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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan  terhadap 

Agency Cost pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada Periode 2010-2014” maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal mengenai hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perkembangan struktur kepemilikan, struktur modal, ukuran 

perusahaan, dan agency cost pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 sebagai 

berikut: 

a. Kondisi perkembangan kepemilikan institusional pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 

cenderung stabil. Pada tahun 2010-2011 rata-rata kepemilikan institusional 

mengalami penurunan, namun pada tahun 2011-2013 rata-rata kepemilikan 

institusional mengalami peningkatan, kemudian menurun kembali pada 

tahun 2013-2014. Rata-rata kepemilikan institusional tertinggi dimiliki oleh 

PT. Kimia Farma Tbk dan rata-rata kepemilikan institusional terendah 

dimiliki oleh PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. 

b. Kondisi perkembangan kepemilikan manajerial pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 

cenderung stabil. Pada tahun 2010-2013 rata-rata kepemilikan manajerial 

mengalami penurunan, namun pada tahun 2013-2014 rata-rata kepemilikan 

manajerial mengalami peningkatan. Rata-rata kepemilikan institusional 

tertinggi dimiliki oleh PT Pyridam Farma Tbkdan rata-rata kepemilikan 

institusional terendah dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk. 

c. Kondisi perkembangan debt to equity ratio (DER) pada industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 

cukup meningkat. Pada tahun 2010-2014 rata-rata DER mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata DER tertinggi dimiliki oleh 



125 

 

PT Siantar Top Tbk dan rata-rata DER terendah dimiliki oleh PT 

Mandom Indonesia Tbk. 

d. Kondisi perkembangan ukuran perusahaan pada industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 cenderung 

meningkat. Pada tahun 2010-2013 rata-rata ukuran perusahaan mengalami 

peningkatan, namun pada tahun 2013-2014 rata-rata ukuran perusahaan 

mengalami penurunan. Rata-rata ukuran perusahaan tertinggi dimiliki oleh 

PT Gudang Garam Tbk dan rata-rata ukuran perusahaan terendah dimiliki 

oleh PT Kedaung Indah Can Tbk. 

e. Kondisi perkembangan agency cost pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 cenderung 

meningkat. Pada tahun 2010-2013 rata-rata agency cost mengalami 

penurunan, namun pada tahun 2013-2014 rata-rata agency cost mengalami 

peningkatan. Rata-rata agency cost tertinggi dimiliki oleh PT Prashida 

Aneka Niaga Tbk dan rata-rata agency cost terendah dimiliki oleh PT 

Gudang Garam Tbk. 

2. Pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan 

terhadap agency cost secara bersama pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 

Berdasarkan hasil penelitian secara bersama, variabel independen dalam 

penelitian ini seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, debt to 

equity ratio, dan ukuran perusahaan mempunyai keeratan hubungan yang kuat 

serta berpengaruh terhadap agency cost pada industri pertambangan pada 

periode 2010-2014. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fachrudin (2011), Awwalia dan Annisata (2014), dan Fujianti (2012) 

bahwa adanya hubungan signifikan antara kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan terhadap 

agency cost. 
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3. Pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran perusahaan 

terhadap agency cost secara parsial pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 

a. Kepemilikan institusional memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah 

dan memiliki hubungan yang searah namun tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap agency cost (biaya agensi) pada indsutri barang 

konsumsi yang terdaftar pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Hal ini didukung oleh penelitian menurut Handoko (2014) dan 

Tjandrawan (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap agency cost. 

b. Kepemilikan manajerial memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah 

dan memiliki hubungan yang searah namun tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap agency cost (biaya agensi) pada indsutri barang 

konsumsi yang terdaftar pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Hal ini didukung oleh penelitian menurut Handoko (2014) dan Awwalia 

dan Annisata (2014) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap agency cost. 

c. Debt to equity ratio memiliki keeratan hubungan yang sangat rendah dan 

memiliki hubungan yang searah namun tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap agency cost (biaya agensi) pada indsutri barang konsumsi yang 

terdaftar pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hal ini 

didukung oleh penelitian menurut Immanuela (2014) dan Zheng (2013) 

yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap agency cost. 

d. Ukuran Perusahaan memiliki hubungan keeratan yang kuat dan memiliki 

hubungan yang bertolak belakang serta berpengaruh secara signifikan 

terhadap agency cost (biaya agensi) pada indsutri barang konsumsi yang 

terdaftar pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hal ini 

didukung oleh penelitian menurut Zhang dan Li (2008) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

agency cost. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap agency cost pada industri barang konsumsi yang terdaftar 

pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, maka penulis memiliki 

beberapa saran sebagai berikut: 

1.  Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai 

cerminan untuk mengevaluasi agency cost pada industri barang konsumsi yang 

terkait dengan penelitian ini. Perusahaan dapat melakukan perbaikan pada 

agency cost untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, baik itu 

dalam hal yang berkaitan dengan struktur kepemilikan, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan. Agency cost yang rendah merupakan satu hal yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk menarik minat investor karena dianggap akan 

memberikan feedback yang memuaskan bagi investor. Bagi perusahaan yang 

masih memiliki persentase struktur kepemilikan, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan yang cenderung rendah ataupun negatif, sebaiknya perusahaan 

dapat meningkatkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, 

melakukan pendanaan melalui hutang, dan meningkatkan ukuran perusahaan. 

Hal tersebut dilakukan agar biaya agensi yang dikeluarkan dapat berkurang 

meningkatkan minat investor. 

2.  Bagi Investor 

Bagi investor sebelum melakukan investasi sebaiknya melakukan 

pertimbangan terhadap perusahaan dengan menginvestasikan sebagian saja 

dananya dalam saham saham ini untuk menghindari kerugian dan investor 

sebaiknya membeli saham-saham perusahaan yang memiliki prospek yang baik 

di masa depan sehingga saat perusahaan tersebut melakukan perbaikan kinerja, 

perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan. Investor juga perlu 

untuk mengantisipasi faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap agency 

cost, tidak hanya memperhatikan struktur kepemilikan, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan, tetapi memperhatikan juga faktor lain seperti kinerja 

keuangan dan faktor makro ekonomi. Penulis menyarankan berdasarkan hasil 
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penelitian ini agar investor melakukan investasi jangka panjang pada PT 

Gudang Garam Tbk dikarenakan memiliki rata-rata agency cost yang cukup 

rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat diartikan 

permasalahan konflik keagenan yang ada di dalam perusahaan dapat 

diminimalisir. 

3.  Bagi Peneliti dan Pihak Lain 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan periode waktu 

pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian 

yang lebih akurat dan bervariasi. Di samping itu juga dapat menambah variabel 

penelitian, seperti kebijakan dividen, ukuran dewan, tingkat risiko, dan 

kebijakan insentif. Hal ini berdasarkan hasil beberapa jurnal yang 

menunjukkan adanya hubungan dengan agency cost. Disamping itu peneliti 

selanjutnya dapat mengambil unit analisis lain di sektor manufaktur karena 

sektor ini merupakan sektor yang memiliki cakupan cukup luas. 

 


