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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut 

ini: 

1. H1 yang berbunyi independensi dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap kos utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hashim dan Amrah (2016), Lorca et al. (2011), dan 

Anderson et al. (2004) yang memberikan bukti bahwa independensi dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

2. H2 yang berbunyi ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

kos utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Hashim dan 

Amrah (2016) memberikan bukti bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kos utang 

3. H3 yang berbunyi intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh 

negatif terhadap kos utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan Lorca et al. (2011) memberikan bukti bahwa 

intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos 

utang. 

4. H4 yang berbunyi keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

kos utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang 
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5. dilakukan Hashim dan Amrah (2016), Lorca et al. (2011) Anderson et al. 

(2004) dan memberikan bukti bahwa keahlian dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

6. H5 yang berbunyi ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kos 

utang, diterima. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

Hashim dan Amrah (2016) dan Anderson et al. (2004) yang memberikan 

bukti bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

7. H6 yang berbunyi intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif 

terhadap kos utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian 

yang dilakukan Hashim dan Amrah (2016) dan Anderson et al. (2004) 

yang memberikan bukti bahwa intensitas pertemuan komite audit 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

8. H7 yang berbunyi keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap kos 

utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

Hashim dan Amrah (2016) dan Anderson et al. (2004) yang memberikan 

bukti bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap kos 

utang. 

9. H8 yang berbunyi kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kos 

utang, ditolak. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

Hashim dan Amrah (2016), Shailer dan Wang (2014) dan Anderson et al. 

(2003) yang memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. 
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10. H9 yang berbunyi reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang, 

diterima. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Hashim dan 

Amrah (2016) memberikan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Beberapa perusahaan masih belum memenuhi peraturan yang diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai 

jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) 

dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

 

5.3. Saran 

 Dari kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan beberapa variabel 

independen lainnya, seperti pertumbuhan perusahaan, leverage,  rasio 

pasar (EPS, PER) karena semakin tinggi pertumbuhan perusahaan dan 

rasio pasar, serta semakin rendah leverage akan menurunkan Kos Hutang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel independensi 

dewan komisaris akan lebih baik jika menggunakan perusahaan yang telah 

memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.  

 

 

 


