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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk melihat dan menganalisis 

pengaruh corporate social performance dan tata kelola perusahaan terhadap cost 

of debt. Pada faktor corporate social performance terdapat variabel tanggung 

jawab sosial, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kapitalisasi pasar, 

sedangkan pada faktor tata kelola perusahaan terdapat variabel komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan 

direksi, dan kualitas audit, serta debt equity ratio sebagai variabel kontrol. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap cost of debt, sedangkan kapitalisasi pasar 

dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

Variabel tanggung jawab sosial, leverage, ukuran perusahaan, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, kualitas audit, dan 

debt equity ratio tidak memiliki hubungpan terhadap cost of debt. 

Kinerja institusional yang maksimal dalam pengendalian kinerja 

perusahaan yang bagus menyebabkan tingginya nilai kapitalisasi pasar atau nilai 

perusahaan. Hal tersebut dapat dinilai bagus karena tidak perlu melakukan 

pinjaman, sehingga menyebabkan rendahnya cost of debt perusahaan. 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan yang ditemukan pada penelitian ini, yakni: 

1. Pada penelitian ini jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sangat

terbatas, sehingga dari total 614 perusahaan yang tercatat di BEI hanya

313 yang sesuai dengan kriteria untuk diikutsertakan dalam penelitian.

2. Kurangnya literatur pendukung yang dapat membuktikan pengaruh

antara variabel independen terhadap dependen.

3. Variabel yang terdapat pada penelitian ini terbatas pada tanggung jawab

sosial, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kapitalisasi pasar,

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,

ukuran dewan direksi, kualitas audit, dan debt equity ratio.
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4. Periode waktu pada penelitian ini terbatas yaitu 2014-2018 atau 5 periode. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Saran yang dianjurkan dapat dipelajari sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian selanjutnya dapat menambah data perusahaan lain dari 

Bursa Efek di berbagai negara. 

2. Menemukan literatur pendukung lebih banyak agar dapat dijadikan 

pokok pemikiran lebih baik dan literatur pendukung tersebut digunakan 

untuk penyelaras terhadap hasil penelitian yang lebih tepat dan baik. 

3. Penelitian yang akan datang dapat mengikutsertakan variabel return on 

assets (Pratiwi, 2012); (Aldamen & Duncan, 2013); (Cooper & Uzun, 

2013); (Fonseka et al., 2018); (Tee, 2018); (Eliwa et al., 2019), arus kas 

(Pratiwi, 2012); (Aldamen & Duncan, 2013); (Fonseka et al., 2018); (Tee, 

2018); (Harjan et al., 2019), penghindaran pajak (Santosa & Kurniawan, 

2014); (Purwanti, 2014), pertumbuhan sales (Aldamen & Duncan, 2013); 

(Rodríguez et al., 2016); (Tee, 2018); (Harjan et al., 2019), komite audit 

(Guidara et al., 2014); (Anwar et al., 2019); (Wahyuni, 2019), koneksi 

politik (Harjan et al., 2019); (Khaw et al., 2019), korelasi kepemilikan 

(Lorca et al., 2011); (Cooper & Uzun, 2013); (Fonseka et al., 2018); 

(Anwar et al., 2019), dan kepemilikan keluarga (Durendez et al., 2017); 

(Meiriasari, 2017). 

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengamati lebih dari 5 

periode akuntansi pada perusahaan sehingga data yang digunakan lebih 

akurat dan hasil penselitian dapat lebih berpengaruh. 

Verla Fransiska. Analisis Pengaruh Corporate Social Performance dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Cost of 
Debt pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020 




