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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa manajemen laba dan 

asimetri informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap biaya 

modal ekuitas. Hal ini dilihat dari nilai Rsquare yang menunjukkan 

pengaruh manajemen laba dan asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas sebesar 24,8%, sedangkan 75,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

2. Berdasarkan hasil uji T, menunjukkan hasil bahwa variabel 

manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas, hal ini 

dapat dikarenakan investor telah mengantisipasi praktik manajemen 

laba dengan cara menaikkan tingkat imbal hasil yang diperoleh. 

sedangkan variabel asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap 

biaya modal ekuitas. Hal ini dikarenakan selain perbedaan sampel 

dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian ini menggunakan 

perbankan juga dapat dikarenakan informasi yang diperoleh oleh pihak 

internal dan eksternal yakni sama. Pihak perusahaan telah bersikap 

reliabel, dan terbuka terkait informasi mengenai perusahaan saat ini 

maupun dimasa mendatang. 
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2.2      Keterbatasan  

Dari hasil penelitian ini, penjelasan hasil SPSS dan juga pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Tahun pengamatan pada penelitian ini hanya tiga tahun yakni mulai 

2009 sampai dengan 2011. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua variabel yakni 

manajemen laba, dan asimetri informasi. 

3. Penelitian ini hanya menfokuskan pada bank konvensional yang 

memiliki unit usaha syari’ah di BEI dengan pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling method. Hal ini yang menyebabkan 

sampel terlalu sedikit karena tidak terpenuhinya salah satu kriteria.  

4. Laporan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan laporan 

keuangan bank konvensional. 

2.3      Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti berdaarkan hasil 

penelitian ini untuk refrensi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Menambah tahun pengamatan agar lebih dapat menjelaskan hubungan, 

pengaruh dan keakuratan hasil penelitian. 

2. Menambahkan variabel-variabel lain yang dianggap menjadi faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas seperti 

corporate governance dan sebagainya. 
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3. Dalam teknik pengambilan sampel penelitian selanjutnya, dianjurkan 

untuk menggunakan random sampling. Hal ini agar ada penambahan 

sampel yang digunakan. 

4. Laporan keuangan yang digunakan sebaiknya menggunakan laporan 

keuangan syari’ah agar lebih diketahui kembali adanya praktek 

manajemen laba. 

 


