
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelusuri hubungan 

antara variabel tata kelola perusahaan terhadap biaya agensi. Variabel independen 

yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan, dewan 

independen, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan eksternal, ukuran komite audit, dan komite audit 

independen. Dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diambil dari kumpulan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setidaknya sejak tahun 2013. 

Melalui uji regresi panel, didapatkan hasil penelitian yaitu dewan independen, 

kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap biaya agensi, sedangkan variabel ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan eksternal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

agensi. Variabel ukuran dewan dan komite audit independen berpengaruh 

signifikan positif terhadap biaya agensi. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini masih belum sempurna sehingga masih 

memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini memiliki batasan dalam jangkauan penelitian yaitu hanya 

meneliti biaya agensi atas pengaruh dari variabel independen yang 

hanyalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan, dewan 
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independen, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan eksternal, ukuran komite audit, dan komite 

audit independen. 

2. Sampel perusahaan dibatasi oleh perusahaan yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2013 sampai 2017, namun terdapat kriteria yang tidak dapat 

dipenuhi oleh beberapa perusahaan sampel penelitian sehingga harus 

dikeluarkan dari penelitian agar tidak menyebabkan penyimpangan pada 

hasil uji regresi panel. 

  

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil uji yang lebih baik, 

beberapa saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan adalah: 

1. Sampel penelitian diperbanyak untuk memperluas jangkauan penelitian 

baik dari lamanya waktu penelitian maupun jumlah perusahaan agar 

menambah jenis-jenis kasus yang ada agar lebih bervariasi. 

2. Memperbanyak variabel untuk mencari hal-hal lain yang mempengaruhi 

biaya agensi diluar penelitian ini namun yang telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya seperti leverage Nazir (2012), kinerja perusahaan 

Allam (2018), koneksi politik Khan et al. (2016), kualitas audit Francis 

(2004), CEO Duality Gul et al. (2012). 
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