
 

 
 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Pada penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis tentang pengaruh biaya agensi, kualitas pelaporan keuangan, 

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap asimetri informasi pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar BEI 

periode 2010-2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Biaya agensi berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa biaya agensi dapat dijadikan acuan bagi investor 

karena jika semakin tinggi biaya agensi maka akan mengakibatkan semakin 

menurunnya tingkat asimetri informasi.  

2. Kualitas pelaporan keuangan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

asimetri informasi. Hasil tersebut menunjukkan perubahan yang berlawanan 

yang berarti semakin besar kualitas pelaporan keuangan maka akan 

mengurangi terjadinya tingkat asimetri informasi. 

3. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

asimetri informasi. Hasil tersebut menunjukkan perubahan yang berlawanan 

yang berarti semakin besar kepemilikan institusional maka akan mengurangi 

terjadinya tingkat asimetri informasi.  
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4. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap asimetri 

informasi. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat 

dijadikan acuan bagi investor karena ukuran perusahaan yang besar tidak 

menjamin terjadinya tingkat asimetri informasi yang kecil.  

5. Biaya agensi, kualitas pelaporan keuangan, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap asimetri informasi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran-

saran yang dapat diberikan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kepentingan para investor atau 

pemegang saham dalam hal transparansi dalam penyampaian informasi 

mengenai perusahaan. Karena hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

kepercayaan kepada investor mengenai perusahaan dan untuk 

mempertahankan para investor yang berinvestasi pada perusahaan mereka. 

 

2. Bagi Investor 

Sebaiknya investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang terdiri dari 

biaya agensi, kualitas pelaporan keuangan, kepemilikan institusional dan 
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ukuran perusahaan dalam menganalisis masalah asimetri informasi yang 

terjadi antara perusahaan dengan investor.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Saran bagi peniliti selanjutnya agar dapat memperbaiki atau mengembangkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dilakukan misalnya dengan cara 

menambah sampel penelitian, menambah variabel penelitian dan periode 

penelitian agar hasilnya lebih maksimal. 


