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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas akrual,

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap biaya utang pada

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode

tahun 2015 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan purposive sampling

dalam mengambil data yang diperlukan. Ada sebanyak enam puluh (60) populasi

dalam penelitian ini. Dari populasi tersebut kemudian dieleminasi sesuai kriteria

untuk mendapatkan sampel, dan terpilihlah empat puluh delapan (48) data

sebelum outlier sebagai sampel. Selanjutnya dikarenakan data yang diolah tidak

normal dikarenakan adanya ada yang ekstrim maka dilakukanlah outlier sehingga

data menjadi normal. Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis pada

data yang ada, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1) Variabel independen kualitas akrual memiliki pengaruh signifikan negatif

terhadap biaya utang. Hal tersebut dikarenakan variabel kualitas akrual

memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,021 (0.021 < 0.05).

2) Variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen yaitu biaya utang. Hal tersebut dikarenakan

variabel kepemilikan institusional mempunyai tingkat signifikansi lebih dari

0,05 yaitu 0.907 (0.907 > 0.05).

3) Variabel independen ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen yaitu biaya utang. Hal tersebut dikarenakan

variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu

0.144 (0.144 > 0.05).
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Berikut merupakan

keterbatasan Penelitian yang dijumpai dalam penelitian ini yaitu:

1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan BUMN yang

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), yang di mana jumlahnya cukup

sedikit. Sehingga jika sampel yang digunakan adalah seluruh BUMN pasti

hasilnya akan berbeda.

2) Informasi berkenaan dengan beban bunga dan debt in current liability yang

dipublikasi oleh perusahaan kurang rinci dan kurang lengkap dalam

pengungkapannya di laporan keuangan.

5.3 Saran

Penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga adapun saran yang dapat

penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya sebagai

berikut :

1) Pada penelitian selanjutnya, peneliti memberikan saran untuk memperpanjang

periode penelitian, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan

kesimpulan yang lebih akurat;

2) Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan perusahaan sektor lain

selain dari Perusahaan BUMN sebagai objek penelitian, sehingga dapat

diketahui biaya utang pada sector perusahaan lainnya;

3) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memiliki kaitan

dengan biaya utang.
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