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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi ini mengeksplorasi hubungan antara koneksi politik terhadap biaya

agensi, dan menguji pengaruh kualitas audit sebagai variabel moderasi pada

perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. Penelitian ini

menggunakan rasio pemanfaatan aset sebagai proksi biaya agensi, sedangkan

kualitas audit diproksikan dalam variabel Big 4.

Dilihat dari uji regresi panel, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel

koneksi politik tidak terdapat hubangan signifikan terhadap biaya agensi dan hasil

untuk variabel moderasi juga tidak menunjukan adanya pengaruh signifikan.

Peneliti juga menemukan bahwa variabel kontrol berupa: pertumbuhan

perusahaan, dewan independen, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, dan

kualitas audit tidak terdapat hubungan signifikan terhadap biaya agensi. Namun

rasio hutang dan umur perusahaan terdapat hubungan signifikan negatif terhadap

biaya agensi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merasa adanya

kekurangan dan keterbatasan pada beberapa poin penting selama melakukan

penelitian. Poin-poin tersebut berupa:

a. Data yang digunakan memiliki keterbatasan tahun dari 2013-2017 pada

perusahaan yang terdaftar di BEI. Adapun data yang telah terkumpul masih

ada kiteria yang tidak dapat digunakan dan harus dikeluarkan agar hasil uji

data tidak terjadi penyimpangan.

b. Jangkauan penelitian ini terbatas pada variabel biaya agensi yang

dipengaruhi oleh variable independen yaitu koneksi politik dan kulitas audit

sebagai variabel penguat. Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu rasio hutang, umur perusahaan, kepemilikan manajerial,

dewan independen, kualitas audit, pertumbuhan dan ukuran perusahaan.
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5.3 Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi yang diberikan kepada penelitian selanjutnya, yaitu:

a. Menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel biaya agensi

berupa: risiko perusahaan (Florackis, 2008), kebijakan deviden (Guizani,

2017), kepemilikan keluarga (Songini & Gnan, 2015), komite audit (Cai et

al., 2015), dan variabel lainnya.

b. Memperbanyak atau memperluas jangakauan penelitian baik jumlah data

maupun lama waktu penelitian agar hasil penelitian menjadi bervariasi.

c. Melakukan studi komperatif antar negara dengan memperluas sampel

penelitian.
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