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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, pengujian hipotesis dan pembahasan pada 

Bab 5, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Asimetri informasi yang diukur menggunakan teori Bid-ask spread memiliki 

pengaruh negatif terhadap cost of equity capital. Diperkirakan terjadinya 

perubahan struktur informasi tersebut mampu meningkatkan penilaian terhadap 

presisi rata-rata investor atas laporan keuangan sehingga cost of equity 

menurun. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengungkapan struktur informasi 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

2. Konsentrasi kepemilikan yang diproksikan dalam kepemilikan institutional dan 

diukur menggunakan ukuran persentasi kepemilikan terbesar pada perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital. Hal ini dikarenakan 

mayoritas jenis perusahaan publik di Indonesia masih merupakan perusahaan 

milik keluarga sehingga adanya monitoring oleh pihak institusional cenderung 

tidak mempengaruhi keputusan investor dalam menentukan biaya ekuitas 

perusahaan. Dengan adanya monitoring tersebut menyebabkan investor 

memiliki anggapan bahwa tingkat kecurangan yang dilakukan oleh menajemen 

akan kecil dan pihak manajemen akan melaporkan kondisi perusahaan dalam 

keadaan yang sebenar-benarnya. 
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3. Manajemen laba yang diukur dengan menggunakan Modified Jones Model 

tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital. Hal ini dikarenakan investor 

tidak menyadari adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh emitten 

sehingga investor tidak melakukan antisipasi risiko untuk dapat menaikkan 

tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkannya. Investor yakin kalau laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan adalah laba sebenarnya, sehingga investor 

memiliki kepercayaan yang tinggi kepada perusahaan atas investasinya dan 

menilai risiko yang akan ditanggungnya juga lebih kecil, karena adanya 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan, keterbatasan penelitian dan simpulan maka ada 

beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu sektor industri yang terdapat dalam 

Bursa Efek Indonesia yaitu menggunakan sektor manufaktur. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan sektor industri lain diluar sektor 

manfaktur. Agar hasil penelitian dapat digunakan semua perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tidak hanya untuk sektor manufaktur.   

2. Penelitian selanjutnya juga di harapkan menambahkan tingkat pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat pengungkapan dapat berupa 

mandatory maupun voluntary. Hal ini dikarenakan tingkat pengungkapan 

diperkirakan dapat merubah suatu pandangan investor terhadap perusahaan 

yang berkaitan dengan asimetri informasi dan manajemen laba.  
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3. Dengan berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan 

meningkatkan tingkat informasi serta kualitas dari laporan keuangan mereka 

sehingga perusahaan dapat dipercaya dan memiliki nilai positif di mata 

investor. Hal ini dimaksudkan agar investor tidak memiliki suatu pandangan 

bahwa secara umum tingkat manajemen laba pada perusahaan-perusahaan 

dalam sektor manufaktur adalah sama sehingga tingkat return yang diharapkan 

pun akan relatif sama antara perusahaan yang melakukan manajemen laba 

maupun yang tidak melakukan manajemen laba. 
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