaan 

kekuasaan), Responsibilitas (Kompeten dalam menjalankan tugas), Independensi 

(bebas pengaruh), Fairness (tidak memihak/adil). Dari lima prinsip Good 

Corporate Governance ini dijadikan acuan Bank Sinarmas Syariah Cabang 

Banjarmasin dalam implementasi (pelaksanaan) Good Corporate Governance. 

Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasi. Bank Sinarmas Syariah Cabang 

Banjarmasin senantiasa berusaha untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam 

sebuah perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. agar terciptanya tata 

kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha ini demi menjaga 
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keberlanjutan Dengan tujuan agar kiranya Bank ini bisa bersaing dengan Bank-

Bank Syariah lainnya dan bisa meminimalisir segala kemungkinan resiko-resiko 

yang akan terjadi. Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin menetapkan 

komitmen untuk menjadikan Good Corporate Governance sebagai sebuah 

kewajiban yang harus dijalankan oleh Bank. Melaui tata kelola yang baik, sebuah 

Bank dapat meningkatkan kualitas Bank dalam pengambilan kebijakan yang akan 

diputuskan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah yang sehat, 

menjaga kepercayaan konsumen (nasabah dan masyarakat). 

Dalam implementasi good corporate governance terdapat beberapa 

kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bank Sinarmas Syariah Cabang 

Banjarmasin. Diantaranya kendala internal dan eksternal yaitu kendala terkait 

pengetahuan, hukum, budaya, dan lingkungan bisnis.  

B. Saran 

Beberapa saran yang disampaikan penulis sehubungan dengan 

pengamatan yang telah selesai sebagai berikut : 

1. Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin hendaknya mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Peningkatan 

kinerja yaitu selalu berupaya dalam melaksanakan good corporate 

governance dengan efektif dan efisien. Komitmen dalam 

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance serta 



73 
 

 
 

mematuhi aturan agar Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin 

mampu bersaing serta Bank yang mampu bertahan dengan lama. 

2. Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepada karyawaan dan 

nasabah agar karyawan dan nasabah mempunyai wawasan terhadap 

good corporate governance,sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

mengalami kendala dan Bank bisa menjalankan good corporate 

governance dengan baik dan benar. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa, 

namun dengan sektor yang berbeda dan lebih mendalam tentang 

implementasi good corporate governanvce sehingga mampu 

memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


