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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

BAB IV, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis 

dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada 

sub sektor industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 

mengalami penurunan dan kenaikan. Leverage pada sub sektor industri 

perbankan mengalami penurunan. Biaya keagenan (agency cost) pada sub 

sektor industri perbankan periode 2013-2017 mengalami penurunan dan 

peningkatan.  

2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency 

cost) pada sub sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan 

saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajer. 

3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan 

(agency cost) pada sub sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. Hal ini menujukan bahwa pemegang 

saham institusional bisa saja tidak melaksanakan perannya sebagai 

pengawas perusahaan karena telah mendelegasikan fungsi pengawasan 

terhadap dewan komisaris perusahaan. 

4. Leverage berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost) pada sub 

sektor industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2017. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi leverage keuangan 

suatu perusahaan maka semakin tinggi pula biaya keagenan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas terdapat beberapa 

saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Aspek Teoritis 

Bagi penulis selanjutnya, untuk menambah dan/atau mengganti variabel 

lain sebagai variabel independen baik berasal dari faktor eksternal maupun 

internal untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi dan 

menurunkan biaya keagenan perusahaan serta memperpanjang periode 

penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya perusahaan lebih 

mengoptimalkan kepemilikan manajerial dan leverage perusahaan, 

karena dengan adanya kepemilikan manajerial dan leverage dalam 

jumlah yang optimal dapat membantu meminimalisir biaya keagenan 

(agency cost). 

b. Bagi Investor 

Investor harus menyadari hal-hal yang dapat mempengaruhi naik 

turunnya biaya keagenan (agency cost) suatu perusahaan sebelum 

melakukan investasi. Para investor harus mengetahui dan menganalisis 

kondisi keuangan perusahaan tersebut. Para investor juga harus 

memperhatikan semua aspek baik fundamental maupun teknikal yang 

dapat menimbulkan agency conflict perusahaan tersebut. 

 


