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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini ingin mengetahui faktor – faktor apakah yang dapat 

mempengaruhi rendahnya kos utang dalam sebuah perusahaan. Secara teoritis 

penelitian ini menggunakan dasar agency theory dimana teori ini menjelaskan 

conflict of interest antara pihak pemberi wewenang dan penerima wewenang. 

Dalam penelitian ini melibatkan peran dewan komisaris, komite audit dan auditor 

dalam menurunkan kos utang. Dewan komisaris meliputi independensi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris dan keahlian dewan komisaris. Komite audit 

meliputi jumlah rapat dan ukuran komite audit. Peran auditor sendiri meliputi 

reputasi auditor dan tenur auditor. 

 Hasil pengujian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap 

kos utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,823 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

ditolak. 

2. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kos utang dilihatdari 

nilai koefisien regresi sebesar 0,066 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kos utang. 

Artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.
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3. Variabel keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap kos 

utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,054 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Jadi keahlian dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap kos utang. Artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. 

4. Variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang 

dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,117 menunjukkan pengaruhnya 

bernilai positif. Jadi ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kos 

utang. Artinya hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. 

5. Variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap kos 

utang dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,025 menunjukkan 

pengaruhnya bernilai positif. Jadi jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kos utang. Artinya hipotesis kelima pada penelitian ini 

ditolak. 

6. Variabel reputasi auditor tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang dilihat 

dari nilai koefisien regresi sebesar 0,054 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. 

7. Variabel tenur auditor tidak berpengaruh negatif terhadap kos utang dilihat 

dari nilai koefisien regresi sebesar 0,106 menunjukkan pengaruhnya bernilai 

positif. Jadi tenur auditor berpengaruh positif terhadap kos utang. Artinya 

hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak. 
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8. Untuk variabel kontrol, leverage dan ukuran perusahaan memilikinilai 

signifikansi t < 0.05 sehingga leverage dan ukuran perusahaan diterima. 

Tetapi untuk profitabilitas memiliki nilai signifikansi t > 0.05 sehingga 

profitabilitas ditolak sebagai variabel kontrol. 

 

5.2 Keterbatasan dan Implikasi 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data dalam penelitian ini banyak 

yang tidak dapat dipakai, diakibatkan karena biaya utang perusahaan yang tidak 

tercantum dalam laporan keuangan. Selain itu dalam penelitian ini masih 

mempertimbangkan adanya kebijakan pemerintah tentang tingkat suku bunga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga banyak variabel yang ditolak dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk pihak kreditur 

disamping mempertimbangkan kebijakan BI rate agar dapat melihat juga peran – 

peran dari dewan komisaris, komite audit dan auditor dalam menentukan kos utang. 

Bagi perusahaan disarankan untuk tetap meningkatkan peran dewan komisaris, 

komite audit dan auditor agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap berintegritas 

sehingga tetap menjadi bahan pertimbangan bagi kreditur untuk memberikan pinjaman 

dananya. Bagi penelitian berikutnya disarankan untuk menghubungkan dengan 

peringkat obligasi (bond rating) perusahaan serta bisa memasukkan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia (BI rate) sebagai salah satu variabel kontrol. 




