
 
 
 
 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Kualitas audit yang diproksikan oleh auditor spesialisasi industri 

berpengaruh negatif terhadap cost of equity. Artinya perusahaan yang 

diaudit oleh KAP yang memiliki auditor spesialisasi industri memiliki 

cost of equity yang rendah. Secara empiris, hipotesis pertama diterima. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan Hajiha dan Sobhani (2012) dan 

Herusetya (2012). 

 
2. Kualitas audit yang diproksikan oleh ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap cost of equity. Secara empiris, hipotesis kedua ditolak. Hasil 

pengujian ini tidak konsisten dengan Suparno (2013), Hajiha dan Sobhani 

(2012) dan Desiliani (2014). 

 
3. Kualitas audit yang diproksikan oleh audit tenure berpengaruh signifikan 

terhadap cost of equity. Artinya jangka perikatan audit KAP dengan client 

dapat mempengaruhi besarnya cost of equity perusahaan. Secara empiris, 

hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan Fitriany, 

et al.(2015). 

 
4. Tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh kepemilikan keluarga tidak 

berpengaruh terhadap cost of equity. Secara empiris, hipotesis keempat 

ditolak. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan Rebecca dan Siregar 

(2013) dan Amelia dan Yadnyana (2016). 
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5. Kualitas laba berpengaruh negatif terhadap cost of equity. Artinya 

perusahaan yang memiliki kualitas laba yang tinggi akan memiliki cost of 

equity yang rendah. Secara empiris, hipotesis kelima diterima. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan Leon Wong (2008) dalam Khikmah dan 

pramita (2015). 

 
6. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap cost of 

equity. Hasil ini konsisten dengan Paramita (2012). 

 
7. Variabel kontrol leverage berpengaruh negatif terhadap cost of equity. 

Hasil ini konsisten dengan Putri dan Cahyonowati (2014). 

 
8. Variabel kontrol profitabilitas berpengaruh positif terhadap cost of equity. 

Hasil ini konsisten dengan Paramita (2012). 
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5.2 Saran 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Proksi pengukuran tata kelola perusahaan dalam penelitian ini hanya 

kepemilikan keluarga. Penelitian selanjutnya dapat menambah pengukuran 

lainnya seperti kepemilikan manajerial (Nugroho (2014)) kepemilikan 

institusional (Rebecca dan Siregar (2013), Nugroho (2014)). 

 
2. Pengukuran variabel dependen yaitu cost of equity menggunakan earning 

price ratio (EPR). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran 

lainnya seperti model penilaian pertumbuhan konstan, capital asset pricing 

model (CAPM) seperti penelitian Susanto dan Siregar (2011) dan Rebecca 

dan Siregar (2013), dan model ohlson seperti penelitian Utami (2005) dan 

Khikmah,et al.(2015) sehingga kesimpulan dapat lebih menyakinkan 

pengguna informasi. 


