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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai 

pengaruh yang didapatkan dari variabel independen kepemilikan institusional dan 

koneksi politik, serta variabel kontrol berupa jenis auditor, komite audit, growth, 

cash flow from operation activities, leverage, ROA, current ratio terhadap biaya 

utang. Bersumber dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Independen Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh

yang signifikan pada biaya utang. Koneksi Politik memiliki pengaruh

yang signifikan secara negatif pada biaya utang sebagai dependen

variabel.

2. Variabel kontrol yaitu Auditor, Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan,

Leverage, dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif

pada biaya utang. Variabel kontrol Rasio Lancar dan Arus Kas Operasi

memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap biaya utang.

3. Hasil pengujian R Square sebesar 69,18% mendeskripsikan variabel

independen yang ada dalam model ini memiliki tingkat kemampuan yang

dapat memberikan penjelasan mengenai biaya utang, dan sebesar 30,82%

menjelaskan bahwa ada variabel lain yang tidak terdapat di dalam model

penelitian ini dan dapat memiliki potensi yang langsung terhadap

variabel dependen.

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian yang dialami oleh peneliti adalah: 

1. Penelitian hanya berpusat pada perusahaan yang ada di Indonesia.

2. Jangka waktu penelitian yang dilakukan hanya dalam kurun waktu 5

tahun yaitu 2014 hingga 2018.

3. Perusahaan yang diambil datanya banyak yang tidak lengkap sehingga

tidak dapat dijadikan kriteria dalam penelitian.
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

Berdasarkan adanya keterbatasan dalam penelitian rekomendasi yang 

dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya ialah sebagai berikut: 

1. Memperluas cakupan data tidak hanya dalam kurun waktu 5 tahun 

periode penelitian 

2. Menambahkan data tidak hanya berasal dari Indonesia saja, namun juga 

negara lain. 

3. Jika melakukan dan mengambil topik judul penelitian yang sama, maka 

sebaiknya mengkaji ulang faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang.  
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