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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap agency cost pada 

Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012 dan telah dibahas di bab 4 

(empat), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi corporate governance (jumlah komposisi dewan) pada Industri 

Semen yang telah go public periode 2008-2012 cenderung berfluktuatif, 

dimana tingkat corporate governance pada Industri Semen tertinggi 

dihasilkan oleh PT Indocemen Prakarsa, Tbk yaitu sebesar 15,2. Kenaikan 

nilai corporate governance dari suatu perusahaan ini dalam rangka  

peningkatan kinerja perusahan dan peningkatan pengharapan para investor 

dengan adanya controlling dan kesempatan untuk berbuat curang yang 

semakin kecil. Sedangkan tingkat corporate governance yang terendah dari 

tahun 2008-2012 pada Industri Semen dihasilkan oleh PT Semen Gresik 

(Persero), Tbk sebesar 12. 

2. Kondisis struktur kepemilikan (struktur kepemilikan terkonsentrasi) pada 

Industri Semen yang telah go public periode 2008-2012 cenderung 

berfluktuatif, dimana tingkat struktur kepemilikan pada Industri Semen 

tertinggi sebesar 79,32% dihasilkan oleh PT Holcim Indonesia, Tbk> 

Sedangkan tingkat struktur kepemilikan yang terendah dari tahun 2008-2012 

pada Industri Semen dihasilkan oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk sebesar 

61,32%. Semakin terkonsentrasinya kepemilikan, principal mempunyai 

insentif untuk memonitor agen, agar mereka bertindak selaras dengan 

kepemilikan pemilik. 

3. Kondisis agency cost (operating general and administration) pada Industri 

Semen yang telah go public periode 2008-2012 disetiap perusahaan 

cenderung tidak stabil, dimana tingkat agency cost pada Industri Semen 

tertinggi dihasilkan oleh PT Holcim Indonesia, Tbk sebesar 93,6% ditahun 
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2008, kenaikan agency cost dari suatu perusahaan ini disebabkan oleh 

meningkatnya biaya operasi (operating expense) dan penjualan bersih (net 

sale). Sedangkan agency cost yang terendah adalah sebesar 63,9% yang 

dihasilkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk pada tahun 2010. Hal 

ini menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu meminimalisasikan biaya 

operasinya dan menggunakan labanya sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

4. Penelitian terhadap pengaruh simultan dari variabel independent (variabel X) 

memberikan hasil bahwa variabel corporate governance (X1) dan struktur 

kepemilikan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap agency cost (Y). Hal 

ini berdasarkan analisis pengujian simultan (Uji F) melalui perbandingan 

antara Fhitung (8,573) yang lebih besar dari nilai Ftabel (6,027). Sedangkan 

tingkat signifikansi yang dihasilkan kedua variabel independen ini 

menghasilkan nilai sebesar 0,005>0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate governance 

(X1) dan struktur kepemilikan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap agency cost (Y) pada perusahaan yang tergabung dalam Industri 

Semen yang telah go public periode 2008-2012. 

5. Penelitian terhadap pengaruh parsial dari variabel independent (X) 

memberikan hasil bahwa : 

a. Secara parsial variabel corporate governance (X1) yang diproksikan oleh 

jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap agency cost (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji 

hipotesis bahwa thitung (-0,242) < ttabel (-2,179), maka H01 diterima dan Ha1 

ditolak. Sedangkan, persamaan regresi menunjukan bahwa koefisien 

untuk variabel corporate governance (X1) menghasilkan tanda negatif 

sebesar -0,224 dengan tingkat signifikansi 0,813 lebih besar dari α = 0,05. 

Hal ini berarti bahwa variabel corporate governance (X1) tidak mampu 

menjelaskan agency cost. Sedangkan tanda negatif memberikan gambaran 

bahwa antara corporate governance dengan agency cost memiliki 

hubungan yang berlawanan, artinya apabila tingkat corporate governance  

tinggi maka agency cost bernilai rendah. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa corporate governance (X1) secara parsial berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap agency cost (Y). 

b. Sementara itu variabel struktur kepemilikan (X2) yang diproksikan oleh 

struktur kepemilikan terkonsentrasi secara parsial memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap agency cost (Y). Hal ini dapat dilihat Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa bahwa thitung (3,962) 

> ttabel (-2,179), maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Sedangkan, persamaan 

regresi menunjukan bahwa koefisien untuk variabel struktur 

kepemilikan(X2) menghasilkan tanda negatif sebesar -0,490 dengan 

tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini berarti bahwa 

variabel struktur kepemilikan(X2) diyakini mampu menjelaskan agency 

cost. Sedangkan tanda negatif memberikan gambaran bahwa antara 

struktur kepemilikandengan agency cost memiliki hubungan yang 

berlawanan, artinya apabila tingkat struktur kepemilikan tinggi maka 

agency cost bernilai rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur 

kepemilikan(X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap agency cost (Y). 

 

5.2 Saran 

Dengan melihat hasil penelitian yang dibahas pada bab VI maka penulis 

bermaksud untuk memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini dan 

mungkin berguna baik untuk investor maupun calon investor, peneliti lain, dan 

perusahaan yang bersangkutan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor maupun calon investor yang ingin menginvestasikan sahamnya 

pada suatu perusahaan sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan 

yang akan dipilih, dalam hal ini investor harus menanamkan sahamnya pada 

perusahaan yang tepat. Para investor harus mengetahui dan menganalisis 

kondisi keuangan perusahaan tersebut. Para investor juga harus 

memperhatikan semua aspek baik fundamental maupun teknikal yang dapat 

mempengaruhi masalah keagenan (agency conflict) perusahaan tersebut yang 
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selanjutnya akan berpengaruh terhadap besarnya biaya keagenan (agency 

cost). 

2. Bagi peneliti lain yaitu dapat meneliti variabel-variabel yang berbeda untuk 

melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Agency Cost selain variabel 

yang diteliti oleh penulis. Dan memilih emiten dari sektor lainnya untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian yang lebih lanjut, dengan jumlah data yang 

lebih banyak agar memberikan hasil yang lebih baik. 

3. Bagi Manajemen Perusahaan, diharapkan agar selalu memberikan informasi 

keuangan yang bersifat objektif, relevan, dan dapat diuji keabsahannya 

sehingga dapat meyakinkan pihak investor dalam pengambilan keputusan 

untuk menilai suatu perusahaan. Dan sebaiknya, perusahaan harus lebih 

meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan kinerja yang semakin baik  

maka investor akan menilai bahwa perusahaan tersebut dapat dikategorikan 

sebagai perusahaan yang baik dan layak untuk dibeli sahamnya. Selain itu, 

diharapkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan insiders ownership 

untuk dapat mengurangi agency cost. Peningkatan pendanaan dan hutang 

akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan 

manajemen. 

 

 


