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BAB V  

PENUTUP 

 
5.1. Simpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka 

peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asimetri informasi berpengaruh terhadap cost of equity capital karena 

bahwa semakin kecil asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan 

pemegang saham, maka akan semakin kecil tingkat pengembalian yang 

diharapkan investor. Hal tersebut dikarenakan ketika manajemen tidak 

memberikan informasi terkait dengan perusahaan yang sebenar-

benarnya maka akan berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan 

investor serta berpengaruh terhadap estimasi risiko perusahaan yang 

diprediksi oleh investor. Ketika perusahaan dengan asimetri informasi 

yang tinggi, investor akan mengestimasi risiko yang tinggi dan pada 

akhirnya biaya modal ekuitas yang ditanggung perusahaan akan tinggi, 

karena tingkat risiko berbanding lurus dengan tingkat pengembalian 

yang diharapkan investor. 

2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital, 

sehingga perusahaan dengan audit eksternal termasuk dalam auditor 

eksternal ataupun tidak, dinilai integritasnya dalam melakukan audit 

sama-sama andal dan tidak dapat mempengaruhi kemampuan bersaing 
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secara kompetitif yang digambarkan pada laporan keuangan dan 

hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain sebagainya. 

3. Leverage berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital dimana 

Leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka 

ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga semakin 

meningkat. 

 

5.2.Saran   

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

disimpulkan berkaitan dengan cost of equity capital. Penelitian berikutnya 

sebaiknya memperluas sampel penelitian dan pengujian pengamatan yang 

lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik, model regresi 

linear dalam penelitian ini menghasikan nilai Adjusted R square yang masih 

relatif rendah. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan penelitian selanjutnya 

untuk mencari variabel independen lain yang mempengaruhi cost of equity 

capital, dan penelitian selanjutnya hendaknya mengkaji ulang hasil 

penelitian pada periode penelitian dan menggunakan proxy yang berbeda 

khususnya terkait dengan variabel lain diharapkan hal tersebut dapat 

memberikan yang terbaik. 

 

 


