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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia, hal tersebut menyebabkan kebutuhan informasi juga semakin 

meningkat (Heriyanthi, 2013). Bagi seorang investor, informasi yang paling 

dibutuhkan adalah informasi mengenai prospek perusahaan. Investor akan 

menilai dan menimbang informasi yang di dapatkan sebelum menanamkan 

investasinya (Mukhlisin, 2018). 

Dalam menanamkan investasinya, pemegang saham atau investor memiliki 

tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dari saham yang telah 

dibeli (Perwira dan Darsono, 2015). Investor lebih menyukai perusahaan 

yang mengungkapkan lebih banyak informasi tentang perusahaannya, dengan 

demikian mereka menganggap risiko perusahaan tersebut rendah. Apabila 

risiko perusahaan dianggap rendah oleh investor maka tingkat return yang 

diminta juga rendah. Dengan demikian tingkat biaya modal yang dikeluarkan 

perusahaan juga rendah (Heriyanthi, 2013). 

Menurut Sedek, 2009 dalam Rinobel (2015), cost of equity (biaya modal 

ekuitas) adalah biaya yang dibayarkan dalam menarik investor untuk 

menanamkan uangnnya dalam saham perusahaan dan mempertahankan 

investor tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi cost of equity 
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diantaranya adalah corporate social responsibility, ukuran perusahaan, 

financial leverage, manajemen laba dan asimetri informasi. 

Tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate 

Social Responsibility (CSR), pada kenyataannya lebih berorientasi pada 

masyarakat dan bisnis. Tanggung jawab sosial itu sendiri adalah suatu 

komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau 

aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan lingkungannya (Arief dan Ardiyanto, 2014). Dampak sosial 

perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan. Karakteristik 

operasi perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi akan 

menuntut pemenuhan tanggung jawab sosial yang tinggi pula, dan begitu juga 

sebaliknya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan disosialisasikan kepada 

publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (Yap dan 

Widyaningdyah, 2009). Menurut para pendukung Corporate Social 

Responsibility (CSR) perusahaan sebaiknya terlibat dalam aktivitas tanggung 

jawab sosial karena banyak memberikan berbagai manfaat bagi pemangku 

kepentingan (Ifonie (2012), Rinobel (2015), Maryatun (2017)). 

Corporate Social Responsibility pada awalnya dilakukan oleh pihak 

perusahaan secara sukarela untuk membangun citra positif di masyarakat. 

Akan tetapi menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007, Indonesia 

mewajibkan perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha berkaitan dengan 

sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial tersebut. 
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Dalam laporan tahunan perusahaan, CSR menjadi salah satu strategi bisnis 

perusahaan untuk meningkatkan laba. Laba merupakan salah satu indikator 

yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan yang digunakan para 

investor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan 

dijadikan dasar untuk menilai kinerja suatu perusahaan sebagai alat yang 

digunakan oleh manajemen untuk menunjukan kinerjanya kepada para 

pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga dapat menunjukkan 

apakah sebuah perusahaan memiliki kinerja yang bagus atau tidak sehingga 

dapat membantu stakeholder untuk membuat keputusan (Healy dan Wahlen, 

1999). 

Definisi CSR menurut Maryatun (2017) adalah mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Di 

Indonesia sendiri CSR diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007, 

tentang “Perseroan Terbatas” Bab V, Pasal 74, ayat (1), menyebutkan bahwa 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Setiap perusahaan yang sesuai dengan kategori di atas wajib 

melakukan pengungkapan lingkungan dalam rangka memenuhi kewajiban 

dalam peraturan perundang-undangan dan mensejahterakan sesama. 
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Menurut Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. 

Kep-431/BL/2012, pengungkapan informasi dapat dikelompokan menjadi 

dua, yaitu pengungkapan wajib (mendatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Perusahaan yang melakukan pengungkapan 

CSR biasanya mengungkapkan dalam laporan tahunan. Pengungkapan CSR 

termasuk dari pengungkapan sukarela. Penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh pengungkapan sukarela terhadap Cost of Equity (COE) 

pernah dilakukan oleh Imran (2011). Mereka menemukan bahwa tingkat 

pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap COE. Cost of equity  

disini mengacu pada biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk  menarik 

investor agar menanamkan sahamnya ke perusahaan. 

Penelitian di Indonesia tentang pengaruh CSR terhadap COE juga 

dilakukan oleh Sasongko dan Supatmi (2008), sampel yang digunakan adalah 

perusahaan sektor non keuangan sebanyak 118 perusahaan yang terdaftar di 

BEJ tahun 2006. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah ukuran perusahaan dan status perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR mempunyai pengaruh positif 

terhadap COE. Sedangkan ukuran perusahaan dan status perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap COE. Penelitian Suharsono dan 

Rahmasari (2013) tentang pengungkapan CSR terhadap cost of equity dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi, menunjukan hasil 

bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap COE sedangkan 

kepemilikan institusional pemoderasi berpengaruh terhadap pengungkapan 
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CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Nugrahanti (2013) tentang 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Cost of Equity juga 

menunjukan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap COE. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain; total aktiva, nilai 

penjualan dan kapitalisasi pasar (Arafat dan Kurnia, 2015). Ukuran 

perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai ukuran ketersediaan informasi. 

Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memberikan informasi bagi publik sehingga akan 

berdampak pada meningkatnya cost of equity (Sukarti dan Suwarti, 2018). 

Penelitian Maryatun (2017), Fadiansyah (2016), Purwaningtias dan 

Surifah (2015), Rinobel dan Laksito (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap cost of equity. Perwira 

dan Darsono (2015) mengatakan sebaliknya, dikatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap  cost of equity. 

Leverage mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat 

menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak 

tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka 

perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi sehingga menjadi sorotan 

dari para debtholders. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman 
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luar untuk membiayai assetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai 

tingkat leverage yang lebih rendah lebih banyak membiayai assetnya dengan 

biaya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryatun (2017), Rinobel 

dan Laksito (2015) dan Arti (2009) menunjukan bahwa financial leverage 

berpengaruh positif terhadap cost of equity. Tindakan yang biasanya 

dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi angka pada laporan keuangan 

adalah dengan melakukan manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses 

menyusun pelaporan keuangan eksternal, sehingga dapat menaikkan atau 

menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingan pelaksanaan 

manajemen laba tersebut (Schipper, 1989). Menurut Leuz, Nanda & Wysocki 

(2003) melakukan studi komparatif internasional tentang manajemen laba dan 

proteksi investor dengan sampel 31 negara, yang meliputi periode 

pengamatan dari tahun 1990 sampai tahun 1999. Dalam penelitian ini, 

berdasarkan pada nilai rata-rata skor manajemen laba Indonesia termasuk 

sebagai sampel dan berada pada urutan ke 15 dari 31 negara. Hal ini 

menjelaskan bahwa Indonesia berada pada tingkat menengah, dan tingkat 

terendah menajemen laba adalah Amerika Serikat, jika dibandingkan dengan 

negara ASEAN yang ikut terpilih sebagai sampel yaitu: Malaysia, Filipina, 

dan Thailand maka Indonesia berada pada tingkat pertama yang 

mempraktikkan manajemen laba yang paling besar. 

Penelitian tentang pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas 

dan utang masih sangat sedikit, yang mengkaji tentang dampak dari tindakan 
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manipulasi laba terhadap biaya modal. Biaya modal perusahaan yang 

melakukan manajemen laba lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 

dengan sampel kontrol. Praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh 

manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga 

melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat 

menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba karena investor 

dan kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana 

yang mempunyai rating yang baik (favorable) (Maryatun, 2017). 

Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer karena terdapat asimetri 

informasi antara pihak manajer sebagai agen dan investor sebagai prinsipal 

(teori keagenan). Pihak manajer lebih mengetahui keadaan internal 

perusahaan daripada investor. Asimetri informasi tersebut memudahkan 

fleksibilitas manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga laporan 

keuangan tampak favorable dan manajer dapat mencapai tujuan tertentu 

(Setiani, 2016). 

Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 

dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Ketika terdapat asimetri 

informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahan 

kepada investor guna memaksimalisasi biaya (Indayanti dan Mutia, 2013). 

Sedangkan menurut Suhendra dan Imelda (2012) asimetri informasi adalah 

kondisi dimana terdapat informasi yang tidak seimbang antara informasi yang 

dimiliki oleh manajer dan stakeholders. Dalam penelitian ini asimetri 
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informasi diukur menggunakan bid ask spread, karena asimetri informasi 

tidak dapat diobservasi secara langsung. Pihak pertama adalah informed 

trader yang memiliki informasi dan pihak lain yaitu uninformed trader yang 

tidak memiliki informasi. Jika kedua belah pihak bertransaksi maka 

uninformed trader menghadapi risiko rugi. Maka untuk menguramgi risiko 

tersebut tercerminkan dalam bid ask spread (Ifonie, 2012).  

Investor yang kurang mendapatkan informasi terhadap sahamnya harus 

mengeluarkan biaya yang lebih demi mendapatkan informasi tentang 

investasinya. Akibatnya investor cenderung akan menahan saham yang 

dimilikinya dan mengakibatkan penurunan likuiditas saham. Penurunan 

likuiditas saham mengindetifikasikan tingginya risiko yang akan dihadapi 

investor, karena investor tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui 

tentang sahamnya. Akibatnya tingkat kembalian yang di diharapkan investor 

meningkat dan berujung pada peningkatan cost of equity nya (Dewi dan 

Chandra, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Chandra (2016) mengungkapkan 

bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap cost of equity. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indayanti dan 

Mutia (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh 

terhadap cost of equity akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap cost of equity. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rinobel dan Laksito 

(2015). Alasan peneliti mereplikasi karena hasil penelitian Rinobel dan 

Laksito (2015) menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh  negatif  

terhadap cost of equity (COE), sedangkan hasil penelitian Sasongko & 

Supatmi (2008) dan Haryudanto dan Yuyetta (2011) menemukan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap COE.  Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan variabel 

penelitian. Penelitian Rinobel dan Laksito menggunakan dua periode yaitu 

pada tahun 2012-2013 dan menggunakan empat variabel yaitu: CSR, ukuran 

perusahaan, financial leverage, dan manajemen laba. Sedangkan, penelitian 

ini menggunakan periode 2013-2017 dan lima variabel yaitu: CSR, ukuran 

perusahaan, financial leverage, manajemen laba dan asimetri informasi. 

Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan-

perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai dampak terhadap 

lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan 

perusahaan sehingga diperlukan untuk melakukan pengungkapan CSR. 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Cost of Equity dan 

variabel independennya yaitu Corporate Social Responsibility, Ukuran 

Perusahaan, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Asimetri Informasi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial, ekonomi dan 
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lingkungan perusahaan sehingga diharapkan dapat menciptakan nilai jangka 

panjang bagi stakeholder. 

Tabel 1.1 

 Research Gap 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

1. 
Sasongko & 

Supatmi (2008) 

Pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility 

Cost of Equity Pengungkapan 
corporate social 
responsibility 

berpengaruh positif 
terhadap cost of 

equity 

2. Arti (2009) 

1. Financial Leverage Cost of Equity  Financial leverage 

berpengaruh positif 
terhadap cost of 

equity perusahaan 

3. Ifonie (2012) 

1. Asimetri 

Informasi 
2. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity  1. Asimetri 

informasi 
berpengaruh 

positif terhadap 
cost of equity 

2. Manajemen laba 

berpengaruh 
positif terhadap 
cost of equity 

4. 
Indayanti & 
Mutia (2013) 

1. Asimetri 

Informasi 
2. Voluntary 

Disclosure 

Cost of Equity 1. Asimetri 

informasi 
berpengaruh 
terhadap cost of 

equity 
2. Voluntary 

disclosure 

berpengaruh 
terhadap cost of 

equity 

5. Putri (2013) 

1. Luas 

Pengungkapan 
Sukarela 

 
Variabel 
Intervening: 

Asimetri Informasi 
 

Cost of Equity 1. Luas 

pengungkapan 
sukarela 

berpengaruh 
signifikan 
negatif terhadap 

cost of equity  
2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 
negatif terhadap 
cost of equity 
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Lanjutan Tabel 1.1 Research Gap 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

6. 

Suharsono & 

Rahmasari 

(2013) 

1. Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel 

Pemoderasi: 

Kepemilikan 

Institusional 

Cost of Equity 1. Pengungkapan 

corporate 

social 

responsibility 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost of 

equity 

2. Kepemilikan 

institusional 

pemoderasi dan 

pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity 

7. 

Ariyani & 

Nugrahanti 

(2013) 

1. Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel Kontrol: 

Ukuran Perusahaan 

Cost of Equity  1. Corporate 

social 

responsibility 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost of 

equity  

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap cost of 

equity 

8. 
Purwaningtias & 

Surifah (2015) 

1. Manajemen 

Laba 

 

Variabel Kontrol: 

Leverage, Return on 

Asset, dan Ukuran 

Perusahaan 

Cost of Equity  1. Manajemen 

laba tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity  

2. Leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity  

3. ROA 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity 

4. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity  
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Lanjutan Tabel 1.1 Research Gap 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

9. 
Rinobel & 

Laksito (2015) 

1. Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

2. Ukuran 

Perusahaan 

3. Financial 

Leverage 

4. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost 

of equity  

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity  

3. Financial 

leverage 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity  

4. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity  

10. 

Perwira & 

Darsono 

(2015) 

1. Manajemen 

Laba 

2. Asimetri 

Informasi 

 

Cost of Equity  1. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity  

2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity 
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Lanjutan Tabel 1.1 Research Gap 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y HASIL 

11. 
Dewi & 

Chandra (2016) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Asimetri 

Informasi 

3. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity 1. Pengungkapan 

sukarela tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity  

2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity  

3. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity  

12. 
Fadiansyah 

(2016) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Asimetri 

Informasi 

3. Beta Saham 

4. Ukuran 

Perusahaan 

5. Kepemilikan 

Institusional 

Cost of Equity 1. Pengungkapan 

sukarela 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost of 

equity 

2. Asimetri 

informasi tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity 

3. Beta saham 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity 

4. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity 

5. Kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity 
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Lanjutan Tabel 1.1 Research Gap 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

13. 
Maryatun 

(2017) 

1. Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibilit 

2. Ukuran 

Perusahaan 

3. Financial 

Leverage 

4. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

negatif terhadap 

cost of equity  

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity 

3. Financial 

leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity  

4. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan dengan melihat 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Cost of Equity diantaranya adalah 

Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, 

Manajemen Laba dan Asimetri Informasi. Berdasarkan uraian di atas maka 

menjadi suatu permasalahan yang akan diteliti lagi yaitu : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

negatif terhadap Cost of Equity? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Cost of Equity? 

3. Apakah Financial Leverage berpengaruh positif terhadap Cost of Equity? 

 Pengaruh Pengungkapan Corporate... Ana Yuniati Sutaryo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019 



114 
 

4. Apakah  Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Cost of Equity? 

5. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Cost of Equity? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Cost of Equity dan 

variabel independennya yaitu Corporate Social Responsibility, Ukuran 

Perusahaan, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Asimetri Informasi. 

Periode penelitian selama lima tahun 2013-2017. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di  atas, tujuan di lakukannya penelitian ini adalah 

a. Untuk menguji pengaruh negatif pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap Cost of Equity. 

b. Untuk menguji pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap Cost of 

Equity. 

c. Untuk menguji pengaruh positif Financial Leverage terhadap Cost of 

Equity. 

d. Untuk menguji pengaruh positif Manajemen Laba terhadap Cost of 

Equity. 
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e. Untuk menguji pengaruh positif Asimetri Informasi terhadap Cost of 

Equity. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian 

dapat memberikan manfaat: 

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang 

akuntansi, khususnya mengenai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, Manajemen 

Laba, Asimetri Informasi dan Cost of Equity. Selain itu penelitian ini 

dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih 

kompleks. 

2. Dari aspek praktis, penelitian ini berguna bagi pemakai laporan 

keuangan yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam 

melaksanakan penelitian berikutnya, dapat melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya dan dapat menambah variabel yang 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, 

Financial Leverage, Manajemen Laba dan Asimetri Informasi 

terhadap Cost of Equity. 
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