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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel beta saham memiliki pengaruh positif terhadap biaya modal 

ekuitas. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki nilai beta saham semakin 

besar akan dapat meningkatkan biaya modal ekuitas perusahaan. Hipotesis 

pertama secara empiris diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

Dewi dkk (2017), Yanesari dkk (2012), dan Fahdiansah (2016). 

2. Likuiditas saham tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Secara 

empiris, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan Fard (2017), Efrina dan Faisal (2017), dan Zorn 

(2007). 

3. Variabel ukuran KAP berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Fernando dkk (2010), Yanesari (2012), dan 

Desiliani (2014). 

4. Spesialiasai industri auditor berpengaruh negatif terhadap biaya modal 

ekuitas. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil ini 

konsisten dengan Fernando dkk (2010), Herusetya (2012), dan Khan dkk 

(2014). 

5. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya modal 

ekuitas. Secara empiris, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Hasil 
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ini tidak konsisten dengan Chairunnisa (2014), Winarto (2012), dan Rosita 

(2016). 

6. Keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini secara empiris ditolak. Hasil ini 

tidak konsisten dengan Xiao (2014), Khemakhem dan Naciri (2015) serta 

Sari dan Vera (2014). 

7. Variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap cost of 

equity. Hasil ini tidak konsisten dengan Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi 

(2012), Herusetya (2012), dan Houqe, Ahmed, dan Zijl, (2015). 

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

Hasil ini konsisten dengan Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi (2012), 

Purwaningtias dan Surifah (2015), Houqe, Ahmed, Zijl, (2015). 

9. Variabel kontrol leverage tidak berpengaruh terhadap cost of equity. Hasil 

ini tidak konsisten dengan Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi (2012), Herusetya 

(2012), dan Houqe, Ahmed, dan Zijl, (2015). 
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5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi akademisi : Penelitian ini telah memberikan bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas. Namun proksi 

pengukuran tata kelola perusahaan dalam penelitian ini hanya independensi 

dewan komisaris dan keahlian komite audit. Penelitian selanjutnya dapat 

menambah pengukuran lainnya seperti dewan direksi, kepemilikan 

managerial (Chairunnisa (2014)), kepemilikan institusional (Rebecca dan 

Siregar (2013)).  

2. Pengukuran variabel dependen biaya modal ekuitas menggunakan capital 

asset pricing model (CAPM). Penelitian berikutnya dapat digunakan 

pengukuran seperti pertumbuhan nilai constant dan model ohlson seperti 

penelitian Utami (2005) dan Khikmah,et al.(2015) sehingga kesimpulan 

dapat lebih menyakinkan pengguna informasi.  


