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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

pelaporan keuangan dengan proksi relevansi nilai dan ketepatwaktuan terhadap 

asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Relevansi Nilai 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelaporan keuangan yang diproksi 

dengan relevansi nilai dalam mendeteksi apakah didalam perusahaan terdapat 

asimetri informasi atau tidak. Setelah peneliti melakukan penelitian ini, hasilnya 

adalah relevansi nilai berpengaruh positif signifikan terhadap asimetri informasi. 

Yang artinya semakin tinggi relevansi nilai dalam perusahaan, maka akan semakin 

tinggi asimetri informasi yang dapat ditimbulkan. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan bahwa Relevansi Nilai berpengaruh negatif terhadap Asimetri 

Informasi. 

2. Ketepatwaktuan   

Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelaporan keuangan yang diproksi 

dengan ketepatwaktuan dalam mendeteksi apakah didalam perusahaan terdapat 

asimetri informasi atau tidak. Dan peneliti mendapatkan hasil bahwa 

ketepatwaktuan juga berpengaruh positif  akan tetapi tidak signifikan terhadap 

asimetri informasi. Yang artinya semakin tinggi ketepatwaktuan penyampaian 
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pelaporan keuangan dalam perusahaan, semakin tinggi asimetri informasi yang 

dapat ditimbulkan. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa 

Ketepatwaktuan berpengaruh negatif terhadap Asimetri Informasi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya (Copeland dan Galai, 1983;  Cohen, 2003; dan Fanani, 2009). 

Perbedaan penelitian ini dengan Fanani (dengan periode sampel tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2004) dapat disebabkan karena data yang diperoleh peneliti (periode 

sampel tahun 2010) berbanding terbalik dengan penelitian Fanani. Perbedaan 

tersebut dapat dikarenakan di Indonesia return memiliki pengaruh yang sangat kecil 

terhadap perekonomian, terutama pada periode krisis (Indriani dan Khoiriyah, 

2010). Dan penelitian ini dilakukan pada saat krisis telah berakhir sehingga hasil 

penelitian berbeda. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Bursa Efek Indonesia dan BAPEPAM, diharapkan dapat merancang 

suatu peraturan yang mencegah atau membatasi manajer dalam melakukan 

tindakan asimetri informasi. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan 

asimetri informasi di Indonesia dapat dikurangi. Dengan demikian para 

pengguna laporan keuangan berdasarkan aturan baru tidak menimbulkan 

bias bagi stakeholder. 
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2. Bagi para emiten, diharapkan untuk mempublikasikan laporan keuangan 

yang telah diaudit, sehingga laporan keuangan tersebut dapat lebih 

dipercaya, terutama olah para investor. 

3. Bagi manajemen perusahaan, perlu meningkatkan pemahaman mengenai 

asimetri informasi, dimana hal tersebut dapat membantu organisasi untuk 

menghindari resiko yang timbul dari penerapan asimetri informasi. 

Besarnya asimetri informasi dapat menyebabkan masalah yang besar 

terhadap pelaporan keuangan.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara 

lebih mendalam, berikut ini saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan, antara lain: 

a. Dalam membandingkan dengan penelitian Fanani, peneliti hanya 

membandingkan hasil statistik deskriptif dengan tidak melihat data yang 

digunakan Fanani, sehingga disarankan untuk melakukan uji beda antara 

kedua data. 

b. Memperluas periode pengamatan, sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih kuat, karena periode pengamatan yang lebih panjang akan 

memberikan hasil yang lebih valid. 

c. Melakukan penelitian lanjutan pada perusahaan non manufaktur, 

misalnya jasa, retail, perbankan dan lain lain.  

 

 

 


