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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 

laporan keuangan dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. 

Berdasarkan hasil penelitian dan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Pengungkapan laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap  cost of equity 

capital. Hal ini dapat dilihat dari thitung  sebesar 4,052 >  ttabel  2,00958 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Pengaruh negatif pengungkapan laporan 

keuangan terhadap cost of equity capital berarti setiap kenaikan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan akan menurunkan cost of equity capital. 

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan 

maka akan semakin menurunkan cost of equity capital atau semakin rendah 

tingkat pengungkapan laporan keuangan maka akan semakin besar cost of 

equity capital. 

2. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital. Hal ini 

dapat dilihat dari thitung  sebesar 1.087 <  ttabel  2,00958 dengan tingkat 

signifikansi 0,282 > 0,05, yang berarti besarnya asimetri informasi tidak 

dapat menjelaskan secara langsung pengaruhnya terhadap cost of equity 

capital. Asimetri informasi yang dihitung dari bid ask spread, maka dapat 
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dikatakan bahwa ketika timbul asimetri informasi, keputusan pengungkapan 

yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham. 

3. Pengungkapan laporan keuangan dan asimetri informasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital.  Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Fhitung 9,712 >  Ftabel 3,19 dan tingkat  signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga menandakan adanya pengaruh secara bersamaan pengungkapan 

laporan keuangan dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital. 

Pengaruh simultan ini berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan 

keuangan dan semakin rendah asimetri informasi maka akan semakin rendah 

cost of equity capital. Adanya tingkat pengungkapan yang tinggi dan 

rendahnya asimetri informasi dapat memberikan signal yang positif bagi 

investor, sehingga akan menurunkan cost of equity capital. 

 
 

5.2 Keterbatasan 

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian yang 

dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan 

untuk penelitian lebih lanjut. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian ini kurang dapat 

digeneralisasi untuk jenis industri lain. 

2. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen sebagai 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga menyebabkan adjusted 

R square dalam penelitian belum maksimal. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka dapat 

diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih 

besar tidak hanya terfokus pada industri manufaktur, tetapi industri lainnya  

yang terdapat di BEI agar dapat dijadikan perbandingan dengan hasil 

penelitian sebelumnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel independen yang 

berbeda dengan penelitian ini, seperti manajemen laba, ukuran perusahaan 

dan sebagainya. 
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