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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian , maka

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh terhadap biaya keagenan. Dapat diartikan berdasarkan agency

theory bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan diri sendiri.

Kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional akan

mendorong pengawasan yang lebih efektif karena pihak institusi

merupakan pihak yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja

perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar di dalam perusahaan

akan berdampak pada semakin besarnya tingkat pengawasan yang

dilakukan pihak pemegang saham institusional atas tindakan manajer dan

mampu mengurangi biaya keagenan serta meningkatkan nilai perusahaan.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh terhadap biaya keagenan. Besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan

adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang

saham. Dengan  kepemilikan  manajerial  maka  manajer akan ikut

memperoleh  manfaat  langsung  atas  keputusan-keputusan   yang

diambilnya dan akan lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Apabila perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang rendah maka
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insentif yang dikeluarkan untuk memonitor kemungkinan terjadinya

perilaku oportunistik manajer akan mengalami peningkatan.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh

terhadap biaya keagenan. Keberadaan  komite  audit  sangat  penting

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek

pengendalian. Frekuensi pertemuan rapat komite audit mengindikasikan

dalam setahun berapa kali komite audit mengadakan pertemuan . Rapat

komite audit yang sedikit tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya

pengawasan dan evaluasi kinerja manajemen terutama dalam penyusunan

laporan keuangan.

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh secara

simultan terhadap biaya keagenan. Kurang maksimalnya pemanfaatan

mekanisme corporate governance yang diproksikan kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit ini menyebabkan

tidak berpengaruhnya secara simultan terhadap biaya keagenan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan saran-saran berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti

mengembangkan variabel mekanisme corporate governance seperti

variabel komisaris independen, dewan komisaris, dewan direksi, kebijakan

hutang dan struktur kepemilikan lainnya.
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data periode yang

lebih panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang

sebenarnya dari pengaruh variabel-variabel yang digunakan dengan lebih

baik dan konsisten.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada jenis perusahaan yang

lain sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih menggambarkan

situasi yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang ada di Indonesia.


