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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya indikasi perilaku cost 

stickiness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016. Hal tersebut dibuktikan dengan biaya operasi meningkat lebih 

tinggi saat volume aktivitas penjualan meningkat, dibandingkan dengan 

penurunan biaya operasi pada saat volume aktivitas penjualan menurun. 

Manajemen perusahaan manufaktur harus teliti terhadap keputusannya ketika 

terjadi penurunan aktivitas agar perusahaan tetap dapat mencapai laba, oleh 

karena itu perusahaan harus memiliki volume penjualan yang tinggi. 

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap cost stickiness. Ketika nilai corporate governance dalam perusahaan 

tinggi, maka perbandingan total operating cost akan mengalami penurunan, 

semakin rendah pula tingkat cost stickiness dalam suatu perusahaan, begitu 

pula sebaliknya. Penerapan tata kelola perusahaan sangat penting sebagai 

proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka 

panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan 

pemangku kepentingan. Dengan demikian perilaku cost stickiness tidak akan 

terjadi dalam perusahaan selama terdapat tata kelola perusahaan yang baik. 
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5.2 Saran 

Ditinjau dari keterbatasan-keterbatasan yang telah diungkapkan 

sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pada pengujian cost stickiness dalam penelitian ini menggunakan sampel 

pada tahun yang relatif pendek yaitu hanya tahun 2016, penelitian selanjutnya 

dapat dikembangkan dengan menambah periode waktu sehingga hasil yang 

diharapkan lebih relevan dalam pengujian pengaruh cost stickiness. 

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian pada 

perusahaan sektor yang berbeda selain perusahaan sektor manufaktur seperti 

seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI, dan menggunakan 

pengukuran lain selain menggunakan variabel dummy serta disarankan 

menambahkan variabel kontrol agar hubungan antar variabel tetap konstan. 

3. Perusahaan harus teliti menentukan tingkat produksi yang memadai untuk 

berbagai tingkatan bisnis, agar pada kondisi penurunan bisnis bila cost 

stickiness terjadi tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan. 

Pengelolaan aset-aset secara tepat dapat memberikan ketahanan bagi 

perusahaan dalam menghadapi berbagai situasi bisnis. Bagi para investor dan 

kreditor sangat penting untuk menambah pertimbangan dan penyelidikan 

sebelum memutuskan melakukan investasi dalam atau memberikan pinjaman 

kepada suatu perusahaan. 


