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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dilaksanakannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan 

analisa atas pengaruh dari karakteristik kualitas audit pada biaya modal ekuitas 

pada perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti memakai ukuran KAP, spesialiasi 

industri auditor dan audit tenure sebagai indikator pengukuran karakteristik dari 

kualitas audit. Perhitungan yang peneliti gunakan untuk menghitung variabel 

biaya modal ekuitas adalah model ohlson yang telah dimodifikasi oleh Utami 

(2005). Peneliti memakai sampel data akan  perseroan yang tercatat pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013 hingga 2017. 

Data yang dapat dijadikan sebagai sampel dari penelitian ini memiliki 

jumlah sebanyak 1.842 data dari total keseluruhan 374 perusahaan. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menunjukkan hasil yaitu ukuran KAP 

dan spesialiasi industri auditor tidak menghasilkan pengaruh yang dianggap 

signifikan terhadap variabel dependen biaya modal ekuitas. Dari hasil tersebut 

peneliti dapat mengasumsikan bahwa investor atau pemegang saham menganggap 

bahwa tidak tejadi perbedaan mutu audit yang dirasakan, akan laporan audit yang 

dikerjakan oleh auditor BIG 4 dan auditor yang tergolong sebagai spesialisasi 

industri dengan laporan audit yang dikerjakan oleh auditor non-BIG 4 dan auditor 

yangtidak tergolong sebagai spesialisasi industri.  

Pada penelitian ini, ditemukan adanya pengaruh signifikan yang bersifat 

negatif antara variabel audit tenure dan variabel biaya modal ekuitas. Hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Mansi et al. (2004), 
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Hermawan (2016) dan Hajiha dan Sobhani (2012) yang menemukan adanya 

hubungan signifikan yang bersifat negatif antara audit tenure dan biaya modal 

ekuitas. Hajiha dan Sobhani (2012) mengungkapkan adanya perikatan audit yang 

lebih lama dapat meningkatkan penilaian auditor terhadap perusahaan dalam 

melakukan audit sehingga kualitas audit yangdirasakan juga semakin meningkat. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Adanya keterbatasan akan penentuan sampel perusahaan yang dilakukan 

pada penelitian. terdapat beberapa perseroan yang tidak mencukupi kriteria 

sampel penelitian, maka dari itu harus dikeluarkan dari penelitian ini. Pada 

penelitian ini, peneliti membutuhkan data perusahaan di tahun 2018, yang 

mana hingga saat ini perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan 

tahunan 2018 masih belum sepenuh nya.  

2. Pengaruh yang dimiliki variabel independen atas variabel dependen masih 

relatif rendah yang dinyatakan pada hasil Adjusted R-squared sebesar 

17,92%. Dari hasil adjusted R-squared tersebut dapat diasumsikan bahwa 

terdapat berbagai variabel lain yang dapat dipakai untuk melihat 

pengaruhnya terhadap variabel terikat, yang pada penelitian ini peneliti 

menggunakan variabel biaya modal ekuitas.  

3. Pengukuran yang digunakan untuk variabel dependen hanya menggunakan 

satu pengukuran yaitu model ohlson (1995).  
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5.3 Rekomendasi Penelitian 

Berikut diberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian 

yang digunakan. Perluasan sampel dapat dilakukan baik dari segi tahun 

penelitian, perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan perseroan 

terbuka dari negera lain. 

2. Menambahkan dan memperbanyak variabel lain yang berada diluar 

penelitian ini tetapi sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

Sehingga mendapatkan referensi yang lebih banyak. Contoh variabel yang 

dapat digunakan antara lain pemantauan alternatif yang terdapat pada 

peneltian ahmed et al. (2008), Rotasi audit yang terdapat pada penelitian 

Ahmad et al. (2004), audit fees yang terdapat pada penelitian Basiruddin 

et al. (2014) dan Opini going concern yang terdapat pada penelitian 

Hermawan (2016). 

3. Pengukuran biaya modal ekuitas dalam penelitian ini hanya menggunakan 

olhson model, sedangkan masih ada struktur pengukuran lain yang belum 

digunakan pada penelitian ini. Pengukuran lain dapat berupa metode 

CAPM dan RPEG. Diharapkan penelitian dimasa depan dapat 

menggunakan  model pengukuran yang berbeda pula agar data yang 

didapatkan memiliki nilai yang lebih bervariasi. 
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