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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uji statistik, uji hipotesis dan analisis yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis corporate

governance berpengaruh positif terhadap efektifitas mekanisme pengurang

masalah agensi tidak terbukti.

Pada penelitian ini corporate governance tidak berpengaruh terhadap

mekanisme pengurang masalah agensi pada perusahaan go public di

Indonesia. Corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap

efektifitas mekanisme deviden untuk mengurangi masalah agensi pada

pemsaliaan publik. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa tidak ada

pengaruh yang signifikan antara penerapan corporate governance terhadap

efektifitas monitoring dewan komisaris independen untuk mengurangi

masalah agensi, sehingga tidak. ada perbedaan efektifitas baik pada perusahaan

yang menerapkan rnaupun yang tidak menerapkan corporate governance.

Akan tetapi, terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel

corporate governance terhadap efektifitas mekanisme hutang untuk

mengurangi masalah agensi, yang berarti bahwa hutang akan memperburuk

masalah agensi bagi perusahaan publik yang sudah dinilai bagus penerapan

corporate governance-nya.
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Secara simultan signifikan corporate governance dengan variabel bebas

deviden, hutang, dewan komisaris independen dan BETA sebagai variabel

kontrol dapat mempengamhi efisi -nsi pengurang masalah agensi.

Ada beberapa faktor yang membuat deviden, hutang dan dewan

komisaris independen tidak berpengaruh pada efektifitas pengurang masalah

agensi mungkin disebabkan oleh tidak efektifnya ketiga variabel tersebut

dalam mengurangi masalah agensi pada pemsahaan publik di Indonesia atau

mungkin disebabkan oleh tidak akuratnya skor corporate governance dalam

penelitian ini. Selain itu juga tidak dipublikasikannya informasi mengenai

keberadaan dewan komisaris independen kemungkinan dapat mempengaruhi

hasil estimasi.

5.2 SARAN

1. Pada penelitian berikutnya dapat menguji validitas dari skor corporate

governance dengan membandingkannya dengan nilai corporate

governance yang diterbitkan oleh lembaga yang sama pada tahun - tahun

berikutnya atau yang diterbitkan oleh lembaga yang lain.

2. Pada penelitian ke depan diharapkan dapat menambah variabel pengurang

masalah agensi selain deviden, hutang dan dewan komisaris independen.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguatkan atau membantah

kesimpulan penelitian ini.


