
BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil Hipotesis Pertama 

Hasil uji t pada variabel human capital disclosure (X1) dengan menggunakan model 

cost of equity capital  pada tabel 4.7 diperoleh t hitung sebesar -3.138 jika dibandingkan 

dengan t tabel 0.68137 pada signifikasi 0.05 yaitu 0.004 maka nilai t hitung lebih kecil dari t 

tabel (-3.138<0.68137). Nilai probabilitas sebesar 0.004 yang nilainya dibawah 0.05, Dengan 

demikian artinya terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel human capital 

disclosure terhadap cost of equity capital. Pengungkapan human capital disclosure yang luas, 

perusahaan dapat mengurangi tingkat pengembalian saham yang diisyaratkan oleh investor 

sebagai hasil dari berkurangnya asismetri informasi antara investor dengan manajemen 

perusahaan. Berkurangnya asimetri informasi akan meningkatkan likuiditas saham, sehingga 

pada akhirnya akan mengurangi cost of equity capital perusahaan. 

5.1.2 Hasil Hipotesis Kedua 

Hasil uji t pada variabel structural capital disclosure terhadap cost of equity (X2) 

dengan menggunakan model cost of equity capital pada tabel 4.7 diperoleh t hitung -2968 

jika dibandingkan dengan t tabel 0.68137 pada signifikasi 0.05 yaitu 0.006 maka nilai t 

hitung lebih kecil dari t tabel (-2968<0.68137). Nilai probabilitas sebesar 0.006 yang nilainya 

dibawah 0.05, Dengan demikian artinya terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel 

structural capital disclosure terhadap cost of equity capital. Hal ini dapat terjadi karena 



dengan pengungkapan structural capital yang luas, perusahaan dapat mengurangi tingkat 

pengembalian saham yang diisyaratkan oleh investor sebagai hasil dari berkurangnya asimetri 

informasi antara investor dengan manajemen perusahaan. 

5.1.3 Hasil Hipotesis ketiga  

Hasil uji t pada variabel relational capital disclosure terhadap cost of equity capital 

(X3) dengan menggunakan model cost of equity capital pada tabel 4.7 diperoleh t hitung -173 

jika dibandingkan dengan t tabel pada pada signifikasi 0.05 yaitu 0.863 maka nilai t hitung 

lebih kecil dari t tabel (-173>0.68137). Nilai probabilitas sebesar 0.863 yang nilainya di atas 

0.05. Hasil ini menunjukan nilai signifikansi model lebih besar dari 0.05 yang berarti 

variabel-variabel independen dalam model penelitian ini yaitu human capital, Dengan 

demikian artinya terdapat pengaruh tidak signifikan antara variabel relational capital 

disclosure terhadap cost of equity capital. Terdapat kemungkinan tidak signifikannya hasil uji 

RC terhadap COEC dikarenakan sedikitnya sampel penelitian yang digunakan (12 Bank 

Umum Syariah) atau karena pendeknya periode penelitian yang hanya 3tahun. 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan-simpulan diatas, maka saran yang diberikan agar mendapatkan hasil 

yang terbaik untuk penelitian selanjutnya adalah: 

5.2.1 Bagi perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan penurunan biaya ekuitas dapat dinikmati perusahaan 

yang pengungkapan modal intelektualnya lebih komprehensif dapat dijadikan pertimbangan 

oleh manajemen perusahaan untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih ekstensif 

terhadap jenis pengungkapan ini dimasa depan. Diharapkan perusahaan dapat lebih 

memperhatikan pengungkapan : 



1. Human Capital Disclosure, pengungkapan human capital yang luas dapat 

meyakinkan investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan karena 

perusahaan dengan human capital yang baik diyakini dapat mengelola perusahaan 

dengan baik pula. 

2. Structural Capital Disclosure, luasnya pengungkapan structural capital disclosure 

yang diungkapkan perusahaan dapat memberika keyakinan pada investor bahwa 

perusahaan tersebut memiliki keunggulan dibanding perusahaan lainnya. 

3. Relational Capital Disclosure, Diharapkan perusahaan dapat lebih mengungkapkan 

relational capital seperti hubungan dengan konsumen atau nasabah. 

5.2.2 Saran Peneliti Selanjutnya 

1. Periode yang diteliti dalam penelitian 3 tahun mulai 2014-2016 dan hanya 

menggunakan sampel penelitian 12 Bank Umum Syariah, sehingga kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian ini tidak dapat di generalisir pada penelitian sejenis dengan 

topik yang serupa. 

2. Penilaian yang subyektif dan tingkat kejelian yang tinggi dalam mengkatagorikan 

informasi yang terkandung dalam annual report kedalam atribut intellectual capital. 

Atas dasar keterbatasan tersebut untuk mengurangi tingginya subyektifitas dalam 

mengkategorikan atribut intellectual capital maka peneliti selanjutnya dapat 

melibatkan orag lain dalam menilai indeks pegungkapan  

3. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu penyusun komponen penyusun biaya 

modal yaitu biaya modal ekuitas (cost of equity capital), maka penelitian selanjutnya 

dapat meneliti komponen penyusun biaya modal yang lainnya, yaitu biaya hutang 

(cost of debt) 

 


