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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

maka dapat diambil suatu kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis penelitian dan uji hubungan menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara asimetri informasi dengan biaya 

modal ekuitas. 

2. Hasil perhitungan uji liliefors memperlihatkan galat taksiran regresi Y atas 

X berdistribusi normal. 

3. Dari hasil uji keberartian regresi dan kelinieran dapat disimpulkan bahwa 

model regresi signifikan antara asimetri informasi dengan biaya modal 

ekuitas berarti dan linier. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat asimetri 

informasi semakin besar pula biaya modal ekuitas. 

4. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa  biaya 

modal ekuitas ditentukan oleh asimetri informasi. Besar koefisien 

determinasi 22,37% ini merupakan variansi biaya modal ekuitas 

dipengaruhi asimetri informasi. Sisanya dari variansi tersebut sebesar 

77,63% biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh variable-variabel lain. 
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B. Implikasi 

       Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa asimetri informasi mempunyai 

pengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Semakin meningkat asimetri 

informasi yang terjadi, maka akan mempengaruhi besarnya tingkat biaya 

modal ekuitas. 

       Biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian yang diharapkan yang 

dapat diperoleh dari investasi dengan tingkat risiko yang sama sebagai bagian 

proyek. Jadi, apabila asimetri informasi semakin meningkat, maka investor 

pun akan melihat bahwa tingkat risiko yang mungkin terjadi semakin besar, 

yang kemudian berpengaruh pada biaya modal ekuitas. 

       Implikasi dari penelitian ini, diharapkan perusahaan lebih memperhatikan 

tingkat asimetri informasi yang terjadi, dan dapat meminimalisirnya. Karena 

asimetri informasi berpengaruh pada besarnya biaya modal ekuitas yang 

adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Asimetri informasi 

yang terjadi pada kenyataannya semakin meningkat, dan ini menyebabkan 

berkurangnya kepercayaan pasar, khususnya investor dalam pembiayaan 

perusahaan, sehingga investor pun akan menaikkan besarnya tingkat 

pengembalian yang mereka harapkan. 
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C. Saran 

       Peneliti mencoba memberikan beberapa masukan untuk dapat 

menjadikan penelitian ini lebih bermanfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dibutuhkan modal 

perusahaan salah satunya yang didapat dari investor. Tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi akan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, salah satunya asimetri informasi yang terjadi. Jika tingkat 

asimetri informasi tinggi, maka besarnya tingkat pengembalian tersebut 

atau yang disebut biaya modal ekuitas pun akan semakin tinggi, hal ini 

dikarenakan resiko yang ditanggung besar apabila tingginya asimetri 

informasi yang terjadi. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan 

tingkat asimetri informasi yang terjadi pada perusahaan tersebut, serta 

dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi. Salah satu cara yaitu 

dengan pengungkapan informasi perusahaan yang jelas dan transparan, 

khususnya informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

a.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menggunakan data dari 

keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak 

hanya perusahaan manufaktur saja, sehingga penelitian lebih 

digeneralisasikan. 
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b. Lebih teliti dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, sehingga tidak menggunakan sampel yang data variabelnya 

bernilai negatif (khususnya variabel y; biaya modal ekuitas). 

c. Dapat menggunakan variabel-variabel lain yang juga merupakan 

faktor lain yang berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas, seperti 

tingkat pengungkapan sukarela, manajemen laba dan kualitas audit. 

d. Perluasan tahun periode pengamatan dapat dilakukan agar hasil 

penelitian lebih dapat menjelaskan hubungan yang lebih akurat. 

 


