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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Penjelasan mengenai konsep manajemen laba menggunakan 

pendekatan teori keagenan yang terkait dengan hubungan atau kontrak 

diantara para anggota perusahaan, terutama hubungan antara pemilik 

(prinsipal) dengan manajemen (agen). Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu 

orang atau lebih pemilik (prinsipal) yang menyewa orang lain (agen) 

untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Michelson, Wagner dan Wotton (1995) mendefinisikan keagenan 

sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, 

dimana manajemen (agen) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain 

yaitu pemilik (prinsipal). Pemilik akan mendelegasikan tanggung jawab 

kepada manajemen, dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah 

atau wewenang yang diberikan pemilik. 

Dalam hubungan antara agen dan prinsipal, akan timbul masalah jika 

terdapat informasi yang asimetri. Scott (2003) menyatakan apabila 

beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki 

informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan 

sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berupa informasi 
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yang terdistribusi dengan tidak merata diantara agen dan prinsipal, serta 

tidak mungkinnya prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha 

yang dilakukan oleh agen. Hal ini menyebabkan agen cenderung 

melakukan perilaku yang tidak semestinya (disfunctional behaviour). 

Salah satu disfunctional behaviour yang dilakukan agen adalah 

pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan 

prinsipal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. 

Pemanipulasian data dalam laporan keuangan tersebut dapat berupa 

praktek manajemen laba (earning management). Manajemen laba 

merupakan proses yang dilakukan manajer dalam batasan general 

accepted accounting principles, yang sengaja mengarah pada suatu 

tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan (Rinobel dan 

Laksito, 2015). Manajemen laba dapat terjadi ketika manajemen lebih 

menggunakan judgement dalam menyusun laporan keuangan serta dalam 

memilih transaksi-transaksi yang dapat merubah laporan keuangan 

(Healy dan Wahlen, 1999). Sedangkan menurut Scott (2003), manajemen 

laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan 

khusus. 

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi 

dalam proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal, yang bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi stockholder dan manajer. 

Stockholder akan diuntungkan jika manajemen laba digunakan untuk 
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memberi sinyal mengenai informasi privat yang dimiliki manajer (Healy 

dan Wahlen 1999). Tetapi stockholder akan dirugikan jika manajemen 

laba digunakan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi manajer, 

seperti untuk menaikkan kompensasi dan mengurangi kemungkinan 

pemecatan ketika kinerja manajer yang bersangkutan rendah. Dengan 

adanya manajemen laba yang memaksa manajer untuk mengungkap 

informasi mengenai perusahaan, maka hal ini akan menimbulkan 

semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan informasi bagi 

publik (cost of equity). 

Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa semakin besar 

size perusahaan maka semakin besar informasi yang perlu diungkapkan. 

Pernyataan tersebut mendasarkan teori keagenan yang menyatakan 

bahwa pada perusahaan besar memiliki biaya ekuitas (cost of equity) 

yang lebih besar. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang 

lebih banyak sebagai upaya mengurangi biaya ekuitas (cost of equity) 

tersebut. Alasan lain perusahaan besar bisa menanamkan modal pada 

berbagai jenis usaha, lebih mudah memasuki pasar modal, memperoleh 

penilain kredit yang tinggi, dan sebagainya. Kesemuanya itu 

mempengaruhi keberadaan total asetnya. 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka panjangnya. Dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa 

semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran 

dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang 
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memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya akan 

mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan 

yang memiliki leverage tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Chow 

dan Wong Boren, 1987). Perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi 

akan menanggung biaya agensi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh 

adanya transfer kekayaan dari debtholder kepada stockholder. Di sisi lain 

dengan proporsi leverage yang lebih tinggi, maka kebutuhan informasi 

mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya oleh 

kreditur akan lebih tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi 

serta konflik kepentingan yang muncul yaitu dengan melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih banyak, yaitu dengan menyajikan 

pengungkapan informasi keuangan melalui website perusahaan (Rinobel 

dan Laksito, 2015). 

 

2. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder mempertimbangkan pengaruh harapan berbagai 

kelompok stakeholder yang berbeda dalam masyarakat terhadap 

kebijakan pengungkapan yang dimiliki perusahaan. Managerial branch 

dari teori stakeholder, menganggap bahwa pengungkapan yang dilakukan 

oleh perusahaan merupakan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan 

informasi untuk mengatur atau mempengaruhi stakeholder yang memiliki 

pengaruh besar untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam 
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menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Manajer harusnya 

menyesuaikan kebijakannya tidak hanya untuk stakeholder, tetapi juga 

untuk memuaskan pelanggan, pekerja, dan organisasi masyarakat. 

Menurut perspektif stakeholder, perusahaan dipahami tidak hanya 

sebagai hubungan bilateral antara shareholder dan manajer, tetapi 

sebagai hubungan multilateral di antara stakeholder (Prior, Surroca dan 

Tribo 2008). 

Teori stakeholder dibedakan dalam aspek deskriptif, instrumental, dan 

normatif. Aspek deskriptif menjelaskan bagaimana upaya organisasi 

memenuhi kepentingan stakeholder, serta bagaimana dan untuk apa 

inisiatif dalam standar etis dapat membantu organisasi memenuhi 

tuntutan dan kepentingan stakeholder. Aspek instrumental memusatkan 

perhatian pada manfaat bagi organisasi dengan memenuhi kepentingan 

stakeholder, dan implementasi dari inisiatif standar etis yang berfungsi 

sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dan tuntutan dari stakeholder. 

Sementara Aspek normatif mengacu pada sudut pandang moral mengapa 

perusahaan harus memenuhi kepentingan stakeholder. Sehubungan 

dengan pelaksanaan CSR, kerangka instrumental stakeholder 

menyatakan bahwa CSR perusahaan merupakan fungsi kinerja ekonomi 

perusahaan, strategi yang mengarah pada CSR, dan intensitas kekuatan 

stakeholders (Maryatun, 2017). 
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3. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Ariyani dan Nugrahanti (2013) mendefinisikan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan sebagai komitmen berkelanjutan dari suatu perusahaan 

untuk bertanggung jawab secara ekonomik, legal, etis dan sukarela 

terhadap dampak-dampak dari tindakan ekonominya terhadap komunitas 

masyarakat dan lingkungan serta proaktif melakukan upaya-upaya 

berkelanjutan untuk mencegah potensi-potensi dampak negatif atau risiko 

aktivitas ekonomi korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta 

meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang menjadi stakeholder-

nya. 

Investor akan menanamkan modalnya jika mereka mengetahui 

informasi tentang perusahaan tersebut, apakah memiliki prospek baik 

atau tidak. Saat ini, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dengan 

melakukan CSR secara sukarela dan terus-menerus merupakan strategi 

jangka panjang bagi perusahaan yang akan membawa mereka ke depan 

menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, banyak investor yang cukup 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengambil 

keputusan investasi mereka (El Ghoul, Guedhami, Kwok & Mishra 

2011). 

Maryatun (2017) mendefinisikan Corporate Social Responsibility 

sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-

komitmennya terhadap kelompok kelompok dan individual-individual 

dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk dalamnya adalah 
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pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor. 

CSR memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung 

jawab di bidang hukum (Maryatun, 2017). 

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain 

memiliki komitmen financial kepada pemilik atau pemegang saham 

(shareholders), juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain 

yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari 

strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga CSR perlu 

diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat. 

Selanjutnya pengukuran CSR pada penelitian ini dengan CSDI 

(Corporate Social Responsibility Disclosure). Indikator CSDI yang 

digunakan adalah lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu 

perusahaan. Jadi ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, 

total aktiva yang dimiliki atau total penjualan yang diperoleh. Perusahaan 

yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan 

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



124 
 

informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran 

kecil (Maryatun, 2017). 

Mardiyah (2001) dalam Rinobel dan Laksito (2015) menemukan 

ukuran perusahaan (diproksi dengan total aktiva perusahaan) mempunyai 

hubungan yang positif dengan tingkat pengungkapan. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar perusahaan semakin besar tingkat 

pengungkapan. Semakin luas tingkat pengungkapan perusahaan maka 

akan menurunkkan cost of equity. Variabel ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan natural logharitma dari total 

assets (Ln). 

 

5. Financial Leverage 

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total 

aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukan besarnya aktiva yang dimilki 

perusahan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai leverage 

maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para 

investor akan meminta keuntungan yang semakin besar (Rinobel dan 

Laksito, 2015). Menurut Rinobel dan Laksito (2015), financial leverage 

adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan 

harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar 

daripada beban tetapnya sehingga akan meningkat keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham. 
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Leverage mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat 

menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak 

tertagihnya suatu utang. Semakin tinggil 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. 

Financial leverage dalam penelitian ini dihitung menggunakan debt to 

asset ratio (DAR), ratio ini merupakan alat untuk mengukur seberapa 

besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset 

perusahaan. 

 

6. Manajemen Laba 

Manajemen laba juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

manajer dalam menaikkan atau menurunkan laba sesuai dengan 

kepentingan (Mukhlisin, 2018). Dalam teori keagenan manajemen laba 

muncul akibat adanya ketidakselarasan antara prinsipal dan agen yang 

menjadi sebuah agent conflict. Selain untuk kepentingan pribadi manajer, 

manajemen laba juga dilakukan untuk menarik investor agar 

menginvestasikan sebagian atau bahkan seluruh modalnya dengan 

mengharapkan return dari investasi yang dilakukan. 

Manajemen laba adalah sebuah estimasi laba agar terhindar dari reaksi 

negatif pada investor, serta dapat digunakan untuk melindungi 
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perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga atas 

keuntungan dari pihak yang terlibat dalam kontrak (Wiyadi dkk, 2017). 

Pengukuran manajemen laba menggunakan model Jones yang telah 

dimodifikasi oleh Dechow, Sloan, Sweeney (1995) dengan menghitung 

total akrual, menentukan koefisien regresi, menghitung non dicretionary 

accrual dan menghitung discretionary accrual. 

 

7. Asimetri Informasi 

Asimetri informasi adalah kondisi terdapat informasi yang tidak 

seimbang antara informasi yang dimiliki manajer dan stakeholders 

(Suhendah dan Imelda, 2012). Asimetri informasi terjadi ketika agen 

yaitu perusahaan mengetahui informasi yang lebih luas terkait kinerja 

perusahaan dan perkembangan kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang dibandingkan dengan prinsipal (Barus, 2015).  

Asimetri informasi dapat diartikan ketimpangan informasi antara 

manajemen dan pemegang saham dimana manajer lebih mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan 

dengan pemegang saham itu sendiri (Ifonie, 2012). Maka dari itu, untuk 

mengatasi asimetri informasi dapat dilakukan dengan memberikan 

informasi yang lebih transparan berupa pengungkapan sukarela mengenai 

kondisi perusahaan kepada pemegang saham yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Asimetri informasi dihitung dengan 
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menggunakan proksi asimetri informasi bid-ask spread dengan melihat 

harga tertinggi dan harga terendah saham perusahaan. 

 

8. Cost of Equity 

Cost of equity merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh 

penyedia dana, baik investor maupun kreditur (Maryatun, 2017). Cost of 

equity berkaitan dengan resiko dan return investasi atas saham 

perusahaan (Maryatun, 2017). Menurut Mukhlisin (2018) cost of equity 

adalah suatu rate tertentu yang harus dicapai perusahaan agar dapat 

memenuhi imbalan yang diharapkan (expected return) oleh pemegang 

saham biasa (common stockholder) atas dana yang ditanamkan pada 

perusahaan tersebut sesuai dengan resiko yang diterima.  

Tingkat pengembalian yang diharapkan investor dapat berupa deviden 

atau keuntungan modal. Tingkat pengembalian berhubungan dengan 

estimasi resiko yang diharapkan oleh investor (Mukhlisin, 2018). 

Estimasi resiko tinggi akan menyebabkan investor mengharapkan tingkat 

pengembalian yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Karena estimasi resiko 

berbanding lurus dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Cost of 

equity dapat dihitung dengan model CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) atau dapat diproksikan dengan menggunakan model Edward Bell 

Ohlson valuation (Mukhlisin, 2018). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

1. Imran (2011) 

1. Ukuran 
Perusahaan 

2. Pengungkapan 

Sukarela 
3. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity  1. Ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 

positif terhadap 
cost of equity  

2. Manajemen laba 
berpengaruh 
positif terhadap 

cost of equity  
3. Pengungkapan 

sukarela tidak 

berpengaruh 
terhadap cost of 

equity  

2. 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 

3. 
Purwanto 

(2012) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 
2. Asimetri 

Informasi 

3. Manajemen 
Laba 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

sukarela 
berpengaruh 
negatif tidak 

signisikan 
terhadap cost of 
equity  

2. Asimetri 
informasi 

berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap cost of 

equity  
3. Manajemen laba 

tidak 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap cost of 
equity 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

4. 
Murwaning

sari (2012) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Asimetri 

Informasi 

3. Manajemen 

Laba 

Cost of Equity 1. Pengungkapan 

sukarela 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap cost 

of equity 

2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap cost 

of equity 

3. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap cost 

of equity. 

5. 

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 pengaruh 

pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

6. 

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 

7. 

Aryani dan 

Nugrahanti 

(2013) 

1. Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel Kontrol: 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

corporate 

social 

responsibility 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost 

of equity  

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap cost 

of equity 

8. 
Heriyanthi 

(2013) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Intervening: 

Asimetri 

Informasi 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

sukarela tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap cost 

of equity  

2. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost 

of equity 

3. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

9. Putri (2013) 

1. Luas 

Pengungkapan 

Sukarela 

 

Variabel 

Intervening: 

Asimetri 

Informasi 

Cost Of 

Equity 

1. Luas 

pengungkapa

n sukarela 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap cost 

of equity 

2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

negatif 

terhadap cost 

of equity 

10. 
Putra 

(2014) 

1. Asimetri 

Informasi 

2. Manajemen 

Laba 

Cost Of 

Equity 

1. Asimetri 

Informasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap cost 

of equity 

2. Manajemen 

laba 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity 

11. 

Meini dan 

Siregar 

(2014) 

Manajemen Laba Cost Of 

Equity 

Manajemen laba 

melalui 

manipulasi akrual 

dekresioner 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap cost of 

equity 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

12. 

Rinobel dan 

Laksito 

(2015) 

1. Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

2. Ukuran 

Perusahaan 

3. Financial 

Leverage 

4. Manajemen 

Laba 

 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

corporate 

social 

responsibility 

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 

13. 
Barvidi 

(2015) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Intervening: 

Asimetri 

Informasi 

Cost of Equity 1. Pengungkapan 

sukarela tidak 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity 

2. Manajemen 

laba tidak 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity 

3. Asimetri 

informasi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap cost 

of equity 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

14. 

Perwira & 

Darsono 

(2015) 

1. Manajemen 

Laba 

2. Asimetri 

Informasi 

 

Cost of Equity 1. Manajemen 

laba tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity 

2. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity 

15. 
Setiani 

(2016) 

1. Pengungkapan 

Sukarela 

2. Manajemen 

Laba 

3. Asimetri 

Informasi 

 

Cost of Equity  1. Pengungkapan 

sukarela 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity  

2. Manajemen  

laba 

berpengaruh 

positif terhadap 

cost of equity 

perusahaan  

3. Asimetri 

informasi 

berpengaruh 

positif terhadap  

cost of equity 

perusahaan 

16. 

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 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel X Variabel Y Hasil 

17. 
Rianingtyas 
& Trisnawati 

(2017) 

1. Corporate 
Social 
Responsibility 

2. Manajemen 
Laba 

3. Asimetri 
Informasi 

Cost of Equity 1. Corporate 
social 
responsibility 

berpengaruh 
positif terhadap 

cost of equity 
2. Manajemen laba 

berpengaruh 

negatif terhadap 
cost of equtiy 

3. Asimetri 

informasi tidak 
berpengaruh 

terhadap cost of 
equity 

18. Dewi (2018) 

1. Asimetri 
Informasi 

2. Tingkat 
Disclosure 

Cost of Equity 1. Asimetri 
informasi 

berpengaruh 
terhadap cost of 
equity 

2. Tingkat 
disclosure tidak 
berpengaruh 

terhadap cost of 
equity 

19. 

Sukarti & 

Suwarti 
(2018) 

1. Corporate 
Social 

Responsibility 
2. Asimetri 

Informasi 

3. Ukuran 
Perusahaan 

4. Kepemilikan 
Institusional 

Cost of Equity  1. Corporate social 
responsibility 

berpengaruh 
positif terhadap 
cost of equity 

2. Asimetri 
informasi 

berpengaruh 
negatif terhadap 
cost of equity  

3. Ukuran 
perusahaan 
berpengaruh 

negatif terhadap 
cost of equity  

4. Kepemilikan 
institusional 
tidak 

berpengaruh 
terhadap cost of 
equity 
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C. Kerangka Pemikiran 

Cost of equity merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh 

penyedia dana, baik investor maupun kreditur (Maryatun, 2017). Cost of 

equity berkaitan dengan resiko dan return investasi atas saham perusahaan 

(Maryatun, 2017). Menurut Mukhlisin (2018) cost of equity adalah suatu rate 

tertentu yang harus dicapai perusahaan agar dapat memenuhi imbalan yang 

diharapkan (expected return) oleh pemegang saham biasa (common 

stockholder) atas dana yang ditanamkan pada perusahaan tersebut sesuai 

dengan resiko yang diterima. 

Tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah corporate 

social responsibility menurut Maryatun (2017) adalah konsep akuntansi yang 

memperhatikan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan sosial 

perusahaan, sehingga informasi yang diungkapkan perusahaan tidak hanya 

informasi keuangan perusahaan, namun juga informasi CSR yang termasuk 

pengungkapan sukarela mengenai dampak sosial dan lingkungan yang 

diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. Semakin luas pengungkapan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan maka akan menurunkan biaya transaksi dan 

return yang ditetapkan oleh investor terhadap perusahaan tersebut sehingga 

dapat menurunkan cost of equity. 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki 

atau total penjualan yang diperoleh. Perusahaan yang berukuran lebih besar 

cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi 
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dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil dan akan mengakibatkan 

meningkatnya cost of equity (Maryatun, 2017). 

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva 

perusahaan. Rasio ini menunjukan besarnya aktiva yang dimilki perusahan 

yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai leverage maka risiko yang 

akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan para investor akan meminta 

keuntungan yang semakin besar dan akan mengakibatkan meningkatnya cost 

of equity (Rinobel dan Laksito, 2015). 

Manajemen laba adalah sebuah estimasi laba agar terhindar dari reaksi 

negatif pada investor, serta dapat digunakan untuk melindungi perusahaan 

dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga atas keuntungan dari pihak 

yang terlibat dalam kontrak (Wiyadi dkk, 2017). Manajemen laba 

menyebabkan banyak informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan, 

sehingga berkonsekuensi terhadap meningkatnya cost of equity. 

Asimetri informasi terjadi ketika agen yaitu perusahaan mengetahui 

informasi yang lebih luas terkait kinerja perusahaan dan perkembangan 

kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal (Barus & 

Setyawan, 2015). Apabila seorang manajer lebih mengetahui informasi 

perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham maka akan terjadi 

ketimpangan dalam informasi. Asimetri informasi menyebabkan risiko 

informasi semakin tinggi dan return yang diharapkan investor juga tinggi, 

sehingga berdampak pada tingginya biaya ekuitas (cost of equity) yang 

dikeluarkan oleh perusahaan (Nurjanati & Rodoni, 2015). 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka hubungan yang logis antar variabel 

dalam penelitian akan diuraikan dan digambarkan dalam sub-bab kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Dari gambar diatas menggambarkan hubungan antar variabel dalam 

penelitian yang dilakukan, variabel independen dalam hipotesis 1,2,3,4 dan 5 

adalah corporate social responsibility, ukuran perusahaan, financial leverage, 

manajemen laba dan asimetri informasi yang mengarah pada variabel cost of 

equity sebagai variabel dependen. 

 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 
 

Financial Leverage 

(X3) 
 

Manajemen Laba 

(X4) 
 

Asimetri Informasi 

(X5) 
 

Cost of Equity 

(Y) 

 

H1 (-) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 
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D. Hipotesis 

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang 

digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Pembahasan terperinci terkait rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Cost of Equity 

Pengungkapan CSR melalui laporan tahunan dapat memberikan 

informasi lebih kepada investor. Sehingga tingkat pengungkapan CSR 

yang tinggi menciptakan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

tersebut dan investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya, 

sehingga dapat menurunkan cost of equity. 

Menurut Maryatun (2017), pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) merupakan konsep akuntansi yang memperhatikan 

transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan sosial perusahaan, 

sehingga informasi yang diungkapakan perusahaan tidak hanya informasi 

keuangan perusahaan, namun juga informasi CSR yang termasuk 

pengungkapan sukarela mengenai dampak sosial dan lingkungan yang 

diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. 

Dalam teori stakeholder mempertimbangkan pengaruh harapan 

berbagai kelompok stakeholder yang berbeda dalam masyarakat terhadap 

kebijakan pengungkapan yang dimiliki perusahaan. Managerial branch 

dari teori stakeholder, menganggap bahwa pengungkapan yang dilakukan 

oleh perusahaan merupakan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan 

informasi dari berbagai kelompok stakeholder. Manajer menggunakan 
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informasi untuk mengatur atau mempengaruhi stakeholder yang memiliki 

pengaruh besar untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Manajer harusnya 

menyesuaikan kebijakannya tidak hanya untuk shareholder, tetapi juga 

untuk memuaskan pelanggan, pekerja, dan organisasi masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal, Zhen Li, dan Tzang (2011), 

Martua dan Nasir (2013), Trisnawati, dkk. (2016)  kegiatan coporate 

social responsibility discloure berpengaruh negatif terhadap cost of 

equity. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin luas coporate social 

responsibility discloure yang dilakukan perusahaan sebagai sinyal yang 

diberikan kepada para investor, akan menurunkan biaya transaksi dan 

return atau resiko yang ditetapkan oleh investor terhadap perusahaan 

tersebut sehingga dapat menurunkan cost of equity. Sehingga hipotesis 

pada penelitian ini adalah: 

H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif 

terhadap Cost of Equity. 

 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Cost of Equity 

Ukuran Perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya agensi yang 

besar juga. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar pula biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan 

informasi bagi publik sehingga akan berdampak pada meningkatnya cost 

of equity. Sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut 

perusahaan besar biasanya melakukan pengungkapan informasi yang 
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lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan perusahaan. Dengan 

semakin tingginya tingkat pengungkapan informasi maka respon dari 

para investor semakin positif terhadap perusahaan sehingga para investor 

tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan hal ini dapat 

mengurangi COE. 

Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa semakin besar 

size perusahaan maka semakin besar informasi yang perlu diungkapkan. 

Pernyataan tersebut mendasarkan teori keagenan yang menyatakan 

bahwa pada perusahaan besar memiliki biaya ekuitas (cost of equity) 

yang lebih besar. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang 

lebih banyak sebagai upaya mengurangi biaya ekuitas (cost of equity) 

tersebut. Alasan lain perusahaan besar bisa menanamkan modal pada 

berbagai jenis usaha, lebih mudah memasuki pasar modal, memperoleh 

penilaian kredit yang tinggi, dan sebagainya. Kesemuanya itu 

mempengaruhi keberadaan total asetnya. 

Berkaitan dengan ukuran perusahaan, Diamond dan Verrencchia 

(1991) menyatakan bahwa perusahaan besar, dengan total risiko yang 

ditanggung oleh investor lebih besar, akan mendapatkan keuntungan per 

saham yang terbesar (dalam hal peningkatan nilai saham) sebagai hasil 

peningkatan pengungkapan, maka harga sekuritas perusahaan tersebut 

semakin tertanggung pada keleluasan daya serap. Bagi perusahaan besar 

ia perlu menarik institusional atau kelembagaannya karena mereka 

diharapkan akan memegang sekuritas perusahaan dalam jumlah yang 
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besar dan membuat perdagangan yang besar sehingga liquiditas sekuritas 

meningkat. Daya serap yang besar dari investor intitusional ini 

memberikan keuntungan yang lebih besar ketika perusahaan mengurangi 

asimetri informasi dengan menerbitkan suatu pengungkapan sehingga 

penurunan cost of equity capital-nya juga lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Rinobel 

& Laksito (2015) dan Maryatun (2017) menemukan bukti empiris bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap cost of equity. Maka 

dapat dirumuskan di dalam hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Cost of Equity. 

 

3. Pengaruh Financial Leverage terhadap Cost of Equity 

Perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi akan menanggung 

biaya agensi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya transfer 

kekayaan dari debtholder kepada stockholder. Di sisi lain dengan 

proporsi leverage yang lebih tinggi, maka kebutuhan informasi mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya oleh kreditur 

akan lebih tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi serta 

konflik kepentingan yang muncul yaitu dengan melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih banyak, yaitu dengan menyajikan 

pengungkapan informasi keuangan melalui website perusahaan. Dengan 

tingkat pengungkapan yang tinggi perusahaan akan mendapatkan respon 

baik dari para investor sehingga dapat mengurangi COE. 
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Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka panjangnya. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa 

semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran 

dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya akan 

mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan 

yang memiliki leverage tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Chow, 

1987). 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. 

Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang 

perusahan. Menurut Pratiwi (2009) perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang tinggi sangat bergantung pada pinjaman luar untuk 

membiayai assetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage yang rendah lebih banyak membiayai assetnya dengan modal 

sendiri. 

Penelitian Arti (2009), Rinobel & Laksito (2015) dan Maryatun 

(2017) menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh positif 

terhadap cost of equity. Penggunaan financial leverage yang semakin 

besar akan membawa dampak positif bila pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar dibandingkan beban yang harus 

dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut, sedangkan dampak negatif 

dari penggunaan financial leverage yang semakin besar, yaitu beban 

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



143 
 

tetap atau beban bunganya tetap. Apabila perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan akan mengalami 

kesulitan untuk menjalakan kegiatan usahanya. Maka hipotesis yang 

dapat dikemukakan adalah: 

H3 : Financial Leverage berpengaruh positif terhadap Cost of Equity. 

 

4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Cost of Equity 

Manajemen Laba merupakan kegiatan dimana pemilik akan 

mendelegasikan tanggung jawab kepada manajemen, dan manajemen 

setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan 

pemilik. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

COE. Manajemen Laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang 

terkait dengan hubungan atau kontrak diantara para anggota perusahaan, 

terutama hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen). 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan 

sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (prinsipal) 

yang menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas 

nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen. Michelson, dkk (1995) mendefinisikan keagenan 

sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, 

dimana manajemen (agen) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain 

yaitu pemilik (prinsipal). 
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Manajemen laba akan meningkatkan risiko kalau tindakan tersebut 

ternyata untuk menutupi kinerja manajer yang buruk. Rinobel (2015) 

menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap biaya 

modal ekuitas (cost of equity). Manajemen laba menyebabkan banyak 

informasi yang harus diungkap oleh perusahaan, sehingga 

berkonsekuensi terhadap meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik. Hasil tersebut juga 

didukung oleh penelitian dari Murwaningtyas (2012) dan Meini & 

Siregar (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa manajemen laba 

berpengaruh positif terhadap cost of equity. Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Cost of Equity. 

 

5. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Cost of Equity 

Asimetri informasi terjadi ketika agen yaitu perusahaan mengetahui 

informasi yang lebih luas terkait kinerja perusahaan dan perkembangan 

kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal 

(Barus & Setyawan, 2015). Apabila seorang manajer lebih mengetahui 

informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham maka akan 

terjadi ketimpangan dalam informasi. Asimetri informasi menyebabkan 

risiko informasi semakin tinggi dan return yang diminta investor juga 

tinggi, yang berdampak pada tingginya biaya ekuitas (cost of equity) 

yang dikeluarkan oleh perusahaan (Nurjanati & Rodoni, 2015). Hasil 
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tersebut didukung oleh penelitian Dewi dkk (2017) dan Purwanto (2012) 

yang menemukan bukti empiris pengaruh positif dan signifikan antara 

asimetri informasi dan cost of equity. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Cost Of Equity. 
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