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SARI 

Prihatiningsih, Dyah Fitri. 2017. “Pengaruh Tingkat Pengungkapan Sukarela dan 

Asimetri Informasi terhadap Biaya Modal Ekuitas dengan Corporate Governance 

sebagai Variabel Moderating”.  Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. II. Indah 

Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA. 156 hal. 

Kata kunci : Biaya Modal Ekuitas, Tingkat Pengungkapan Sukarela, 

Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional.  

 Peningkatan volatilitas yang terjadi di bursa saham global mengakibatkan 

pengalihan investasi asing ke negara lain yang memiliki mata uang yang lebih 

stabil, sehingga hal tersebut menekan investor asing melarikan dananya ke luar 

negeri. Data  penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa besaran biaya modal 

ekuitas yang harus dikeluarkan perusahaan berubah-ubah setiap tahunnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan 

sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan corporate 

governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 sejumlah 138 

perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling dan terpilih 201 unit analisis. Teknik analisis menggunakan 

analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela 

berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai 

signifikansi 0,013 < 0,05. Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05.  Kepemilikan 

manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh tingkat pengungkapan sukarela 

maupun asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan signifikansi 

sebesar 0,028 dan 0,041. Kepemilikan institusional tidak memoderasi secara 

signifikan pengaruh tingkat pengungkapan sukarela maupun asimetri informasi 

terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai signifikansi sebesar 0,216 dan 0,055. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela dan 

asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas, 

kepemilikan manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela maupun asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas, 

serta kepemilikan institusional tidak memoderasi secara signifikan pengaruh 

tingkat pengungkapan sukarela maupun asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas.  Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambah variabel 

independen seperti ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  
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ABSTRACT 

Prihatiningsih, Dyah Fitri. 2017. “The Effect of Voluntary Disclosure Level and 

Information Asymmetry On Cost of Equity Capital with Corporate Governance as 

a Moderating Variable”. Final Project. Accounting Department. Faculty of 

Economy. State University of Semarang. Advisor I. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. II. 

Indah Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA. 156 hal.  

Keywords: Cost of Equity Capital, Voluntary Disclosure Level, Information 

Asymmetry, Managerial Ownership, Institutional Ownership.  

 Increasing volatile activity which happen in the global stock market 

caused diversion of foreign investment to other country which have a better 

currency stability. Previous research data stated that the amount of cost of equity 

capital companies spent are different from one year to another. The purpose of 

this research is to find out about the effect of voluntary disclosure level and 

information asymmetry on cost of equity capital with corporate governance, 

managerial ownership, and institutional ownership as moderating variable.  

The population of this research are 138 manufacturing company listed in 

Indonesian Stock Exchange year 2013-2015. This research used purposive 

sampling method as its method in collecting samples, the results are 201 unit 

analyses. Moderated regression analysis by difference absolute value test was 

used to analyse data.  

 Result of this research revealed that voluntary disclosure level has a 

significant negative impact toward the cost of equity capital by 0,013 < 0,05. 

Information Asymmetry has a significant positive impact toward the cost of 

equity capital by 0,005 < 0,05.  Managerial ownership significantly moderated 

voluntary disclosure level’s and information asymmetry’s impact toward cost of 

equity capital by 0,028 and 0,041. Institutional Ownership did not significantly 

moderated voluntary disclosure level’s and information asymmetry’s impact 

toward cost of equity capital by 0,216 and 0,055. 

 The conclusion of this research are voluntary disclosure level and 

information asymmetry had a significant impact toward the cost of equity capital, 

managerial ownership moderated the impact of voluntary disclosure level and 

information asymmetry toward the cost of equity capital, institutional ownership 

did not moderate the impact of voluntary disclosure level and information 

asymmetry toward the cost of equity capital. Suggestion for further researches in 

to add more independent variable such as the size of company as control variable.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha dalam perekonomian saat ini semakin ketat. Hal 

tersebut ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan 

berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar. Hal yang sangat 

penting dalam keberlangsungan dunia usaha salah satunya adalah modal. Modal 

sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan, hal ini menjadi faktor 

penting yang harus dikelola oleh perusahaan.  

Kebutuhan perusahaan akan modal dapat diperoleh dari pasar modal. Pasar 

modal merupakan tempat bagi perusahaan dalam melakukan perdagangan efek 

untuk mencari dana dalam membiayai kegiatan perusahaan dan merupakan 

alternatif sarana investasi bagi investor (Chancera, 2011). Kehadiran pasar modal 

diharapkan dapat menjadi sarana penghimpunan dana bagi perusahaan selain 

melalui lembaga perbankan dan memberikan alternatif investasi yang beragam 

bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus dibuat 

dengan relevan agar para pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengambil 

keputusan dengan tepat, salah satunya adalah keputusan investasi.  

Investor akan menganalisis kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan untuk dijadikan dasar dalam berinvestasi. Investasi adalah suatu 

bentuk komitmen dana dalam jumlah yang pasti untuk mendapatkan 

pengembalian atau return yang tidak pasti (Sharpe dalam Irawan 2010). Investor 
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sebagai pihak yang menyediakan dana bagi perusahaan, mereka mengharapkan 

imbalan atau pengembalian atas investasi atau pendanaan mereka. Perusahaan 

memerlukan pendanaan agar kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan 

dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam pengembangan keputusan 

investasi, investor perlu melakukan analisis risiko investasi. Secara umum 

semakin besar risiko investasi yang ditanggung maka semakin tinggi tingkat 

pengembalian yang diminta oleh pihak pemilik dana (Chandra dan Ekawati, 

2015).  

Perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana tentunya mereka 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkan dana tersebut, biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana disebut sebagai biaya modal 

(cost of capital). Penentuan besarnya biaya modal bertujuan untuk mengetahui 

besarnya biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh 

dana yang diperlukan. Suatu perusahaan harus menganalisis biaya modal untuk 

mengevaluasi proyek jangka panjangnya, karena biaya modal akan menentukan 

keberhasilan proyek yang dijalankan perusahaan di masa depan.  

Biaya modal dibagi menjadi 2 yaitu biaya modal utang dan biaya modal 

ekuitas. Pengertian biaya modal ekuitas dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu 

dari sudut pandang perusahaan dan dari sudut pandang investor. Bagi perusahaan, 

biaya modal ekuitas adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 

modal. Bagi investor, biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian yang 

diharapkan oleh pihak investor (Ifonie, 2012). Tingkat pengembalian yang 

diminta disebut dengan required of return. Pengembalian tersebut merupakan 
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salah satu faktor yang memotivasi investor dalam melakukan investasi, namun 

bagi pihak perusahaan tingkat pengembalian yang diminta oleh pihak investor 

disebut dengan biaya. Biaya modal ekuitas (cost of equity capital) merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber pembelanjaan (source of 

financing). Mereka merupakan pihak yang pertama kali mendefinisikan cost of 

equity capital dalam literatur keuangan yang berkaitan dengan risiko investasi 

saham dalam perusahaan (Modigliani and Miller dalam Chancera 2015).  

Natalia dan Sun (2013) menyatakan bahwa biaya modal ekuitas yang 

rendah menunjukkan risiko yang rendah yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

tingkat pengembalian risiko yang diharapkan oleh investor juga akan rendah. 

Teori portofolio mengasumsikan bahwa investor yang rasional akan menolak 

untuk meningkatkan risiko investasi mereka tanpa diimbangi dengan 

pengembalian yang meningkat. Semakin tinggi risiko atas investasi yang 

dilakukan, maka semakin tinggi pula pengembalian yang akan didapatkan oleh 

investor untuk menutup risiko tersebut. Risiko merupakan dasar dalam penentuan 

penerimaan maupun penolakan investasi. Dengan demikian, biaya modal 

merupakan salah satu ukuran risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga 

penentuan biaya modal menjadi penting dalam penentuan investasi bagi investor. 

Penentuan biaya modal yang keliru, dapat mengakibatkan keputusan yang keliru 

pula. 

Menurut Weston and Copeland dalam Utami (2005), perusahaan dapat 

memperoleh biaya modal ekuitasnya dengan dua cara, yaitu laba ditahan dan 

mengeluarkan saham baru. Cost of retained earning adalah biaya modal yang 
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terjadi apabila laba ditahan digunakan untuk reinvestasi di perusahaan yang 

bersangkutan, biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi (rate of return) 

yang diisyaratkan diterima oleh para investor. Dalam biaya penerbitan saham baru 

biasanya perusahaan akan menggunakan bankir investasi (biaya emisi) ketika 

menerbitkan saham, baik itu saham biasa, preferen atau obligasi. Bagi perusahaan 

hal terpenting adalah kebutuhan pendanaannya terpenuhi dengan biaya yang 

wajar. Dengan demikian, maka perusahaan harus dapat mengelola informasi yang 

disajikan perusahaan dalam laporan keuangan menjadi lebih baik dan terpercaya, 

sehingga investor akan merasa nyaman dengan informasi tersebut dan tidak 

menuntut return yang lebih besar kepada perusahaan.  

Analis sekuritas dari Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere 

mengatakan bahwa Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2012 akan 

mengalami penurunan hingga ke level 2.500. Beliau memandang bahwa indeks 

saham masih akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih 

tidak menentu. Tahun 2012, volatilitas yang tinggi terjadi di bursa saham global. 

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pada penutupan perdagangan 

pada akhir tahun 2011 berada pada level 3.821,99 poin. Posisi indeks naik 3,19% 

dibandingkan penutupan perdagangan 2010, yaitu di level 3.703,51, namun 

perekonomian global mengalami volatilitas yang tinggi sejak Agustus tahun 2011 

akibat krisis utang di negara-negara Eropa. Menurut Nico, setelah indeks berada 

di posisi tinggi, maka selanjutnya akan membentuk gelombang yang turun. Hal 

tersebut terlihat pada bulan April 2012, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia jatuh 4,8%, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2012, Indeks 
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Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,6%, dan pada tanggal 18 September 2012 

ditutup melemah 31,38 poin atau 0,74%. Direktur PT Recapital Asset 

Management, Pardomon Sihombing menyatakan bahwa terjadinya volatilitas 

harga saham mengakibatkan pengalihan investasi asing ke negara lain yang 

memiliki mata uang yang lebih stabil, sehingga hal tersebut mampu menekan 

investor asing melarikan dananya ke luar negeri mengingat pasar modal Indonesia 

secara jangka pendek maupun jangka menengah bersifat volatile dan sekitar 60% 

dana yang beredar pada pasar modal Indonesia merupakan dana asing (Azhar, 

dkk. dalam Fitriyani, 2014).   

Dalam pasar modal, volatilitas harga saham merupakan hal yang harus 

diketahui oleh investor karena nilai portofolio saham para investor tercermin 

dalam volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham yang tinggi atau tidak 

stabil mengakibatkan tingkat risiko dan ketidakpastian investor dalam berinvestasi 

menjadi tidak stabil serta dapat menyebabkan penurunan modal oleh investor 

asing maupun investor domestik (Purbawati dan Dana, 2016). Dalam melakukan 

investasi, kecenderungan investor dibagi menjadi 2 yaitu investor yang menyukai 

risiko dan investor yang cenderung menghindari risiko. 

Investor yang menyukai risiko akan membeli saham perusahaan yang 

memiliki risiko investasi yang tinggi dengan anggapan bahwa mereka akan 

mendapatkan pengembalian yang tinggi pula sesuai dengan prinsip “high risk high 

return”. Investor yang cenderung menghindari risiko, maka mereka akan membeli 

saham atau berinvestasi pada perusahaan yang memiliki risiko investasi yang 

rendah. Pada volatilitas harga saham yang  tinggi, maka ketidakpastian akan 
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pengembalian investasi yang dilakukan juga akan tidak stabil, oleh karena itu, 

investor jangka panjang sangat menyukai volatilitas yang rendah tetapi harga 

sahamnya mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan data terkait biaya 

modal yang dikeluarkan perusahaan tahun 2011-2013.  

Tabel 1.1 

Biaya Modal Ekuitas Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013 
 

Emiten 
Biaya Modal Ekuitas 

2011 % 2012 % 2013 

ALMI 1.147881489 88.55 2.164303345 18.39 2.562309721 

AKPI 0.274779759 165.22 0.728779266 57.36 1.146817207 

ARNA -0.045867484 1602.45 -0.780871822 6.20 -0.829270138 

AMFG -0.123380589 81.48 -0.223916218 -126.68 0.059731731 

APLI 0.956098891 -25.77 0.709742584 88.30 1.336442963 

Sumber : Putri (2016)  

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilakukan analisis sementara. Biaya 

modal ekuitas PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI), PT Argha Karya 

Prima Industry Tbk (AKPI), dan PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) mengalami 

kenaikan berturut-turut selama tiga tahun. Berbeda dengan PT Asahimas Flat 

Glass Tbk (AMFG) yang biaya modal ekuitasnya mengalami penurunan dari 

tahun 2011 ke tahun 2012, namun pada tahun 2013 biaya modal ekuitas yang  

dikeluarkan mengalami kenaikkan. Sementara itu, PT Asiaplast Industries Tbk 

(APLI), juga mengalami hal yang sama dengan PT Asahimas Flat Glass Tbk yang 

biaya modal ekuitasnya mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 

namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013. Berdasarkan fenomena 

dan tabel diatas terkait biaya modal yang berubah-ubah setiap tahunnya, maka 

penting untuk dikaji lebih mendalam mengenai penyebab meningkat dan 

menurunnya biaya modal ekuitas.  
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas, diantaranya 

kualitas akrual, pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), asimetri informasi, 

manajemen laba, corporate governance, serta kualitas audit. Investor dalam 

menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tentunya membutuhkan informasi 

mengenai perusahaan tersebut. Teori sinyal menjelaskan informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan akan dijadikan sinyal untuk menarik para investor 

untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Informasi yang diungkapkan oleh 

perusahaan akan diungkapkan dalam laporan tahunan yang telah diatur oleh 

Bapepam (Mandatory disclosure) maupun melalui pengungkapan sukarela 

(Voluntary disclosure).  

Dalam penelitian Imran (2012), semakin tinggi indeks pengungkapan 

sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan, maka akan semakin rendah biaya 

modal ekuitas yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara tingkat 

pengungkapan sukarela dan biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 

-0,915. Perusahaan yang tidak memberikan tingkat disclosure yang memadai 

dianggap memiliki laporan keuangan yang berisiko. Pengungkapan yang lebih 

luas akan mengurangi ketidakpastian investor dalam menaksir tingkat imbal hasil 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Selain itu penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya modal 

ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,092 dan sekaligus menunjukkan bahwa 

manajemen laba memiliki pengaruh positif signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,972. 
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Botosan dan Plumlee (2002) melakukan penelitian yang sama yaitu 

pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian 

tersebut menunjukkan hasil bahwa pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dari 

laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan terhadap biaya modal ekuitas 

yang harus dikeluarkan berpengaruh negatif signifikan. Hasil tersebut 

menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,7. Adriani (2013) menyatakan bahwa  

biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh tingkat disclosure, asimetri informasi, dan 

manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat disclosure 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan 

koefisien regresi sebesar -0,047. Asimetri informasi menunjukkan pengaruh 

positif dengan koefisien regresi sebesar 0,130. Manajemen laba berpengaruh 

positif signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 

4,083.  

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifonie (2012), 

yang menyebutkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,906. Dalam 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif 

terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,393. Eid (2015) 

menyatakan bahwa semakin besar tingkat asimetri informasi yang terjadi dalam 

sebuah perusahaan, maka biaya modal ekuitas yang harus dikeluarkan juga akan 

semakin meningkat. Dalam hal ini asimetri informasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,0148938. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanati dan Rodoni (2015) 

asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan 

hasil koefisien regresi sebesar -0,389793 dan tingkat disclosure berpengaruh 

negatif signifikan dengan koefisien regresi sebesar -0,109953. Serta kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif dengan koefisien regresi 0,225384.  

Sari (2009) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial sebagai pemegang saham mayoritas akan memiliki biaya modal ekuitas 

yang lebih tinggi. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitiannya yang menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

biaya modal ekuitas yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,526. Hal ini 

disebabkan karena kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan 

peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi lebih besar sehingga investor 

menginginkan pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko 

tersebut. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

memberikan pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien 

regresi sebesar -0,130. Komposisi dewan komisaris independen dan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh negatif dengan koefisien regresi masing-masing sebesar -

0,173 dan -0,148. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nugroho dan Meiranto (2014) 

dengan hasil adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap 

biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,400. Selain itu mereka 

juga melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

biaya modal ekuitas yaitu dengan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh 
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negatif signifikan dari pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya modal 

ekuitas dengan koefisien regresi sebesar -0,626. Serta kepemilikan keluarga  

menunjukkan pengaruh positif dengan koefisien regresi 0,313. Frekuensi 

pertemuan audit berpengaruh negatif dengan koefisien regresi 0,007. Kualitas 

audit berpengaruh negatif yaitu dengan koefisen regresi sebesar -0,248.    

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Sun (2014) menyatakan 

bahwa ada penurunan biaya modal ekuitas yang signifikan setelah diwajibkannya 

penerapan good corporate governance. Dalam penelitian tersebut corporate 

governance perception index, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dan kualitas audit diambil sebagai indikator GCG tersebut. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa corporate governance perception index tidak 

berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas yaitu dengan koefisien regresi sebesar 

0,000. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dengan koefisien regresi 

0,016. Kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif dengan koefisien 

regresi sebesar -0,009. Serta kualitas audit yang menyatakan ada pengaruh negatif 

yaitu dengan koefisien regresi sebesar -0,005. 

Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu semakin menambah 

perdebatan diantara praktisi mengenai manfaat dari luasnya pengungkapan 

sukarela dan tingginya asimetri informasi, sehingga penelitian untuk menganalisis 

pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan kembali. Penelitian 

ini mengambil  tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi sebagai 

variabel independen dengan memasukkan corporate governance dengan indikator 
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kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderating, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh dari 

tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas. Pengambilan corporate governance sebagai variabel moderating dengan 

indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional karena hasil dari 

penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang konsisten atau stabil.  

Dalam mengambil keputusan investasi, investor akan cenderung 

berkonsentrasi pada luasnya informasi yang disajikan oleh perusahaan. Informasi 

yang diungkapkan dapat berupa pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Suwardjono dalam putri (2013) 

menyatakan bahwa pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang 

diatur oleh badan pembuat standar, aturan ini berupa persyaratan minimal 

pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan publik. 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi diluar yang sudah 

ditetapkan oleh standar akuntansi dan badan pengawas.  

Nurjanati dan Rodoni (2015) mengatakan bahwa semakin luas 

pengungkapan sukarela yang disampaikan oleh perusahaan, maka risiko yang 

harus ditanggung oleh investor akan rendah. Hal ini sesuai dengan prinsip high 

risk high return dan low risk low return yang secara umum dikenal oleh investor 

dalam berinvestasi. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dijadikan 

sebagai sinyal kepada investor untuk menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan. Astria dan Khairani (2014) menyatakan bahwa manajemen selalu 

berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki dan yang menurut 



12 
 

 
 

pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya 

apabila informasi tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan 

meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. 

Pengungkapan yang lebih luas melalui pengungkapan wajib maupun 

pengungkapan sukarela mendorong investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

dan membantu investor untuk memahami risiko yang akan dihadapi oleh investor 

atas dana yang telah ditanamkannya ke dalam perusahaan tersebut, sehingga 

informasi tersebut seharusnya adalah informasi yang sesuai dengan perusahaan 

agar investor dapat mengolah dan menganalisis informasi tersebut dengan cermat. 

Adriani (2013) mengatakan bahwa pengungkapan yang lebih luas akan 

mengurangi ketidakpastian investor dalam berinvestasi ke dalam perusahaan serta 

dalam menaksir tingkat imbal hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang 

atas dana yang telah diinvestasikan.  

Fitriyani (2014) menyatakan bahwa ketidakpastian investor terhadap 

tingkat pengembalian hasil yang akan didapatkan di masa depan juga disebabkan 

oleh kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan. Pada saat ini banyak perusahaan 

yang melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba yang dilakukan oleh 

manajemen juga bertujuan untuk menunjukkan utilitas dan keberhasilan  

manajemen dalam mengelola perusahaan kepada pemilik (principal). Hal tersebut 

berhubungan dengan teori keagenan (agency theory) yang menunjukkan ketika 

pemilik (principal) memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

manajemen (agent) ,maka manajemen sebagai pengelola perusahaan akan 

cenderung memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan yang lebih luas 
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mengenai prospek perusahaan pada masa depan dibandingkan dengan pemegang 

saham.  

Hal tersebut menyebabkan kondisi ketidakseimbangan informasi 

(asymmetrical information) antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) 

atau pemegang saham (stakeholders) sebagai pengguna informasi. Dimana 

manajemen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan 

dibandingkan dengan pemilik (principal) atau pemegang saham (stakeholders). 

Asimetri informasi mengasumsikan bahwa masing-masing individu bertindak 

untuk memenuhi dan memaksimalkan kepentingannya sendiri, maka dengan 

adanya ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi tersebut akan 

mendorong manajemen (agent) untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya maupun menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh 

pemilik maupun pemegang saham terutama jika informasi tersebut berkaitan 

dengan pengukuran kinerja manajemen (Jensen dan Meckling 1976). Dengan 

demikian, ketika investor yang rasional atau terinformasi menyadari akan asimetri 

informasi yang terdapat dalam perusahaan, maka mereka cenderung menganggap 

bahwa investasi tersebut terlalu berisiko, sehingga mereka akan menaikkan 

tingkat imbal hasil yang diharapkan atau biaya modal ekuitas naik. Selain itu, 

tingginya asimetri informasi dalam perusahaan akan menyebabkan pasar menjadi 

kurang likuid sehingga terjadi penurunan permintaan. Hal tersebut akan 

mengakibatkan harga saham turun dan terjadi peningkatan biaya modal ekuitas. 

Dalam meningkatkan luas pengungkapan sukarela dan mengurangi 

asimetri informasi, diperlukan mekanisme pengawasan atas tindakan manajemen 
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yang dapat membatasi tindakan manajemen tersebut. Mekanisme tersebut dikenal 

dengan istilah tata kelola perusahaan (corporate governance). Penerapan good 

corporate governance juga memberikan kepercayaan kepada investor. Corporate 

governance atau tata kelola perusahaan merupakan suatu pedoman dalam 

mengelola organisasi dengan berorientasi pada pemegang saham dimana hal 

tersebut merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja manajemen 

(Wahyudin, 2009). 

Good Corporate Governance dinilai akan memperkuat pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya ekuitas karena di 

dalam corporate governance terdapat aturan-aturan yang mempengaruhi 

hubungan antara para pemegang saham dan manajemen. Dalam menentukan biaya 

ekuitas diperlukan keputusan yang tepat yang diambil oleh seorang manajer untuk 

meningkatkan kinerja manajemen yang akan meningkatkan tingkat pengungkapan 

sukarela perusahaan. Nugroho dan Meiranto (2014) menyatakan bahwa penerapan 

corporate governance dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap 

manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah 

tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, serta akan 

mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. 

Wahyudin dan Solikhah (2016) mengemukakan bahwa pelaksanaan GCG dapat 

memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sesuai dengan 

prinsip akuntansi, sehingga laporan keuangan tersebut mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya dan tidak menyesatkan para pengguna dalam pengambilan 

keputusan.  
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Sari (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan manajerial akan 

meningkatkan biaya modal ekuitas, namun di satu sisi kepemilikan manajerial 

yang lebih tinggi akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 

manajemen dan pemilik atau pemegang saham serta akan meningkatkan luas 

pengungkapan sukarela perusahaan. Kondisi tersebut dikarenakan bahwa dengan 

adanya kepemilikan manajerial yang tinggi, mereka akan membuat keputusan atau 

kebijakan dengan hati-hati karena mereka akan ikut merasakan keuntungan 

maupun kerugian atas keputusan yang telah mereka ambil sebagai pihak 

manajemen sekaligus pemegang saham.  

Nurjanati dan Rodoni (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

sebagai pemegang saham akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan 

pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari 

keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari 

keputusan yang telah mereka ambil. Serta semakin besar kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan maka pemegang saham tersebut akan semakin mempermudah 

manajemen dalam melakukan pengungkapan sukarela perusahaan. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh pihak institusi tertentu sehingga kepemilikan institusional merupakan salah 

satu cara dalam mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang 

saham. Khafid (2012) mengatakan bahwa kepemilikan institusional dalam 

perusahaan akan secara aktif termotivasi untuk melakukan pengawasan terhadap 

penentuan kebijakan perusahaan dengan harapan bahwa return yang akan mereka 

terima di masa datang akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus 
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mereka keluarkan untuk melakukan monitoring tersebut. Nugroho dan Meiranto 

(2014) menyatakan bahwa adanya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi 

kinerja sebuah perusahaan dengan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap tindakan atau kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang optimal 

terhadap kinerja manajemen, maka luas pengungkapan sukarela akan meningkat 

serta asimetri informasi yang terjadi akan berkurang yang nantinya akan 

menurunkan tingkat pengembalian yang diminta oleh investor. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi 

terhadap  biaya modal ekuitas. Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah dengan memunculkan variabel moderating yaitu corporate 

governance dengan indikator yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional yang dianggap akan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari 

tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas. Penelitian ini juga memfokuskan pada biaya modal ekuitas saja, bukan 

biaya modal (biaya utang dan biaya ekuitas) karena dalam penelitian ini ingin 

mengetahui pengaruh dari penerapan corporate governance sebagai variabel 

moderating dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional yang diharapkan akan melindungi para pemegang saham atas praktik 

manajemen yang merugikan mereka sehingga pengaruh dari tingkat 

pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas akan 

meningkat. Penelitian ini tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel yang 

telah dijelaskan diatas dengan mengambil judul “Pengaruh Tingkat Pengungkapan 
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Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap Biaya Modal Ekuitas dengan Corporate 

Governance sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini menggunakan objek 

yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftas di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2013-2015. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat  

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai biaya modal 

ekuitas. Pengambilan biaya modal ekuitas yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, sebagai berikut: 

1. Tinggi rendahnya manajemen laba dalam perusahaan.  

2. Tinggi rendahnya tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.  

3. Tinggi rendahnya asimetri informasi dalam perusahaan. 

4. Tinggi rendahnya kualitas akrual perusahaan. 

5. Tinggi rendahnya kepemilikan keluarga dalam perusahaan. 

6. Tinggi rendahnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan. 

7. Tinggi rendahnya kepemilikan instituisional dalam perusahaan. 

8. Tinggi rendahnya komposisi dewan komisaris independen dalam perusahaan. 

9. Tinggi rendahnya ukuran dewan komisaris dalam perusahaan. 

10. Tinggi rendahnya ukuran perusahaan. 

11. Tinggi rendahnya frekuensi pertemuan komite audit perusahaan. 

12. Tinggi rendahnya kualitas audit perusahaan. 

13. Tinggi rendahnya efektivitas komite audit perusahaan. 
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14. Tinggi rendahnya beta pasar perusahaan. 

  

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

di atas, penelitian ini hanya akan berfokus pada cakupan masalah dan berfokus 

pada tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas 

dengan corporate governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Variabel independen yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah variabel yang menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten dalam penelitian terdahulu sehingga menarik untuk dilakukan penelitian 

ulang dalam hal ini yaitu pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri 

informasi terhadap biaya modal ekuitas.  

Penelitian ini juga mengkaji peran corporate governance dengan 

menggunakan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

sebagai variabel moderating. Terkait dengan terlibatnya variabel moderating 

dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang dirujuk dalam penelitian ini 

yaitu signalling theory dan agency theory, sehingga hal tersebut menarik untuk 

dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada populasi dan 

periode penelitian, yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015.   
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan cakupan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas perusahaan? 

2. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas 

perusahaan? 

3. Apakah penerapan corporate governance memoderasi secara signifikan 

pengaruh negatif tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal 

ekuitas perusahaan? 

4. Apakah penerapan corporate governance memoderasi secara signifikan 

pengaruh positif asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas perusahaan? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh negatif tingkat 

pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh positif asimetri informasi 

terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan corporate governance 

memoderasi secara signifikan pengaruh negatif tingkat pengungkapan 

sukarela terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. 
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4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan corporate governance 

memoderasi secara signifikan pengaruh positif asimetri informasi terhadap 

biaya modal ekuitas perusahaan. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritik dan praktis 

sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritik 

Secara teoritik, manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan akan 

dapat memverifikasi beberapa teori yang dirujuk dalam penelitian ini 

diantaranya teori sinyal dan teori keagenan. Teori-teori tersebut dirujuk dalam 

kaitannya untuk menguji pengaruh mengenai tingkat pengungkapan sukarela 

dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Mengingat dalam teori 

sinyal, investor akan cenderung tertarik untuk berinvestasi ketika mereka 

mendapat dorongan dari perusahaan dengan berbagai informasi yang 

disajikan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela 

perusahaan, maka akan semakin meningkatkan harga saham sehingga biaya 

modal ekuitas akan turun, atau semakin tinggi tingkat pengungkapan 

sukarela, maka risiko yang ditanggung oleh investor akan rendah sehingga 

mereka akan menuntut pengembalian yang rendah pula. Dalam teori agensi, 

konflik dalam perusahaan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham. Hal tersebut akan menyebabkan 

adanya asimetri informasi dalam perusahaan. Ketika asimetri informasi 

perusahaan tinggi, maka pasar menjadi kurang likuid sehingga menyebabkan 
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harga saham menurun. Penurunan harga saham akan diiringi dengan 

meningkatnya biaya modal ekuitas. Verifikasi teori tersebut diharapkan dapat 

memberikan bukti berlaku atau tidak berlakunya teori yang dirujuk. Sehingga 

dengan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat dimaknai 

bahwa teori-teori tersebut dapat diverifikasi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. 

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memverifikasi teori-

teori yang dirujuk, namun juga dapat mengembangkan teori-teori tersebut.  

Penelitian ini juga memasukkan corporate governance dengan indikator 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderating dalam menguji pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dan 

asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Apabila dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil yang nyata bahwa penerapan corporate governance dapat 

memoderasi pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi 

terhadap biaya modal ekuitas, maka penelitian ini dapat memberikan wacana 

baru dalam mengembangkan teori sinyal dan teori agensi.  

2. Kegunaan praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi pihak-

pihak yang memiliki pengaruh terhadap besarnya biaya modal ekuitas yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Pertama, bagi pihak manajemen perusahaan, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas yaitu tingkat pengungkapan 

sukarela dan asimetri informasi dengan dimoderasi oleh corporate 
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governance. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pertimbangan kepada 

manajemen perusahaan dalam menerapkan good corporate governance dalam 

meningkatkan luas pengungkapan sukarela serta menurunkan asimetri 

informasi yang ada  dalam perusahaan. 

Kedua, bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas 

yaitu tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi dengan 

dimoderasi oleh corporate governance. Hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan pertimbangan bagi calon investor dalam menentukan investasi 

pada perusahaan. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Studi tentang variabel tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri 

informasi sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Imran (2012), yang menguji pengaruh luas pengungkapan sukarela  

terhadap biaya ekuitas dan memperoleh hasil yang menyatakan bahwa 

pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas dengan 

koefisien regresi sebesar -0,915. Hasil tersebut menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dari tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Botosan dan Plumlee (2002), 

penelitian tersebut juga menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh 

negatif signifikan dari pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya 

modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar -0,7.  
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2013) yang juga 

menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap 

biaya modal ekuitas, namun tidak signifikan yaitu dengan koefisien regresi 

sebesar -0,047. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjanati dan Rodoni (2015) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas, namun memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan yaitu dengan koefisien regresi sebesar -0,109953. Hasil dari 

keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak konsistennya pengaruh 

tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. Ifonie (2012) 

menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,906. Nuryaman (2014) 

juga menunjukkan bahwa asimetri berpengaruh positif terhadap biaya modal 

ekuitas, namun dengan hasil koefisien regresi yang cukup kecil yaitu sebesar 

0,00178. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eid (2015) yang 

menunjukkan hasil bahwa terdapat positif dari asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas, namun pengaruh tersebut menunjukkan koefisien regresi yang 

cukup rendah yaitu sebesar 0,0148938. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanati 

dan Rodoni (2015) menunjukkan pengaruh negatif dari pengaruh asimetri 

informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar -

0,380793.  

Penelitian terdahulu terkait tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri 

informasi terhadap biaya modal ekuitas menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

diantara keduanya. Atas kondisi tersebut, maka penelitian ini mencoba mengambil 
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corporate governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating. Variabel moderating yaitu variabel 

yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari tingkat pengungkapan 

sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Mengingat hasil 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengaruh dari kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang konsisten. 

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya corporate 

governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating dalam memoderasi pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. 

Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Signalling theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 

1997, yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki 

informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk 

menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham 

perusahaannya meningkat. Sisi positif dari signalling theory adalah dimana 

perusahaan yang memberikan informasi yang baik akan membedakan mereka 

dengan perusahaan lain dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan 

perusahaan mereka.  

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Adhi (2012), 

mengemukakan bahwa isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil 

perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan 

informasi yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak 

diluar perusahaan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.  
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Informasi yang diungkapkan akan penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, 

baik keadaan masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

perusahaan. Adhi (2012) menyatakan bahwa sinyal tersebut  juga dapat dilakukan 

oleh perusahaan dengan memberikan informasi yang lengkap dan transparan. Hal 

ini dapat memberikan sinyal positif dari perusahaan kepada investor yang dapat 

berpengaruh terhadap keputusan bisnis yang akan diambil. Dalam hal 

pengungkapan informasi yang lengkap dan transparan ini dapat dilakukan dengan 

cara pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. 

 Pemberian informasi secara sukarela dalam laporan tahunan perusahaan 

dapat memberikan sinyal yang positif bahwa perusahaan memberikan informasi 

yang lebih rinci yang tidak terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh 

dengan melampirkan rasio keuangan selama 5 tahun berturut-turut pada laporan 

tahunan dapat mempermudah stakeholders dalam melihat kemampuan finansial 

perusahaan, atau dengan memberikan proyeksi masa depan yang akan membantu 

stakeholders dalam melihat kegiatan operasional dan kemungkinan laba yang 

diperoleh di masa yang akan datang. Informasi-informasi tersebut dapat menjadi 

sinyal yang positif bagi para stakeholders dalam menilai apakah perusahaan sudah 

berjalan sesuai dengan harapan para stakeholders ataukah belum, selain itu 

informasi-informasi tersebut dapat menekan kemungkinan timbulnya asimetri 

informasi antara manajemen dan investor. 
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2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Sejak abad ke-19 teori mengenai korporasi mulai dikembangkan. Teori 

korporasi yang ada saat ini dilandasi oleh teori ekuitas. Teori ekuitas menjelaskan 

konflik kepentingan antara karyawan dan pemilik yang sekaligus menjadi pekerja 

di perusahaan. Salah satu turunan dari teori ekuitas adalah teori keagenan. Teori 

keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. 

Teori keagenan adalah teori yang muncul karena ada hubungan antara pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1976) mengatakan 

bahwa teori keagenan muncul karena adanya hubungan antara pemilik (principal) 

yang mendelegasikan wewenang untuk menjalankan perusahaan dan mengenai 

pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan agent.  

Dalam teori keagenan muncul permasalahan yang dikenal sebagai konflik 

kepentingan. Konflik kepentingan timbul karena masing-masing berusaha untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kemakmuran yang dikehendaki masing-

masing pihak. Pihak manajer (agent) cenderung mengambil keputusan bisnis yang 

menguntungkan diri sendiri atau untuk mengejar tujuan pribadi seperti 

optimalisasi bonus dengan mengorbankan para pemegang saham. Manajer 

memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan dan memiliki kemampuan untuk 

beroperasi sendiri dan mementingkan kepentingan pribadi tanpa mementingkan 

kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Mereka 

menginginkan untuk tidak membagi laba perusahaan, sehingga laba perusahaan 

dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta dijadikan penilaian 

yang baik terhadap kinerja mereka. Sementara bagi pihak pemilik (principal) 
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berkepentingan untuk mensejahterakan dirinya dengan laba atau profitabilitas 

perusahaan yang terus meningkat sehingga deviden yang dibayarkan kepada 

mereka akan bernilai besar. 

Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan bahwa teori keagenan 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:  

1. Manusia pada umumnya mementingkan kepentingan mereka masing-masing 

(self interest), 

2. Manusia memiliki kemampuan daya pikir yang terbatas mengenai persepsi 

masa datang (bounded rationality), 

3. Manusia cenderung selalu menghindari risiko (risk averse). 

Dalam perusahaan yang modalnya berasal dari saham, maka pemegang 

saham berperan sebagai pemilik (principal) dan manajer atau CEO (Chief Executif 

Officer) berperan sebagai Agent. Agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai perusahaan secara keseluruhan, sedangkan principal tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai perusahaan maupun mengenai kinerja agent. 

Principal tidak memonitori dan memastikan kegiatan agent sehari-hari untuk 

memastikan apakah agent telah bekerja sesuai dengan keinginan principal. Hal 

inilah yang menyebabkan konflik kepentingan diantara mereka semakin 

meningkat dan menimbulkan kesenjangan atau ketidakseimbangan informasi 

antara pemilik dan manajemen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut 

dengan asimetri informasi (information asymmetry).  
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2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Biaya Modal Ekuitas 

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, maka kebutuhan pendanaan 

perusahaan pun semakin meningkat, baik itu pendanaan internal maupun 

pendanaan eksternal. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang bersumber 

dari eksternal yakni melalui utang dan ekuitas. Penyedia modal, baik itu kreditur 

yang memberikan pinjaman maupun investor yang menanamkan modalnya dalam 

bentuk saham, akan mendapatkan pengembalian (return) berupa bunga bagi 

kreditur dan deviden dan/atau capital gain  bagi investor. Dari sudut pandang 

perusahaan, jumlah total yang harus perusahaan bayarkan untuk seluruh modal 

yang perusahaan dapatkan disebut dengan biaya modal (cost of capital). 

Cost of capital dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu biaya utang (cost of 

debt) dan biaya ekuitas (cost of equity). Biaya modal utang cenderung mengamati 

tingkat suku bunga yang dikenakan atas utang perusahaan. Biaya ekuitas 

mengamati tingkat return yang diharapkan oleh investor.  Menurut Mardiyah 

(2002), Cost of equity capital adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai 

sumber pendanaan (source financing). Santoso (2006) dalam Vidiyanto (2009) 

mendefinisikan cost of equity capital sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan modal, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, 

maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan.  

Cost of equity capital merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan 

oleh penyedia dana, baik investor maupun kreditur. Cost of equity capital 

berkaitan dengan resiko investasi atas saham perusahaan. Dalam Utami (2005) 
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dijelaskan bahwa cost of equity capital adalah besarnya rate yang digunakan 

investor untuk mendiskontokan deviden yang diharapkan diterima dimasa yang 

akan datang. Cost of equity capital merupakan rate of return yang diperlukan pada 

berbagai tipe pembiayaan, cost of equity capital secara keseluruhan adalah rata-

rata tertimbang dari rate of return (cost) individual yang dipersyaratkan (Home et 

al.,1995 dalam Utami, 2005). Rate of return yang dipersyaratkan untuk suatu 

ekuitas adalah rate of return minimum yang diperlukan untuk menarik investor 

agar membeli atau menahan suatu sekuritas. Rate of return merupakan suatu biaya 

oportunitas investor dalam melakukan investasi, yaitu apabila investasi telah 

dilakukan, maka investor harus meninggalkan return yang ditawarkan investor 

lain. Pengertian rate of return yang dipersyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari 

dua sisi, yaitu dari pihak investor, tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang 

dipersyaratkan merupakan pencerminan atau pengaruh dari tingkat resiko, aktiva 

yang dimiliki, struktur modal dan faktor lain seperti manajemen. Sementara bagi 

pihak manajemen perusahaan, tingkat keuntungan yang diminta merupakan biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari saham biasa maupun 

saham preferen. Dengan demikian, secara umum risiko perusahaan yang tinggi 

akan mengakibatkan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan investor juga tinggi 

dan ini berarti cost of equity capital juga tinggi. 

Ismaya dalam Chancera (2011) menyatakan bahwa biaya modal ekuitas 

adalah sebuah konsep yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan jumlah 

biaya yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai sumber modal yang 

masing-masing ditimbang menurut peranannya dalam struktur modal dan 
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permodalan yang digunakan oleh perusahaan. Riyanto dalam Chancera (2011) 

mengemukakan bahwa biaya modal ekuitas adalah bagian yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk memberi kepuasan pada investornya pada tingkat risiko 

tertentu. Konsep biaya modal dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya 

biaya secara riil yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana 

dari suatu sumber atau penggunaan modal dari masing-masing sumber dana, 

untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata (average cost of capital) dari 

keseluruhan dana yang dipergunakan perusahaan tersebut.  

Struktur biaya modal ekuitas didasarkan pada beberapa asumsi yang 

berkaitan dengan risiko dan pajak. Hal yang diasumsikan dalam estimasi biaya 

modal adalah risiko bisnis dan risiko keuangan yang tetap (relatif stabil). Biaya 

modal ekuitas juga berkaitan dengan risiko investasi saham perusahaan. Selain itu, 

biaya modal ekuitas dapat diperoleh perusahaan dari laba ditahan atau 

mengeluarkan saham baru dan menjualnya kepada investor yang berniat 

menanamkan modalnya, seperti yang dikemukakan oleh Weston and Copeland 

dalam Utami (2005), perusahaan dapat memperoleh modal ekuitas dengan dua 

cara, yaitu (1) laba ditahan, dan (2) mengeluarkan saham baru. Hal ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan.  

Warsono dalam Chancera (2011) menyatakan bahwa dalam menentukan 

biaya modal perusahaan atau penentuan biaya modal sendiri adalah yang paling 

sulit dilakukan karena yang dijadikan sebagai dasar untuk penentuan biaya modal 

adalah arus kas terutama dividen dan pertumbuhannya. Weston dan Brigham 
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dalam Sunarwi (2010) menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa biaya modal 

adalah hal penting, yaitu: 

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, manajer harus meminimalkan biaya 

dari semua masukan, termasuk modal. Agar dapat meminimalkan biaya 

modal, manajer harus mampu mengukur biaya modal; 

2. Manajer keuangan memerlukan estimasi dari biaya modal agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat di bidang penganggaran barang modal; 

3. Berbagai macam keputusan lainnya yang dapat diambil oleh manajer 

keuangan, perlu estimasi biaya modal. 

 Perusahaan memiliki beberapa sumber dana agar memiliki struktur biaya 

modal yang optimal. Biaya modal ekuitas dihitung berdasarkan sumber dana 

jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan. Ada 4 sumber dana jangka 

panjang, yaitu: 

1. Hutang jangka panjang adalah biaya hutang setelah pajak saat ini untuk 

mendapatkan dana jangka panjang melalui pinjaman, 

2. Saham preferen adalah deviden saham preferen tahunan dibagi dengan hasil 

penjualan saham preferen, 

3. Saham biasa atau biaya modal ekuitas adalah besarnya rate (tingkat nilai, 

harga, kecepatan perkembangan) yang digunakan oleh investor untuk 

mendiskontokan dividen yang diharapkan akan diterima pada masa 

mendatang. Yang dimaksud dengan diskonto adalah jumlah yang 

dikurangkan dari surat-surat berharga karena diperjualbelikan sebelum jatuh 
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tempo, yang diberikan oleh pembeli karena pembayarannya tunai, cepat, 

dalam jumlah besar, atau akan dijual kembali, 

4. laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan, tetapi ditambahkan pada 

modal. 

Pengukuran biaya modal dipengaruhi oleh model penilaian perusahaan 

yang akan digunakan. Model penilaian yang digunakan oleh perusahaan adalah 

sebagai berikut (Utami, 2005):  

1. Model penilaian pertumbuhan konstan (constrant growth valuation model)  

Dasar pemikiran yang digunakan dalam model penilaian pertumbuhan 

konstan ini adalah nilai saham sama dengan nilai tunai (present value) dari semua 

deviden yang akan diterima dimasa yang akan datang (diasumsikan pada tingkat 

pertumbuhan konstan) dalam waktu yang tidak terbatas. Model penilaian 

pertumbuhan konstan disebut juga dengan Gordon Model .  

2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

Model CAPM mengasumsikan bahwa biaya modal adalah tingkat return yang 

diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang tidak dapat 

didiversifikasi yang diukur dengan beta. Menurut Bodie dalam Adriani (2013), 

model CAPM (Penetapan Harga Aset Modal) merupakan sebuah alat untuk 

memprediksi keseimbangan tingkat imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset 

berisiko. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

COCit = Rft + βi (RMt – Rft)  

Keterangan: COCit : Cost of Capital (biaya modal) perusahaan i pada tahun t  

Rft: Return bebas risiko yang diproksi dengan tingkat suku bunga SBI 1 bulan.  
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βi: Risiko tidak sistematis untuk setiap saham perusahaan, nilai β merupakan 

risiko tidak sistematis.  

RMt : Return pasar yang diperoleh dari indeks harga saham gabungan, dengan 

rumus:  

Rmt =  

 

3. Model Ohlson  

Model Ohlson digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan dengan 

mendasarkan pada nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai tunai dari laba 

abnormal. Pengukuran yang digunakan dalam menghitung biaya modal ekuitas 

dalam penelitian ini menggunakan model Ohlson yang telah dimodifikasi oleh 

model Utami (2005) dengan rumus sebagai berikut: 

r = ( Bt + xt+1 - Pt ) / ( Pt ) 

Keterangan: 

r  = Biaya modal ekuitas  

Bt  = Nilai buku per lembar saham periode t 

xt+1  = Laba per lembar saham pada periode t+1 

Pt  = Harga saham pada periode t 

2.2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Modal Ekuitas  

Ifonie (2012) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

biaya modal ekuitas adalah manajemen laba dan asimetri informasi. Manajemen 

laba adalah campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan 

keuangan guna mencapai tingkat laba tertentu dengan tujuan untuk mementingkan 

dirinya sendiri. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer lebih 

IHSG t – IHSG t-1 

      IHSG t-1  
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memiliki informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik. 

Adanya manajemen laba dan asimetri informasi dalam perusahaan dapat 

meningkatkan risiko investasi yang dihadapi investor, sehingga investor akan 

meningkat tingkat pengembalian atau biaya modal ekuitas. 

Imran (2012) menyebutkan tingkat pengungkapan sukarela dan ukuran 

perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas. 

Tingkat pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

diluar apa yang diwajibkan standar akuntansi atau peruaturan badan pengawas. 

Tingginya tingkat pengungkapan sukarela akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi dalam perusahaan, sehingga harga saham perusahaan akan naik yang 

pada gilirannya akan menurunkan biaya modal ekuitas. Ukuran perusahaan dapat 

dilihat dari besar kecilnya modal, total aktiva atau total penjualan yang diperoleh. 

Perusahaan yang besar akan cenderung memiliki biaya modal ekuitas yang besar 

pula.   

Faktor lain terkait dengan biaya modal ekuitas adalah kualitas akrual 

(Chandra dan Ekawati, 2015). Tingginya kualitas akrual mencerminkan risiko 

informasi yang rendah, sehingga biaya modal ekuitas menjadi rendah. Sebaliknya, 

apabila kualitas akrual semakin rendah, maka biaya modal ekuitas akan semakin 

tinggi, karena risiko informasi yang semakin tinggi dari perusahaan tersebut. 

Nugroho dan Meiranto (2014) juga menyatakan faktor-faktor lain terkait 

biaya modal ekuitas diantaranya adalah frekuensi pertemuan komite audit, 

kualitas audit, dan struktur kepemilikan. Adanya frekuensi pertemuan audit yang 

lebih banyak akan mengurangi masalah keagenan diantara manajemen dan 
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pemilik, karena komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja 

manajemen untuk mengurangi masalah dalam pelaporan keuangan, sehingga 

investor akan lebih percaya dan tidak akan menuntut pengembalian yang terlalu 

tinggi. Begitu juga dengan kualitas audit yang baik akan meminimalkan risiko 

yang akan ditanggung oleh investor karena dengan kualitas audit yang baik dapat 

menunjukkan laporan keuangan yang sebenar-benarnya.     

Struktur kepemilikan yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, 

dan kepemilikan institusional. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan manajerial yang mayoritas akan meningkatkan   biaya modal ekuitas 

karena disebabkan kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan 

peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi lebih besar sehingga investor 

menginginkan pengembalian yang lebih besar untuk mengkompensasi risiko 

tersebut. Adanya kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan 

terhadap kinerja manajemen, sehingga biaya modal ekuitas akan menurun. 

Sari (2009) menambahkan faktor yang dapat mempengaruhi biaya modal 

ekuitas yaitu komposisi dewan komisaris independen dan ukuran dewan 

komisaris. Komposisi dewan komisaris independen dapat dijadikan suatu 

mekanisme yang menentukan tindakan manajemen. Komposisi dewan komisaris 

yang terdiri dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan dewan terhadap manajemen dalam proses pembuatan 

laporan keuangan. Sedangkan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan 

semakin bagus dalam menghalangi tindakan manajemen laba sehingga kualitas 

laba yang dilaporkan akan semakin bagus. Ketika kualitas dari aporan keuangan 



37 
 

 
 

bagus maka akan semakin rendah risiko investasi sehingga investor tidak akan 

menuntut tingkat pengembalian yang tinggi. 

     Kurniawati dan Marfuah (2014) juga menemukan faktor lain yang 

dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas yaitu efektivitas komite audit. 

Perusahaan yang memiliki komite audit independen yang lebih banyak akan 

memiliki biaya modal ekuitas yang lebih rendah. Komite audit yang  memiliki 

pemahaman di bidang kekuangan dan akuntansi juga dapat mempengaruhi 

besarnya biaya modal ekuitas, sehingga efektivitas komite audit berpengaruh 

terhadap biaya modal ekuitas. 

Faktor lain terkait dengan biaya modal ekuitas adalah beta pasar (Astria 

dan Khairani, 2014). Beta pasar dapat diestimasikan dengan mengumpulkan nilai-

nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. 

Beta yang bias digunakan dalam untuk pasar modal yang transaksi 

perdagangannya tipis. Pasar modal yang tipis merupakan ciri dari pasar modal 

yang sedang berkembang. Untuk mengurangi bias yang terjadi, beta untuk pasar 

modal harus disesuaikan. Beta pasar akan berpengaruh positif terhadap biaya 

modal ekuitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

2.2.2 Tingkat Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan menurut Downes dan Goodman dalam Nuryatno dkk 

(2007) : “Pengungkapan adalah pemberian informasi oleh perusahaan, baik 

bersifat positif maupun negatif, yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan 

investasi, seperti dipersyaratkan oleh SEC serta bursa saham”. Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun dengan maksud untuk 
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memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi. 

PSAK No. 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari 

komponen-komponen (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba Rugi dan 

Komprehensif lain, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan harus menerapkan PSAK 

secara benar disertai dengan pengungkapan yang diharuskan dalam catatan atas 

laporan keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan 

informasi yang wajar walaupun tidak diwajibkan.  

Selain informasi yang tercantum dalam catatan atas laporan keuangan, 

perusahaan juga dianjurkan untuk mengungkapkan informasi lain atau informasi 

tambahan yaitu telaah keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi 

ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah. 

Pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan 

wajib adalah pengungkapan informasi yang diatur oleh badan pembuat standar, 

aturan ini berupa persyaratan minimal pengungkapan yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan-perusahaan publik. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan 

informasi diluar yang diwajibkan, informasi yang diungkapkan merupakan pilihan 

bebas manajemen perusahaan publik untuk memberikan informasi akuntansi 

maupun informasi lainnya yang dipandang relevan dalam pengambilan keputusan 

oleh para pemakainya (Wulandari, 2015). 
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Menurut Suwardjono dalam Putri (2013), pengungkapan sukarela adalah 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh 

standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela 

merupakan pengungkapan bebas atau tidak diwajibkan oleh peraturan, dimana 

manajemen dapat memilih informasi mana yang akan diungkapkan selama 

informasi tersebut dipandang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak 

pemakai baik dalam maupun pihak luar perusahaan khususnya dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Adhi (2012), pengungkapan sukarela diartikan sebagai pengeluaran 

informasi secara sukarela yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan akan dapat 

dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan keuangan 

dilengkapi dengan pengungkapan (disclosure) yang memadai. Luas 

pengungkapan dalam laporan keuangan mencerminkan kualitas informasi yang 

disajikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Artinya semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan 

meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh pihak luar terutama yang 

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. 

 Teori sinyal (signalling theory) melandasi pengungkapan sukarela yang 

dilakukan oleh perusahaan. Manajemen selalu mengukur informasi privat yang 

menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham 

khususnya jika informasi tersebut akan dapat meningkatkan kredibilitas 
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perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk diungkapkan oleh 

peraturan (Astria dan Khairani, 2014).    

Menurut Ghozali dan Chariri dalam Adhi (2012), menyatakan bahwa 

terdapat tiga konsep pengungkapan, antara lain: 

a. Pengungkapan cukup (adequate) 

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimal yang harus dilakukan 

oleh perusahaan agar laporan keuangan tidak menyesatkan para pengguna 

laporan keuangan. 

b. Pengungkapan wajar (Fair) 

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang lebih pada faktor etis dengan 

menyediakan informasi dan memberikan perlakuan yang layak dan adil 

terhadap pemakai laporan keuangan. 

c. Pengungkapan penuh (Full) 

Pengungkapan lengkap adalah pengungkapan semua informasi yang dimiliki 

perusahaan, atau sering disebut sebagai pengungkapan yang berlebihan.  

 Indeks pengungkapan sukarela menggambarkan luasnya pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: 

a. Pemberian skor untuk setiap item pengungkapan sukarela dilakukan secara 

dikotomis, dimana item yang diungkapkan diberi nilai (1), sementara jika 

item tersebut tidak diungkapkan, maka diberi nilai (0). 

b. Skor yang diperoleh untuk tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor total. 
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c. Pengukuran indeks pengungkapan sukarela tiap perusahaan dilakukan dengan 

cara membagi skor total tiap perusahaan dengan skor total yang diharapkan. 

Semakin banyak item yang diungkapkan, maka semakin besar pula indeks 

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

2.2.3 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena manajemen 

(agent) lebih memiliki informasi terkait internal perusahaan dibandingkan pemilik 

(principal). Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer 

memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak 

luar perusahaan. Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi 

antara manajer (agent) dan pemilik (prinsipal). Kondisi ini memberikan 

kesempatan kepada agen dalam menggunakan informasi yang diketahuinya untuk 

memanipulasi pelaporan keuangan. Dalam teori agensi mengasumsikan bahwa 

semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan 

akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi, tetapi juga dari tambahan 

yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti luang waktu yang banyak, 

kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. 

 Perspektif asimetri informasi mengimplikasikan bahwa manajer berupaya 

untuk memanfaatkan asimetri informasi guna memaksimumkan nilai perusahaan 

dengan cara yang dikehendaki. Menurut Supriyono dalam Adriani (2013), 

asimetri informasi dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu: 

a. Tanpa pemantauan, hanya agent yang mengetahui apakah mereka bekerja 

dengan baik demi kepentingan principal.  
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b. Agent mungkin mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan daripada 

principalnya.  

c. Agent dalam melaksanakan tugasnya mungkin diarahkan oleh informasi 

pribadi. 

Bentuk Asimetri Informasi  

Menurut Yelly (2008), ada 2 bentuk asimetri informasi,  yaitu: 

a. Asimetri informasi vertikal 

Asimetri informasi vertikal yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang 

lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap bawahan dapat mempunyai 

alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan. 

b. Asimetri informasi horizontal 

Asimetri informasi horizontal yaitu informasi yang mengalir dari orang-orang 

dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara 

orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan maupun bawahan satu 

dengan yang lainnya dan mereka menepati bidang fungsionalnya yang berbeda 

dalam organisasi tapi dalam level yang sama.  

Tipe Asimetri Informasi 

Ada 2 tipe asimetri informasi, yaitu (Yelly,2008):  

1. Adverse selection  

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial 

memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena 

beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam lainnya lebih 
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mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para 

investor luar.  

2. Moral Hazard  

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau lebih 

yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha potensial 

dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-

transaksi mereka sedangkan pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi 

karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan 

karakteristik kebanyakan perusahaan besar.  

Asimetri informasi dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara yaitu 

dengan relative Dispersion in Analysts’ Forecasts dan Bid Ask Spread 

(Richardson, 1998).  

1. Dispersion in analysts’ forecasts  

Dispersion in analysts’ forecasts adalah pengukuran asimetri informasi 

dengan menggunakan ramalan atau perkiraan analis tentang masa depan 

perusahaan. Brown dan Han dalam Richardson (1998) mengatakan bahwa seiring 

dengan menurunnya asimetri informasi dalam perusahaan, akan ada kemungkinan 

ada konsensus yang lebih tinggi di antara analis keuangan mengenai kinerja masa 

depan perusahaan.  Rumus untuk menghitung dispersion in anlysts’ forecast 

adalah sebagai berikut: 
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2. Bid ask spread 

Lev dalam Kurniawati (2009) berpendapat bahwa ukuran pengamatan atas 

likuiditas pasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat asimetri informasi 

yang dihadapi partisipan di dalam pasar modal. Bid ask spread adalah salah satu 

ukuran dalam likuiditas pasar yang digunakan secara luas dalam penelitian 

terdahulu sebagai pengukur asimetri informasi antara manajemen dan pemegang 

saham perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan bid ask spread dalam mengukur tingkat asimetri 

informasi. Berkaitan dengan bid ask spread, fokus penelitian ini adalah pada 

adverse selection karena berhubungan dengan penyediaan informasi ke pasar 

modal. Harga bid adalah harga terendah saham yang diminta oleh pihak pembeli, 

sedangkan harga ask adalah harga tertinggi saham yang diminta oleh pihak 

penjual. Bid ask spread merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal 

dari:  

a. Pemilikan saham  

Biaya pemilikan saham menunjukkan trade off antara memiliki terlalu banyak 

saham dan terlalu sedikit saham, atas biaya pemilikan saham tersebut akan 

menimbulkan oportunity cost.  

b. Pemrosesan pesanan  

Biaya pemrosesan pesanan meliputi biaya administrasi, pelaporan proses 

komputer, telepon, dan lain-lain.  
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c. Asimetri informasi  

Biaya asimetri informasi lahir karena adanya dua pihak yang tidak sama 

dalam memiliki dan mengakses informasi. Penelitian ini memfokuskan pada 

fungsi ketiga yaitu asimetri informasi. Pengukuran terhadap asimetri informasi 

seringkali diproyeksikan dengan bid ask spread disebabkan asimetri informasi 

tidak dapat diobservasi secara langsung.  

Model ini menyatakan bahwa pedagang sekuritas menetapkan bid ask spread 

sedemikian rupa sehingga keuntungan yang diharapkan dari pihak investor yang 

tidak terinformasi dapat menutupi kerugian dari pihak yang terinformasi. Oleh 

karena itu, komponen dari adverse selection dari spread ini akan lebih besar 

ketika pedagang sekuritas atau perusahaan merasakan bahwa kecenderungan 

untuk berdagang dengan investor yang terinformasi lebih besar, atau ketika 

perusahaan meyakini bahwa investor terinformasi memiliki informasi yang akurat. 

Dalam kondisi ini maka komponen adverse selection dari bid ask spread 

merefleksikan tingkat risiko asimetri informasi yang dirasakan oleh perusahaan. 

Jadi, ketika perusahaan berdagang dengan investor yang terinformasi maka biaya 

transaksi meningkat, dan adanya asimetri informasi ini membawa pada bid ask 

spread yang lebih besar. 

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran dari Stoll (1989) yang telah dimodifikasi yaitu merujuk pada 

penelitian-penelitian terdahulu yaitu dari Ifonie (2012), Adriani (2013), dan 

Nurjanati dan Rodoni (2015). Komalasari dan Baridwan dalam Ifonie (2012) 

menggunakan relative bid ask spread dalam menghitung asimetri informasi yaitu 
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selisih antara harga jual dan harga beli saham. Rumus dalam menghitung spread 

adalah sebagai berikut: 

SPREAD i,t = (ask i,t – bid i,t) / {(ask i,t + bid i,t) / 2} x 100 

Keterangan : 

SPREAD i,t : Selisih antara bid price dan ask price. 

Ask i,t  : Harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t. 

Bid i,t  : Harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada hari t. 

2.2.4 Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) adalah salah satu elemen 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan, yang 

meliputi serangkaian hubungan manajemen perusahaan, pemegang saham, dewan 

komisaris, dewan direksi, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya 

(Nugrahanti dan Novia, 2012). Setiap pihak dalam perusahaan diberikan hak dan 

kewajibannya masing-masing yang harus dilaksanakan. Keefektifan dari 

pelaksanaan corporate governance dilihat dari seberapa jauh masing-masing 

pihak melaksanakan hak dan kewajiban bagi perusahaan.  

Good Corporate Governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan 

yang baik, dapat mengatur pola hubungan yang harmonis antara pihak manajemen 

dan pemegang saham. Melalui penerapan prinsip-prinsipnya yaitu transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, konsep GCG ini 

mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan para pemegang 

saham, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan.  
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Konsep Good Corporate Governance (GCG) dihadapkan pada isu 

utamanya yaitu permasalahan keagenan. Untuk mencapai corporate governance 

yang baik, terutama dalam menjalankan prinsip-prinsipnya, dibutuhkan suatu 

mekanisme untuk memantau seluruh kebijakan yang diambil. Menurut Nugrahanti 

dan Novia (2012), mekanisme corporate governance adalah suatu aturan, 

prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak pengawasan keputusan tersebut.  

Mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi menjadi dua 

yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah 

cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses 

internal seperti struktur dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Mekanisme 

eksternal adalah cara mengendalikan perusahaan dengan cara selain mekanisme 

internal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, dan tingkat pendanaan dengan hutang.  

Salah satu mekanisme corporate governance adalah struktur kepemilikan. 

Struktur kepemilikan secara umum dibagi menjadi 3 yaitu kepemilikan individual, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan manajerial dan 

struktur kepemilikan institusional karena struktur kepemilikan tersebut merupakan 

mekanisme internal dan mekanisme eksternal.   
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2.2.4.1 Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Menurut Nurjanati dan Rodoni (2015), kepemilikan manajerial adalah persentase 

kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris, maupun pihak-pihak 

yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, 

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa pemisahan kepemilikan saham 

dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara 

pihak pemilik dan manajemen. Benturan kepentingan tersebut akan meningkat 

seiring dengan keinginan dari kedua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan 

masing-masing. Menurut Bernandhi (2013) ketika proporsi kepemilikan saham 

meningkat, kepentingan dari pemegang saham dan manajemen mulai menjadi 

satu.  

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan tersebut 

kedudukan manajer dan pemegang saham menjadi sejajar. Kepemilikan 

manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham, 

karena manajer sebagai pengambil keputusan perusahaan akan ikut langsung 

merasakan manfaat maupun risiko yang timbul sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Manajer diperlakukan bukan semata-mata 

untuk digaji demi kepentingan perusahaan tetapi dia juga diperlakukan sebagai 

pemegang saham perusahaan. Sehingga dengan adanya keterlibatan manajer 

dalam kepemilikan saham akan meningkatkan kinerja manajer. Pengukuran yang 
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digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian dari Sari (2009) dan 

Nurjanati dan Rodoni (2015). Kepemilikan manajerial dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

                       
                       

                   
 

2.2.4.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi 

lain yaitu oleh perusahaan atau lembaga lain. Menurut Tarjo dalam Bernandhi 

(2013) menerangkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, maupun kepemilikan institusi lainnya.  

Menurut Puspitasari dan Rustiana (2014) kepemilikan institusional dapat 

mendorong peningkatan pengawasan secara lebih optimal sehingga mereka dapat 

mengendalikan manajemen melalui proses monitoring tersebut serta dapat 

mengurangi adanya agency conflict. Dengan tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi, maka akan adanya pengawasan yang besar oleh pihak investor 

institusional terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku 

opportunistik serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan 

yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen yang nantinya dapat menurunkan 

nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang dirujuk dalam 

penelitian Nugroho dan Meiranto (2014) serta penelitian dari Natalia dan Sun 

(2014) yang mengukur kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut: 
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2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam upaya menemukan hubungan 

determinan-determinan yang mempengaruhi biaya modal ekuitas. Hasil-hasil 

tersebut menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian mengenai pengaruh 

tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas dengan corporate governance sebagai variabel moderating.  

Riset terkait pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya 

modal ekuitas dilakukan oleh Kristandl dan Bontis (2007), Penelitian tersebut 

berjudul “The Impact of Voluntary Disclosure on the Cost of Equity Capital 

Estimates in Temporal Setting”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dengan indikator pengungkapan tentang 

masa lampau dan pengungkapan terkait masa depan perusahaan terhadap biaya 

modal ekuitas yang dilakukan pada 95 perusahaan yang terdaftar di Austria, 

Jerman, Swedia, dan Denmark pada tahun 2005. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari tingkat pengungkapan sukarela tentang 

masa lampau perusahaan terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi 

sebesar 0,029.  Serta hasil dari tingkat pengungkapan sukarela terkait masa depan 

perusahaan menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,015. 

Botosan (1997), meneliti pengaruh tingkat pengungkapan dengan indikator 

tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil sampel dari 122 perusahaan manufaktur di Amerika 

pada tahun 1990.  Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas dengan 
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koefisien regresi sebesar 0,2879. Hasil tersebut sama dengan penelitian 

selanjutnya yaitu oleh Botosan dan Plumlee (2002). Penelitian tersebut kembali 

meneliti tentang pengaruh tingkat pengungkapan terhadap biaya modal ekuitas 

dengan judul “A Re-examination of Disclosure Level and the Expected Cost of 

Equity Capital”. Sampel dari penelitian tersebut adalah 3.623 perusahaan yang 

terdaftar di AIMR Report pada tahun 1985-1996. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh negatif dari tingkat pengungkapan pada laporan 

tahunan terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar -0,7.  

Adriani (2013) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh antara 

tingkat disclosure, manajemen laba, dan asimetri informasi terhadap biaya modal 

yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tingkat 

disclosure tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas, namun untuk variabel manajemen laba memiliki dampak yang signifikan 

yaitu dengan nilai koefisien regresi masing-masing sebesar -0,047 dan 4,083, 

sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya modal dengan 

koefisien regresi sebesar 0,130. 

Imran (2012), juga melakukan pengujian untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, tingkat pengungkapan sukarela, dan manajemen laba terhadap biaya 

modal ekuitas dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pengungkapan 

Sukarela dan Manajemen Laba Terhadap Cost of Equity Capital”. Studi tersebut 

dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2008-2010. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa 
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ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,092. Tingkat pengungkapan 

sukarela memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada biaya ekuitas dengan 

koefisien regresi sebesar -0,915. Serta manajemen laba berpengaruh positif 

signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi 0,972. 

Ifonie (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba 

dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Studi tersebut dilakukan 

pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

mengambil sampel sebanyak 29 perusahaan pada periode 2007-2009. Hasil dari 

studi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

manajemen laba dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Koefisien 

regresi pada hasil yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh pada 

biaya modal ekuitas adalah sebesar 0,906.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nuryaman (2014), yang meneliti 

pengaruh asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan manajemen 

laba sebagai variabel intervening. Penelitian tersebut berjudul “The Influence of 

Asymmetric Information on the Cost of Capital with the Earning Management as 

Intervening Variable” dengan mengambil populasi dari perusahaan yang terdaftar 

pada Indonesian Stock Exchange pada periode 2010. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan asimetri informasi akan berpengaruh positif 

pada biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi sebesar 0,00178, namun tidak 

berlaku terhadap manajemen laba. Serta penelitian tersebut menyebutkan bahwa 
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manajemen laba tidak memediasi pengaruh dari asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas. 

Eid (2015), melakukan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi 

terhadap biaya modal ekuitas yang berjudul “The Impact of Information 

Asymmetry on the Cost of Equity Capital in the Palestine Exchange”. Penelitian 

ini mengambil sampel dengan jumlah 50 perusahaan yang terdaftar dalam 

Palestine Exchange pada tahun 2006-2013. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,0148938. 

Studi yang dilakukan oleh Nurjanati dan Rodoni (2015), yang berjudul 

“Pengaruh Asimetri Informasi dan Tingkat Disclosure terhadap Biaya Ekuitas 

dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating”.  Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode 2010-2013. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa asimetri informasi 

berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan koefisien regresi 

sebesar -,380793. Tingkat disclosure berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas yaitu dengan koefisien regresi sebesar -0,109953. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas 

dengan koefisien regresi sebesar 0,2253. Kepemilikan manajerial mampu 

memoderasi pengaruh dari asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas, 

namun tidak mampu memediasi pengaruh tingkat disclosure terhadap biaya modal 

ekuita, serta tidak ada pengaruh negatif signifikan dari pengaruh tingkat 

disclosure terhadap biaya modal ekuitas.  
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Sari (2009) meneliti pengaruh kualitas informasi keuangan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran dewan 

komisaris serta keberadaan komite audit terhadap biaya modal ekuitas pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2003-2007. Penelitian 

tersebut berjudul “Pengaruh Corporate Governance Mechanisme terhadap Cost of 

Equity Capital”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh 

positif antara kepemilikan manajerial terhadap biaya modal ekuitas serta terdapat 

pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap biaya modal ekuitas 

dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 0,526 dan -0,130. Sementara 

Nugroho dan Meiranto (2014), juga melakukan penelitian yang sama yaitu dengan 

judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya 

Utang”. Penelitian tersebut juga dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada periode 2010-2013. Studi ini juga menunjukkan hasil yang 

sama seperti penelitian sebelumnya yaitu terdapat pengaruh positif signifikan dari 

kepemilikan manajerial terhadap biaya modal ekuitas dan pengaruh negatif 

signifikan dari pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya modal ekuitas 

dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 0,400 dan -0,626.  

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pengungkapan Sukarela Terhadap Biaya Modal 

Ekuitas 

Salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan 

oleh investor adalah dengan melihat informasi yang disajikan oleh perusahaan. 

Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi menjadi dua yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 
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(voluntary disclosure). Imran (2012) menyatakan bahwa pengungkapan laporan 

keuangan bermanfaat memberikan pedoman, fasilitas untuk para investor dan 

pengguna dalam  mengambil keputusan ekonomi agar keputusan yang diambil 

tepat serta dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang dari investasi 

yang dilakukannya. Meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk 

memenuhi pengungkapan minimum, namun akan berbeda dalam memberikan 

informasi tambahan tentang perusahaan secara sukarela ke pasar modal.  

Teori sinyal (signalling theory) melandasi penyediaan informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan 

mendorong investor agar tertarik menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. 

Semakin besar informasi yang dimiliki oleh investor, maka investor akan semakin 

tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut selama informasi yang 

didapat merupakan berita baik. Sebaliknya, ketika informasi yang disajikan oleh 

manajemen dalam laporan keuangan tersebut kurang, maka investor akan 

menganggap bahwa laporan keuangan tersebut berisiko. 

Botosan dan Plumlee (2002) melakukan penelitian tentang pengaruh 

tingkat pengungkapan terhadap biaya modal ekuitas dan menunjukkan hasil 

bahwa semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka biaya 

modal ekuitas yang dikeluarkan akan semakin rendah. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kristandl dan Bontis (2007) yang menunjukkan 

hasil yang sama yaitu adanya pengaruh negatif dari tingkat pengungkapan 

sukarela terhadap biaya modal ekuitas. Hasil tersebut juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Imran (2012) yang menunjukkan bahwa luas 
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pengungkapan sukarela berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas perusahaan. Demikian juga studi yang dilakukan oleh Li dan Yang (2012) 

yang menunjukkan hasil bahwa semakin luas pengungkapan sukarela, maka akan 

semakin rendah biaya modal ekuitas perusahaan. 

Penyediaan informasi tersebut berkaitan dengan pengungkapan sukarela. 

Semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan 

semakin rendah risiko yang akan dihadapi oleh investor sehingga biaya modal 

ekuitas yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan rendah. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian dari Imran (2012), yang menjelaskan bahwa semakin luas 

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin 

rendah pengembalian yang diharapkan oleh investor atau biaya modal ekuitas 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.  

 Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi yang 

bersifat privat selama informasi tersebut merupakan berita baik yang menurut 

pertimbangannya akan meningkatkan kredibilitas dan sangat diminati oleh 

investor. Manajemen akan menjadikan informasi tersebut sebagai sinyal untuk 

menarik investor  agar tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Semakin besar risiko maka semakin besar tuntutan kompensasi investor akan 

investasinya. Jadi pengungkapan yang lebih tinggi juga akan menyebabkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor akan rendah, karena risiko 

yang akan dihadapi oleh investor rendah, sehingga biaya modal dalam hal ini akan 

menurun. Selain itu, ketika investor menilai risiko investasi ke dalam perusahaan 

tersebut rendah, maka mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya, 
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sehingga harga saham pada perusahaan akan naik dan tingkat pengembalian yang 

investor harapkan atau biaya modal ekuitas perusahaan akan rendah.  

2.4.2 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Jensen dan Meckling (1976), menyebutkan bahwa teori keagenan (agency 

theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajemen (agent) 

dan pemilik (principal). Manajer sebagai pihak pengelola perusahaan 

berkemungkinan besar akan bertindak sesuai dengan sifat opportunistic yaitu sifat 

dasar manusia yang mengutamakan kepentingan pribadinya (Saendy dan 

Anisykurlillah, 2015). Asimetri informasi terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan yang dimiliki oleh manajemen dan pemilik. Manajemen cenderung 

akan mengambil keputusan atau kebijakan yang akan menguntungkan pihak 

mereka sendiri dengan mengorbankan para pemegang saham. Manajemen 

menganggap bahwa pemegang saham adalah pihak luar perusahaan sehingga 

pengembalian yang diberikan kepada pihak investor merupakan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Adriani (2013), melakukan penelitian tentang pengaruh asimetri informasi 

terhadap biaya modal ekuitas dan menunjukkan hasil yaitu adanya pengaruh 

positif asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian tersebut juga 

didukung oleh Ifonie (2010), yang menyebutkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan dari asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. Demikian juga tentang penelitian yang dilakukan 

oleh Nuryaman (2014), dengan hasil yang menyebutkan bahwa setiap ada 

peningkatan pada asimetri informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka biaya 
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modal ekuitas yang harus dikeluarkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan 

oleh investor juga akan meningkat. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

penelitian Eid (2015) yang menyebutkan bahwa asimetri informasi menunjukkan 

pengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, adanya asimetri informasi 

dalam perusahaan akan mengakibatkan pasar menjadi kurang likuid. Ketika 

likuiditas dalam pasar menurun maka harga saham akan mengalami penurunan 

karena investor menjadi kurang berminat untuk berinvestasi sehingga biaya modal 

ekuitas akan meningkat. Selain itu, ketika investor menyadari bahwa terdapat 

asimetri informasi dalam perusahaan maka investor akan semakin menuntut 

tingkat pengembalian yang tinggi dari perusahaan terkait, sehingga perusahaan 

harus mengeluarkan biaya modal ekuitas yang lebih tinggi. 

2.4.3 Kepemilikan Manajerial Memoderasi Pengaruh Tingkat 

Pengungkapan Sukarela Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak 

manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Natalia dan Sun 

dalam Nurjanati dan Rodoni, 2015). Dalam melakukan investasi, investor 

menginginkan keterbukaan informasi dari pihak manajemen sebagai pihak 

pengelola perusahaan. Hal tersebut sebagai landasan dalam melakukan 

pengambilan keputusan terkait investasi maupun tingkat return yang diharapkan 

oleh pihak investor. Andriyani dan Khafid (2014) menjelaskan bahwa kebanyakan 

perusahaan akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut mengingatkan manajemen untuk 

meningkatkan kinerja manajemen salah satunya dengan kepemilikan manajerial.  



59 
 

 
 

Sari (2009), menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan 

manajerial yang tinggi, maka biaya modal ekuitas yang dikeluarkan juga akan 

tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Nugroho dan Meiranto 

(2014), yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

positif terhadap biaya modal ekuitas. Demikian juga dari penelitian oleh Nurjanati 

dan Rodoni (2015) yang menyebutkan hasil yang sama bahwa perusahaan yang 

kepemilikan manajerial mayoritas, maka biaya modal ekuitas yang dikeluarkan 

juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan karena kontrol yang dimiliki oleh 

pemegang saham mayoritas dan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi 

lebih besar sehingga investor menginginkan pengembalian yang lebih besar untuk 

mengkompensasi risiko tersebut.  

Dengan adanya kepemilikan manajerial yang mayoritas, maka manajer 

sekaligus sebagai pihak pemegang saham akan memaksimalkan kinerjanya baik 

itu jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan. Sebagai pemegang 

saham mayoritas maka akan mempermudah manajemen dalam pengungkapan 

laporan tahunan baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Semakin besar 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan semakin 

meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan meningkatkan pengungkapan 

laporan keuangan. Semakin rendah tingkat risiko dari laporan keuangan maka 

akan semakin rendah risiko yang akan dihadapi, serta investor akan semakin 

tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga biaya modal ekuitas perusahaan 

akan semakin rendah. 
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2.4.4 Kepemilikan Manajerial Memoderasi Pengaruh Asimetri Informasi 

Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Natalia dan Sun (2013), menyatakan bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial yang mayoritas akan memiliki biaya modal ekuitas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal tersebut dikarenakan 

kontrol dan peluang untuk menguntungkan kepentingan pribadi lebih besar 

dibandingkan pemegang saham yang lain.  

Nurjanati dan Rodoni (2015), manyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

mampu memoderasi pengaruh positif asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas. Sari (2009), menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan 

manajerial yang tinggi, maka biaya modal ekuitas yang dikeluarkan juga akan 

tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Nugroho dan Meiranto 

(2014), yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

positif terhadap biaya modal ekuitas.  

Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, risiko 

investasi akan cenderung lebih tinggi karena adanya kemungkinan bahwa seluruh 

informasi dikuasai oleh pihak tertentu saja. Risiko-risiko tersebut akan berdampak 

pada nilai perusahaan dan berakibat pada biaya ekuitas yang lebih tinggi. Namun 

dengan adanya kepemilikan manajerial diduga akan mengurangi konflik keagenan 

dan kepemilikan manajerial dianggap akan menyelaraskan konflik kepentingan 

antara manajemen dan pemilik. Hal tersebut karena manajemen sebagai pengelola 

perusahaan yang sekaligus sebagai pemegang saham akan ikut merasakan 

langsung manfaat dari keputusan yang mereka ambil dan ikut pula menanggung 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang telah diambil. 
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Ketika kesenjangan informasi dalam perusahaan berkurang, maka biaya modal 

ekuitas yang harus dikeluarkan perusahaan juga akan menurun.  

2.4.5 Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Tingkat 

Pengungkapan Sukarela Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, manajemen perlu 

diawasi oleh pihak tertentu agar laporan keuangan yang disajikan akan dapat 

dipercaya serta tidak menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan itu sendiri. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak 

intitusi tertentu (Sari, 2009). Dengan adanya kepemilikan institusional dianggap 

lebih dapat memonitori tindakan manajemen dibandingkan dengan kepemilikan 

perorangan. 

Sari (2009), menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian dari Nugroho dan Meiranto 

(2014) juga menyebutkan hasil yang sama yaitu bahwa dengan kepemilikan 

institusional yang tinggi akan menurunkan biaya modal ekuitas perusahaan. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Sun (2013) yang 

menunjukkan hasil yaitu adanya pengaruh negatif dari kepemilikan institusional 

terhadap biaya modal ekuitas.  

Dengan adanya kepemilikan institusional, maka kinerja manajemen akan 

lebih baik karena telah diawasi oleh kepemilikan institusional itu sendiri. 

Kepemilikan institusional dianggap lebih mampu mengawasi kegiatan manajemen 

dari kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kepentingan perusahaan 

dibandingkan dengan kepemilikan perorangan. Dengan adanya kinerja 

manajemen yang baik, maka manajemen akan semakin mengungkapkan informasi 
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terkait perusahaan untuk menarik investor. Semakin banyak investor yang tertarik 

untuk menanamkan modalnya kedalam perusahaan maka harga saham perusahaan 

tersebut akan meningkat yang mengakibatkan biaya modal ekuitas akan semakin 

rendah. Dengan demikian, adanya kepemilikan institusional akan memoderasi 

pengaruh negatif tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. 

2.4.6 Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Asimetri Informasi 

Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan akan menurunkan 

biaya modal ekuitas (Nugroho dan Meiranto, 2014). Hal tersebut karena 

kepemilikan institusional  dianggap lebih mampu mengawasi kinerja manajemen. 

Serta pemegang saham institusi dianggap lebih informed atau mereka lebih 

mengetahui informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan kepemilikan 

perorangan. Dengan adanya kepemilikan institusional yang mayoritas dianggap 

akan mampu mengurangi kesenjangan informasi dalam perusahaan. Ketika 

asimetri informasi dalam perusahaan berkurang, maka investor tidak akan 

menuntut pengembalian yang terlalu tinggi. 

Penelitian tentang kepemilikan institusional terhadap biaya modal ekuitas 

dilakukan oleh Sari (2009), yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Hal tersebut 

selaras dengan penelitian dari Nugroho dan Meiranto (2014) dengan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas perusahaan. Dengan demikian dengan adanya kepemilikan institusional 

diduga akan memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap biaya modal 

ekuitas. 
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Berikut merupakan kerangka pemikiran untuk model penelitian. 

 

                    H3        H4 

          H   H1 (-) 

            H2 (+) 

           H5    H6 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H1 = Tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas. 

H2 = Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas. 

H3 = Kepemillikan manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh negatif 

tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. 

H4 = Kepemilikan manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh positif 

asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. 

H5 = Kepemilikan institusional memoderasi secara signifikan pengaruh 

negatif tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. 

H6 = Kepemilikan istitusional memoderasi secara signifikan pengaruh positif 

asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. 

Tingkat 

Pengungkapan 

Sukarela 

Asimetri Informasi 

 Kepemilikan Manajerial 

Biaya Modal 

Ekuitas 

Kepemilikan Institusional 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pengungkapan 

sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas dengan corporate 

governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil 

analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap biaya modal 

ekuitas sehingga H1 diterima. Hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi 

tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan 

semakin menurunkan biaya modal ekuitas. Temuan ini sesuai dengan teori 

sinyal dimana investor dapat menangkap sinyal yang diberikan oleh 

perusahaan yaitu dengan melakukan pengungkapan sukarela agar para 

investor tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Ketika banyak 

investor tertarik untuk berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut, maka harga 

saham akan naik dan pada gilirannya biaya modal ekuitas yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu ketika tingkat pengungkapan sukarela 

tinggi, maka investor menilai bahwa risiko investasi rendah, sehingga mereka 

akan menuntut pengembalian atau biaya modal ekuitas yang rendah pula. 
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2. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas, 

sehingga H2 diterima. Hal ini memiliki makna bahwa semakin tinggi asimetri 

informasi dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula biaya modal 

ekuitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Temuan ini dikarenakan 

investor mampu untuk merespon dengan cermat kondisi asimetri informasi 

untuk menghindari risiko di masa yang akan datang. Selain itu, peningkatan 

asimetri informasi akan mengakibatkan pasar menjadi kurang likuid. 

Penurunan likuiditas akan mengakibatkan turunnya harga sekuritas, hal 

tersebut mengakibatkan biaya modal ekuitas meningkat. 

3. Kepemilikan manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, sehingga H3 diterima. 

Hal ini memiliki makna bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka 

akan memperkuat pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya 

modal ekuitas. Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya kepemilikan 

manajerial dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan semakin 

meningkatkan kinerjanya, serta sebagai pemegang saham mayoritas maka 

akan mempermudah mereka dalam mengungkapkan informasi terkait 

perusahaan,  

4. Kepemilikan manajerial memoderasi secara signifikan pengaruh asimetri 

informasi terhadap biaya modal ekuitas, sehingga H4 diterima. Hal ini 

memiliki makna bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka akan 

memperkuat pengaruh asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas. Hasil 

ini dikarenakan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat 
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mengurangi masalah keagenan akibat perbedaan kepentingan yang dimiliki 

oleh pihak manajemen dan pemegang saham. 

5. Kepemilikan institusional tidak memoderasi secara signifikan pengaruh 

tingkat pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas, sehingga H5 

ditolak. Hal ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan tingkat pengungkapan 

sukarela dengan dimoderasi kepemilikan institusional tidak diikuti dengan 

penurunan biaya modal ekuitas. Hasil tersebut membuktikan bahwa besar 

kecilnya kepemilikan institusional tidak mampu menggerakkan kebijakan 

manajemen dalam menaikkan tingkat pengungkapan sukarela yang dapat 

menurunkan biaya modal ekuitas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat 

pengungkapan sukarela, melainkan terdapat variabel lain yang mampu 

memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mampu 

memberikan kepercayaan kepada investor yaitu dari faktor internal dan faktor 

eksternal berupa kepemilikan manajerial dan kualitas audit.  

6. Kepemilikan institusional tidak memoderasi secara signifikan pengaruh 

asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas, sehingga H6 ditolak. Hal ini 

memiliki makna bahwa setiap kenaikan asimetri informasi dengan dimoderasi 

kepemilikan institusional tidak mampu mendorong penurunan biaya modal 

ekuitas. Temuan ini memberikan bukti bahwa yang mampu menyelaraskan 

konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bukanlah 

kepemilikan institusional melainkan terdapat faktor lain dari internal maupun 

eksternal yaitu kepemilikan manajerial dan kualitas audit, sehingga besar 
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kecilnya kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh 

asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

a. Manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan tingkat 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan selama informasi tersebut 

merupakan berita baik, dikarenakan tingkat pengungkapan sukarela dapat 

menurunkan biaya modal ekuitas yang harus dikeluarkan. 

b. Manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan kepemilikan 

manajerialnya, dikarenakan kepemilikan manajerial dapat mengendalikan 

biaya modal ekuitas atau dengan kata lain dapat memperkuat pengaruh 

tingkat pengungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap biaya 

modal ekuitas.  

2. Bagi calon investor 

a. Calon investor disarankan untuk lebih meningkatkan kecermatan dalam 

menganalisis informasi-informasi yang disajikan oleh perusahaan baik itu 

informasi keuangan maupun nonkeuangan sebagai dasar dalam mengambil 

keputusan investasi. 

b. Calon investor, dalam melakukan investasi disarankan untuk mengkaji 

terlebih dahulu biaya modal ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan 

manufaktur yang memiliki asimetri informasi yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi maka biaya 
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modal ekuitas juga akan semakin tinggi. Biaya modal ekuitas yang tinggi 

mencerminkan risiko investasi yang tinggi pula.  

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

a. Penelitian selanjutnya menggunakan variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan mengingat masih rendahnya koefisien determinasi (R
2
) yang 

mengindikasi bahwa masih terdapat variabel independen lain yang 

mempengaruhi biaya modal ekuitas.  
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