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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tax avoidance,

kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap cost of debt

pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industry Konsumsi Yang Terdaftar Di

BEI Periode 2013-2016. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik

teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 10

perusahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel tax avoidance memiliki thitung (-2,515) < ttabel

(-2,028), memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar

0,016, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan

terhadap cost of debt. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan bahwa

tax avoidance berpengaruh negatif terhadap cost of debt.

2. Secara parsial variabel kepemilikan keluarga thitung 5,051 > ttabel 2,028,

memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap cost

of debt. Hal ini mendukung H2 yang menyatakan bahwa kepemilikan

keluarga berpengaruh positif terhadap cost of debt.

3. Secara parsial variabel kepemilikan institusional thitung1,875 <ttabel

2,028, memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,069, dan

tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap
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cost of debt. Hal ini tidak mendukung H3 yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap cost of debt.

4. Secara simultan tax avoidance, kepemilikan keluarga dan kepemilikan

institusional Fhitung (12,773) > Ftabel (2,87), memiliki tingkat signifikan

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya

pengaruh positif yang signifikan terhadap cost of debt.

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,516. Hasil

ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 51,6% dari

variabel tax avoidance, kepemilikan keluarga dan kepemilikan

institusional terhadap cost of debt. Sedangkan sisanya 48,4%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat

memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Kreditur

Kreditur sebaiknya dapat memahami dengan baik informasi keuangan

yang disajikan perusahaan salah satunya yaitu good corporate

governance perusahaan, agar tidak salah dalam menanamkan modal

dan dan mendapatkan return sesuai dengan yang diharapkan dalam

berinvestasi.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kepercayaan kreditur

kepada perusahaan, dengan meningkatkan kualitas informasi yang

disajikan yaitu relevan dan relibel.
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3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama,

diharapkan mampu meneliti seluruh perusahaan yang terdafatar di

BEI, memperpanjang tahun penelitian, dan menambah jumlah sampel.


