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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal

seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Perkembangan Corporate Governance, Agency Cost, dan Nilai Perusahaan

Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil penelitian Corporate Governance yang menggunakan

proporsi Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Dewan Komisaris

Independen Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode

2010-2014 menunjukan trend yang menurun. Untuk proporsi

Kepemilikan Institusional rata-rata tertinggi adalah PT Bank Negara

Indonesia yang terjadi pada tahun 2010-2014 sebesar 99% dan rata-rata

terendah adalah PT Lippo Karawaci terjadi pada tahun 2011-2013 sebesar

18%. Sedangkan untuk proporsi Kepemilikan Dewan Komisaris

Independen rata-rata tertinggi adalah PT Gudang Garam yang terjadi pada

tahun 2010 dan 2011 sebesar 75% dan PT Lippo Karawaci ysng terjadi

pada tahun 2013 sebesar 75% dan rata-rata terendah adalah PT Tambang

Batubara Bukit Asam terjadi pada tahun 2012 dan 2014 sebesar 17%.

b) Nilai Agency Cost dengan menggunakan administrative expense rate pada

Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014

menunjukan trend yang mengalami kenaikan. Perusahaan yang memiliki

nilai Agency Cost tertinggi adalah PT. Bank Danamon pada tahun 2014

sebesar 103%. Sedangkan perusahaan yang mendapatkan Agency Cost

terendah adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yaitu sebesar 54% pada

tahun 2010 dan PT Jasa Marga Tbk, yaitu sebesar 54% pada tahun 2011.
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c) Nilai Perusahaan dengan menggunakan Price book value pada Perusahaan

Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014 menunjukan trend

yang menurun. Perusahaan yang memiliki nilai PBV tertinggi adalah PT

Kalbe Farma yaitu sebesar 9,3 pada tahun 2014. Sedangkan perusahaan

yang mendapatkan nilai PBV terendah adalah PT Adaro Energy Tbk,

yaitu sebesar 0,81 pada tahun 2014.

2. Pengaruh Corporate Govermance Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan

Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014 Baik Secara Simultan

Maupun Parsial

a) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil Kepemilikan

Institusional (X1), Kepemilikan Dewan Komisaris Independen (X2) tidak

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Agency Cost (Z)

Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014.

b) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil:

- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara

Kepemilikan Institusional terhadap Agency Cost yang diukur

menggunakan administrative expense rate pada Perusahaan yang

terdaftar di Indeks LQ 45 periode 2010-2014 hal ini terjadi karena

adanya kepemilikan institusional kurang mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat

digunakan untuk mendukung kinerja manajamen, termasuk di

dalamnya penggunaan biaya administrasi.

- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dewan

Komisaris Indepndensi terhadap Agency cost yang diukur

menggunakan administrative expense rate pada Perusahaan yang

terdaftar di Indeks LQ 45 periode 2010-2014 hal ini terjadi karena

meskipun terdapat corporate governance pemilik masih kurang

percaya kepada manajer tentang kinerja yang telah dilakukan untuk
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perusahaan. Mekanisme corporate governance yang diharapkan

dapat meminimalkan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan

antara pemilik dan manajermen belum sepenuhnya terwujud.

3. Pengaruh Corporate Govermance Terhadap Nilai Perusahaan Pada

Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45 Periode 2010-2014 Baik Secara

Simultan Maupun Parsial.

a) Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil Kepemilikan

Institusional (X1), Kepemilikan Dewan Komisaris Independen (X2) dan

Agency Cost (Z) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

Nilai Perusahaan (Y) Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ-45

Periode 2010-2014.

b) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil:

- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara

Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan yang diukur

menggunakan Price book value pada Perusahaan yang terdaftar di

Indeks LQ 45 periode 2010-2014 hal ini terjadi karena aktivitas

Monitoring institusi belum mampu mengubah struktur pengelolahan

perusahaan dan belum mampu untuk meningkatkan kemakmuran

pemegang saham.

- Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dewan

Komisaris Indepndensi terhadap Nilai Perusahaan yang diukur

menggunakan Price book value pada Perusahaan yang terdaftar di

Indeks LQ 45 periode 2010-2014 hal ini terjadi karena komposisi

dewan komisaris independen sudah memberikan kontribusi yang

efektif terhadap fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab

anggota dewan komisaris sehingga menjadi efektif dan menaikan

kinerja perusahaan dengan naiknya kinerja perusahaan maka nilai

perusahaan bisa tercapai.
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- Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Agency Cost

terhadap Nilai Perusahaan yang diukur menggunakan Price book

value pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 periode 2010-

2014 hal ini terjadi karena biaya keagenan yang dikeluarkan oleh

prinsipal untuk mengawasi kinerja manajemen menjadi beban bagi

perusahaan sehingga akan mengurangi laba yang dihasilkan yang

berakibat pada penurunan nilai perusahaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian

yang  telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai

berikut:

1. Bagi pada investor, yang bermaksud melakukan investasi Perusahaan yang

terdaftar di Indeks LQ 45 selain melihat faktor fundamental perusahaan

sebaiknya investor melihat juga hal-hal yang tidak di publikasi oleh

perusahaan.

2. Bagi emiten diharapkan senantiasa meminimalisir konflik yang terjadi di

perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan agar dapat mensejahterakan

para pemegang sahamnya.

3. Bagi peneliti berikutnya perlu adanya penelitian yang menggunakan variabel-

variabel lain yang menggambarkan mekanisme Corporate Governance seperti

kepemilikan asing, kepemilikan public, komite audit, ukuran dewan direksi

dan lain-lain yang pengaruhnya lebih relevan terhadap Agency Cost dan Nilai

Perusahaan. Selain itu perlu memperbanyak sampel penelitian, bukan hanya

Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 saja, melainkan penelitian dengan

objek perusahaan yang tidak terdaftar di indeks LQ 45 juga. Serta

meningkatkan kualitas penelitian dengan memperluas periode pengamatan,

perusahaan penelitian serta melakukan pengamatan lebih mendalam tentang

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Agency Cost dan Nilai Perusahaan.


