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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis pengujian data dan dalam penelitian 

mengenai pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage 

terhadap Biaya Ekuitas pada perusaahaan Property and Real Estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesian (BEI) selama periode 2012 sampai dengan 2015, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola Perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Biaya Ekuitas. Sehingga dapat 

disimpulkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan 

oleh Kualitas audit dari eksternal tidak mempengaruhi biaya ekuitas. 

Karena perusahaan Property and Real Estate belum tentu menggunakan 

jasa KAP big four dapat mempengaruhi biaya ekuitas. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Biaya Ekuitas. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi biaya ekuitas, secara umum perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Leverage berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Biaya Ekuitas. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage yang dimiliki perusahaan tidak 

mempengaruhi biaya ekuitas.  

d. Berdasarkan  uji koefisien determinasi nilai Adjusted R-squared sebesar 

0.093267 atau 9,32%. Hal ini menunjukan variabel Tata Kelola 

Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Leverage dalam menjelaskan 

variabel Biaya Ekuitas sebesar 9,32% sedangkan sisanya 90,68% 

dipengaruhi oleh variabel – variabel lain.  

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



77 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengembangkan penelitian ini maka peneliti selanjutnya, 

diharapkan menggunakan variabel lain seperti tingkat disclosure, 

manajemen laba dll, yang dapat mempengaruhi biaya ekuitas untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi perusahaan, disarankan untuk memperbaiki kinerja manajemen 

agar manajemen dapat lebih mengutamakan kepentingan para investor 

sehingga dapat mengurangi biaya ekuitas yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

c. Bagi investor, disarankan untuk memperhatikan tata kelola perusahaan, 

ukuran perusahaan dan leverage dalam suatu perusahaan agar tidak salah 

dalam mengambil keputusan apabila ingin berinvestasi dalam 

perusahaan tersebut. 
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