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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5. 1 Kesimpulan 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui 

apakah struktur modal, ukuran perusahaan dan kepemilikan manejerial memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan agency cost. Selain itu juga untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung dari agency cost yang dapat 

memediasi hubungan struktur modal, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

manajerial terhadapnkinerja perusahaan. 

Struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

dan agency cost. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lin (2006) bahwa kebijakan penggunaan utang akan menimbulkan 

peningkatan pada agency cost. Akan tetapi, hal ini tak selaras dengan pandangan 

yang menyatakan bahwa meningkatnya utang dalam struktur modal bisa menjadi 

pengurangan masalah agency. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap agency cost. Hal ini menggambarkan jika perusahaan dengan 

skala besar akan lebih efisien. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Agency cost memediasi hubungan antara 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan secara signifikan positif. Namun tak 

memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perusahaan. 
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5. 2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya literatur-literatur pendukung yang dapat membuktikan 

pengaruh agency cost terhadap kinerja perusahaan. 

2. Kurangnya literatur-literatur pendukung yang dapat membuktikan 

pengaruh agency cost menjadi variabel intervening terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

5. 3 Rekomendasi 

Adapun saran atau resolusi yang dapat peneliti berikan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian kedepannya juga dapat meneliti pengaruh struktur modal 

terhadap agency cost pada perusahaan yang menghadapi financial distress 

agar pembuktian empiris tentang gambaran bahwa meningkatnya utang 

dapat mengurangi agency cost semakin jelas. Penelitian tentang persentasi 

pemegang saham yang merangkap direksi terhadap jumlah pemegang 

saham dalam kaitannya dengan agency cost juga dapat dilakukan. Hal 

tersebut bertujuan untuk membuktikan apabila terjadi peningkatan 

kesejajajaran kepentingan direksi dan pemegang saham maka 

permasalahan agency akan berkurang.  

2. Implikasi manejerial yang diberikan adalah bahwa investor dan calon 

investor sebaiknya tidak terlalu fokus dengan ukuran perusahaan untuk 
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melakukan investasi karena tidak pasti perusahaan yang besar akan 

menghasilkan kinerja yang baik. 
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