
BAB I 
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan jaman dan permasalahan dalam dunia bisnis yang saat ini 

semakin kompleks mengakibatkan hampir seluruh kegiatan bisnis mengalami kondisi 

ketidakpastian dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan perusahaan 

diantaranya mengenai sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari internal 

perusahaan berupa penerbitan saham maupun laba yang didapat selama periode 

tertentu atau eksternal perusahaan yang berasal dari antara lain kreditor dan investor. 

Melihat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, membuat pihak investor untuk benar- 

benar melihat tingkat keuntungan dan risiko yang akan dihadapi dikemudian hari 

sebelum melakukan investasi. Dengan demikian investor benar-benar membutuhkan 

informasi-informasi yang relevan dan reliabel dari pihak manajemen mengenai

kondisi perusahaannya untuk membantu memprediksi tingkat kembalian dan risiko 

yang akan diterima dari investasi yang mereka lakukan.

Informasi perusahaan amat sangat penting bagi pihak investor karena sebagai pihak 

eksternal para investor ini hanya dapat mengetahui kondisi perusahaan dari pelaporan 

keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu, setiap perusahaan
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diharapkan dapat menunjukan keterbukaan informasi perusahaannya kepada semua 

pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut tercermin pada pengungkapan 

(disclosure) yang ada dalam laporan keuangan dimana perusahaan memberikan 

informasi mengenai kinerja dan operasionalisasi yang sesungguhnya. Disclosure 

semacam inilah yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan dari 

pihak stakeholder akan kinerja manajemen dan kapabilitas perusahaan yang pada 

akhirnya dapat diambil keputusan yang tepat (Sari dan Zuhrohtun, 2007).

Laporan keuangan sendiri merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk 

mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan 

laporan keuangan diantaranya adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Pentingnya peranan sistem pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure) 

adalah untuk mengkomunikasikan informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan bisnis termasuk keputusan investasi oleh investor (Juniarti, 2003).

Namun dalam perkembangannya, keterbukaan informasi mengenai kinerja dan 

operasional perusahaan yang sesungguhnya, terbentur dengan adanya kepentingan 

pribadi pihak manajemen. Penyebabnya antara lain adalah terdapat perbedaan 

kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal perusahaan yang menyebabkan 

menyimpangnya informasi yang diungkapkan oleh pihak manajemen. Khomsiyah

dan Susanti (2003) mengemukakan bahwa salah satu asumsi sifat dasar manusia 

adalah self  interest, yang artinya mementingkan diri sendiri dan tidak ingin
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berkorban untuk orang lain. Pemilik modal, memiliki kepentingan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya melalui pembagian deviden atau kenaikan kinerja 

perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola 

kekayaannya. Di lain pihak, manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab 

untuk mengelola kekayaan perusahaan mempunyai kepentingan untuk meningkatkan 

penerimaan dirinya melalui peningkatan kompensasi. Dengan kondisi tersebut yang 

pada akhirnya menyebabkan manajemen cenderung untuk tidak memberikan 

informasi yang berpengaruh negatif tehadap kepentingannya.

Selain itu tingkat full disclosure yang tinggi membutuhkan cost  yang tinggi pula bagi 

manajemen. Cost yang dimaksud adalah kerugiaan yang dialami akibat disclosure 

yang dilakukan. Seperti misalnya, dengan adanya full disclosure, menyebabkan 

timbulnya free riding. Bisa saja dengan adanya disclosure tersebut, strategi 

perusahaan ditiru atau dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini 

jelas sangat merugikan bagi pihak manajemen perusahaan. Hal ini pulalah yang 

menjadi alasan dasar mengapa pihak perusahaan dalam hal ini manajemen sangat 

berhati-hati atau bahkan menutup-nutupi informasi perusahaannya kepada pihak 

investor sehingga menyebabkan asimetri informasi.

Dalam hal merespon kebutuhan investor akan informasi-informasi dalam laporan 

keuangan, umumnya manajemen perusahaan berupaya untuk melakukan 

penyimpangan terhadap laporan keuangannya dengan berbagai cara agar pihak 

investor bersedia untuk memberikan pendanaan bagi perusahaan. Salah satunya 

dengan cara memperendah tingkat disclosure dari laporan keuangan mereka atau
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terdapat informasi-informasi yang disembunyikan atau tidak dipublikasikan untuk 

kepentingan (interest) mereka sehingga terjadi ketimpangan informasi dimana pihak 

manajemen perusahaan memiliki informasi lebih lengkap atau lebih banyak daripada 

pihak investor dan kreditor (information asymmetry). Dengan kata lain, terdapat 

informasi-informasi yang diketahui oleh pihak manajemen perusahaan tetapi tidak 

diketahui oleh pihak investor.

Jika pihak investor merasa bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan 

tidak transparan atau tingkat asimetri informasinya tinggi, maka pihak investor 

tersebut akan merasa bahwa tingkat risiko yang terjadi tinggi. Karena tingkat risiko 

yang tinggi maka return (pengembalian) yang diharapkan dan diajukan oleh pihak 

investor tersebut juga tinggi, dan pada gilirannya biaya untuk mendapatkan dana atau 

modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga tinggi.

Akan tetapi tingkat disclosure yang tinggi juga tidak menjamin bahwa biaya modal 

yang terjadi akan rendah. Seperti misalnya terjadi pada perusahaan yang penuh 

dengan masalah. Semakin diungkapkan maka pihak investor akan merasa semakin 

tinggi risikonya sehingga return yang diharapkan juga semakin tinggi. Pada 

gilirannya, biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut juga ikut 

semakin tinggi. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa tingkat risiko akan lebih 

tinggi jika kondisi perusahaan yang bermasalah ditutup-tutupi daripada kondisi 

perusahaan bermasalah yang diungkapkan.
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Dengan demikian, Bapepam, selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan pasar modal di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang 

pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik. Peraturan 

tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri 

informasi. Perusahaan dapat memberikan disclosure melalui laporan tahunan yang 

telah diatur oleh Bapepam (mandatory disclosure), maupun melalui pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah 

ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh pengungkapan informasi terhadap cost of  

capital telah dilakukan antara lain oleh: Handa dan Linn (1993); Coles et al. (1995); 

Clarkson et al. (1996) (yang dikutip dari Khomsiyah dan Susanti, 2003) yang 

menyatakan bahwa peningkatan pengungkapan akan mengurangi estimasi resiko 

sehingga kembalian aset meningkat.

Ditemukannya bukti secara tidak langsung bahwa adanya keuntungan potensial dari 

disclosure yang tinggi, selain banyak menarik investor juga mengurangi risiko 

estimasi dan asimetri informasi, dimana masing-masing menunjukan pengurangan 

biaya modal. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Botosan (1997), yang memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara tingkat voluntary disclosure dan biaya modal perusahaan. Maksudnya, 

bila tingkat voluntary disclosure tinggi maka biaya modal perusahaan rendah, dan 

bila tingkat voluntary disclosure rendah maka biaya modal perusahaan akan tinggi.
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Verrecchia (1991) menyatakan bahwa peningkatan pengungkapan akan

meningkatkan likuiditas harga pasar sehingga akan mengurangi cost of capital. Murni 

(2002) meneliti hubungan antara luas ungkapan sukarela, asimetri informasi,dan cost  

of equity capital. Hasilnya menujukan bahwa ungkapan sukarela yang dibuat oleh 

manajemen dalam laporan tahunan perusahaan tidak menurunkan cost of equity  

capital perusahaan.

Khomsiyah dan Susanti (2003) menguji pengaruh pengungkapan terhadap cost of  

capital.. Hasilnya menyatakan adanya pengaruh negatif pengungkapan tidak

langsung terhadap cost of capital ditujukan dengan adanya penurunan besar pengaruh 

pengungkapan tidak langsung terhadap cost of capital. Amurwani (2006) menguji 

pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap cost of aquity capital. Hasilnya luas 

pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity. Hal ini 

disebabkan luas ungkapan yang disampaikan masih belum memadai sehingga tidak 

memperoleh dampak menurunnya cost of equity.

Murni (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan negatif

dan signifikan antara tingkat pengungkapan sukarela terhadap estimasi cost of capital  

perusahaan, artinya tingkat keluasan pengungkapan sukarela yang disampaikan dalam 

laporan keuangan tidak menurunkan cost of capital perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Amurwani (2006) dan

Sihotang (2008) dengan beberapa perbedaan. Diantaranya adalah perhitungan cost of
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capital diproksi dengan menggunakan pendekatan capital asset pricing model

(CAPM).

Berdasarkan berbagai uraian dan pemikiran diatas serta adanya perbedaan hasil 

penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya pengaruh tingkat disclosure suatu 

perusahaan terhadap perolehaan dananya, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PENGARUH PENGUNGKAPAN WAJIB DAN 

SUKARELA TERHADAP COST OF CAPITAL DAN PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

I.2. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang telah diterangkan diatas, maka permasalahan yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1.   Apakah terdapat pengaruh dari pengungkapan wajib terhadap cost of capital ?

2.   Apakah terdapat pengaruh dari pengungkapan sukarela terhadap cost of capital ?

I.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, maka ruang lingkup penelitian ini 

difokuskan pada:

1.   Pengungkapan wajib dan sukarela pada perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

2.   Laporan tahunan yang menjadi objek penelitian ini adalah laporan tahunan

(annual report) perusahaan perbankan tahun 2007-2009 di Bursa Efek Indonesia.



8

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pengungkapan wajib dan sukarela terhadap cost of  capital pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

I.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1.   Bagi perusahaan, penurunan cost of  capital yang timbul dari menurunnya 

asimetri informasi di antara pelaku pasar (investor) dapat mendorong mereka 

untuk membuat suatu kebijakan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih 

baik.

2.   Bagi IAI, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan untuk 

membuat suatu pedoman pengungkapan informasi akuntansi yang lebih 

akomodatif dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

3.   Bagi Bapepem, hasil penelitian ini dihapkan dapat mendorong Bapepem untuk 

lebih menerbitkan aturan-aturan mengenai pengungkapan informasi akuntansi 

serta lebih memperketat praktik penyampaian informasi akuntansi oleh 

perusahaan kepada masyarakat.

4.   Bagi para peneliti, penilitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan bagi para peneliti yang tertarik untuk mengkaji 

masalah pengungkapan informasi akuntansi dalam pelaporan akuntansi.


