
BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela terhadap cost of capital atau biaya modal. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 69 perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009, maka hasil pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari 

pengungkapan wajib terhadap cost of capital. Hal ini ditunjukan dengan 

semakin besar pengungkapan wajib yang disajikan perusahaan yang 

didasarkan pada item-item yang telah ditetapkan dalam Keputusan 

Bapepam-LK No.38/PM/2006 dan Keputusan Bapepam-LK 

No.134/BL/2006-2008 maka akan semakin rendah tingkat cost of capital  

atau biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari 

pengungkapan sukarela terhadap cost of capital. Hal ini ditunjukan dengan 

semakin besar pengungkapan sukarela yang disajikan perusahaan yang 

didasarkan pada item-item yang digunakan oleh Amurwani (2006) maka
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semakin rendah tingkat cost of capital atau biaya modal yang dikeluarkan 

oleh perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 

menyampaikan laporan tahunannya dengan jelas dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku guna menjaga keseragaman bentuk laporan tahunan. 

Mengingat tidak satupun perusahaan sampel yang menyampaikan informasi 

sesuai dengan ketentuan materi isi laporan tahunan yang ditetapkan, baik 

dalam pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela.

2. Perlunya ketegasan pihak BEI dalam menjalankan ketentuan kewajiban para 

emiten untuk menyampaikan laporan tahunan pada BEI. Khususnya tentang 

pemberian teguran atau sanksi pada emiten yang tidak menerbitkan laporan 

tahunan. Hal ini penting mengingat belum semua emiten yang menerbitkan 

laporan tahunannya secara rutin

5.3 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan indeks pengungkapan wajib dan indeks 

pengungkapan sukarela sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi Cost  

of Capital, sehingga diharapkan bagi peneliti lebih lanjut untuk 

menggunakan variabel lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Cost of  

Capital.
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2. Penilitian ini hanya melihat pada kelompok perbankan sehingga diharapkan 

bagi peneliti lebih lanjut menggunakan kelompok yang lain guna 

mendapatkan karakteristik industri yang lebih variatif.

3. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 3 tahun sehingga 

diharapkan bagi peneliti lebih lanjut menggunakan periode penelitian yang 

lebih lama untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap 

dalam jangka panjang.


