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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis dan pembahasan di bab-bab 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, struktur 

remunerasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dan ukuran 

komite audit secara parsial berpengaruh terhadap biaya keagenan tetapi 

tidak signifikan.  

2. Variabel konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan 

mengidentifikasikan pengaruh signifikan negatif pada biaya keagenan. 

Persentase kepemilikan saham pemegang saham terbesar yang semakin 

tinggi akan menyebabkan biaya keagenan dapat ditekan dan semakin kecil. 

Begitu pula dengan variabel ukuran perusahaan, semakin besar ukuran suatu 

perusahaan maka biaya keagenan yang ditimbulkan akan semakin rendah. 

3. Leverage menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap biaya 

keagenan. Jumlah utang perusahaan yang semakin tinggi berdampak pada 

meningkatnya biaya keagenan. 

4. Umur perusahaan menghasilkan pengaruh positif yang signifikan pada biaya 

keagenan. Perusahaan yang lebih tua mungkin mencerminkan situasi di 

mana peluang investasi sebagian besar telah habis dan arus kas berlebih 

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sumber daya yang lebih besar. 

Sehingga, bertambahnya umur perusahaan berdampak pada meningkatnya 

biaya keagenan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Berikut hal-hal yang membatasi dilakukannya penelitian ini di antaranya 

adalah: 

1. Sampel penelitian yang terbatas karena objek yang digunakan hanya 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 
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2. Terdapat sejumlah perusahaan yang tidak mengungkapkan remunerasi dan 

menerbitkan laporan keuangan dalam periode penelitian 2014-2018, 

sehingga sampel penelitan menjadi berkurang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

berikutnya adalah sebagai berikut:  

1. Memperluas populasi penelitian dengan menggunakan sampel dari beberapa 

negara. 

2. Menambah variabel independen lain seperti: dividen payout ratio dan 

profitabilitas. 

3. Menggunakan cara pengukuran yang berbeda. 
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