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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap besarnya cost of

debt. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan kepemilikan keluarga

yang masih mendominasi dalam sebuah perusahaan dan pihak-pihak

institusi enggan melakukan monitoring dikarenakan biaya yang

dikeluarkan untuk memonitoring dibutuhkan biaya yang tidak sedikit

sehingga monitoring yang diharapkan tidak berjalan dengan baik

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap besarnya cost of

debt. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial di perusahaan yang

menjadi sampel masih tergolong kecil sehingga motivasi para manajer

dalam mengelola perusahaan dengan baik masih dianggap kurang.

3. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap besarnya

cost of debt. Hal ini dikarenakan besarnya komisaris independen

perusahaan yang menjadi sampel juga masih tergolong kecil. Hal ini

dikarenakan perusahaan membentuk komisaris independen hanya

sebatas mengikuti regulasi.
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4. Kualitas audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap besarnya

cost of debt. Hal ini dikarenakan KAP yang masuk dalam big-four

dianggap memiliki nama sehingga timbul kepercayaan publik terhadap

perusahaan kreditor.

5. Pengungkapan sukarela berpengaruh negatif secara signifikan terhadap

besarnya cost of debt. Hal ini dikarenakan pengungkapan sukarela

dapat mengurangi asimetri informasi sehingga mengurangi kecurigaan

para debitor terhadap perusahaan kreditor.

6. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris

independen, kualitas audit, dan voluntary disclosure secara bersama-

sama berpengaruh terhadap cost of debt.

5.2 Saran

Melihat dari keterbatasan-keterbatasan peneliti yang sudah dipaparkan

sebelumnya, maka saran yang diharapkan peneliti untuk peneliti selanjutnya

adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode laporan keuangan

yang lebih lama untuk memperkuat hasil penelitian dan membaca

fenomena-fenomena yang lebih lama.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan mengganti, mengurangi, ataupun bisa

juga menambah variabel penelitian yang lain, seperti variabel

corporate governance dan voluntary disclosure yang bisa saja

mempengaruhi cost of debt, mengingat hasil koefisien determinasi
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hanya sebatas 16,7 %  untuk memperkaya hasil penelitian yang

berhubungan dengan cost of debt.

3. Peneliti selanjutnya dapat mengganti perusahaan manufaktur dengan

perusahaan yang bergerak dalam bidang lain seperti sektor keuangan,

properti, makanan dan minuman, pertambangan, dan lain-lain.


