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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, uji statistik, uji hipotesis dan analisis yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis

tingkat ukuran perusahaan (sebagai proxy dari asymmetric information) berpengaruh

positif terhadapefektifitasmekanisme pengurang masalahagensi tidak terbukti.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi pada perusahaan go public di

Indonesia. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap efektifitas

mekanisme pengurang masalah agensi sehingga deviden tidak efektif untuk

mengurangi masalah agensi pada perusahaan yang berukuran besar. Deviden akan

lebih efektif sebagai pengurang masalah agensi pada perusahaan yang berukuran

kecil.

Pada efektifitas mekanisme hutang terhadap pengurang masalah agensi

tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran perusahaan dan diperoleh hasil bahwa

ukuran perusahaan tidak mencerminkan sebagai asymmetric information dan lebih

mencerminkan return dalam teori small effect.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang

signifikan antara ukuran perusahaan terhadap efektifitas monitoring dewan

41



komisaris independen untuk mengurangi masalah agensi sehingga tidak ada

perbedaaan efektifitas baik pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Akan

tetapi, secara simultan signifikan ukuran perusahaan dengan variabel bebas deviden,

hutang, dewan komisaris independen dan BETA sebagai variabel kontrol dapat

mempengaruhi efisiensi pengurangan masalah agensi.

Ada beberapa faktor yang membuat deviden, hutang dan dewan komisaris

independen tidak berpengaruh pada efektifitas pengurang masalah agensi mugkin

disebabkan karena dalam penelitian ini memakai proxy ukuran perusahaan, bisa jadi

bila memakai proxy lain hasilnya akan berbeda dan perusahaan yang ikut dalam

penelitian ini sebanyak 1004 perusahaan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2001 -

2004. Perusahaan yang di tengahperiode tidak terdaftar di BEJ dan tidak melakukan

trading lebih dari 6 bulan maka secara otomatis tidak masuk dalam penelitian.

Jumlah perusahaan yang tidak sama setiap tahun dan juga informasi keberadaan

dewan komisaris independen yang tidak dipublikasikan mungkin dapat

mempengaruhi hasil estimasi.

5.1 Saran Penelitian

a. Pada penelitian kedepan diharapkan menambah jumlah observasi dengan

periode waktu yang lebih lama.

b. Pada penelitian kedepan disarankan perlu adanya penambahan variabel baru

yang nantinya di/?rojcykan sebagai assymetric information.
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