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ABSTRACT 

This research is aimed to know whether the intellectual capital disclosure, institutional 

ownership and managerial ownership take effect to cost of debt and cost of equity. Dependent 

variable in this research are cost of debt and cost of equity, while independent variable are 

intellectual capital disclosure, institutional ownership and managerial ownership. This 

research uses secondary data in the form annual report and financial statement of 

manufacturing companies which listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2015 

and 2016 to measure earning per share period t+1. The population in this research are 561 

manufacturing companies which listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2015 

and 2016 to measure earning per share period t+1. This research uses sample of 120 data 

samples to measure cost of debt and 108 data samples to measure cost of equity by using 

purposive sampling as sample selection technique. The analysis technique in this research is 

multiple linear regression technique. The result of this research are intellectual capital 

disclosure and institutional ownership have a significant effect on the cost of debt, while 

managerial ownership has an insignificant effect on the cost of debt. Intellectual capital 

disclosure has a significant affect on the cost of equity, while institutional ownership and 

managerial ownership have an insignificant effect on the cost of equity. 

 

Key Word :  Intellectual Capital Disclosure, Institutional Ownership, Managerial 

Ownership, Cost of Debt, and Cost of Equity. 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini, tidak sedikit perusahaan 

yang ingin menjual sahamnya kepada 

masyarakat umum dengan suatu 

persyaratan tertentu. Selain itu, dunia bisnis 

saat ini berkembang dengan sangat pesat 

yang mengakibatkan semakin ketatnya 

kompetisi pada perusahaan publik di 

Indonesia. Oleh karena itu, suatu 

perusahaan dituntut agar memiliki 

kesadaran dalam berinovasi untuk tetap 

mempertahankan dan memajukan 

bisnisnya.  

Terdapat beberapa fenomena kasus 

kebangkrutan perusahaan yang terjadi 

akibat kegagalan membayar hutang. Kasus 

yang pertama adalah kasus yang terjadi 

pada PT. Kertas Nusantara di tahun 2011 

yang mengalami kebangkrutan akibat tidak 

mampu melunasi utang sejumlah Rp 142 

milyar kepada PT. Multi Alphabet 

Dinamika. (Umi, 2015). 

Kasus utang yang kedua terjadi pada 

PT. Sekar Bumi di tahun 2009 yang 

mengalami kebangkrutan akibat dari 

kegagalan dalam pembayaran utang sebesar 
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Rp 943 miliar. Tak hanya itu, PT. Suba 

Indah pun mengalami delisting di tahun 

2008. Di tahun 2007, perusahaan tersebut 

digugat pailit oleh Bank Mandiri 

dikarenakan tidak membayar kewajiban 

hutangnya sebesar Rp 773,88 Milyar. 

Selain itu, PT. Suba Indah pun tidak bisa 

membayar atas surat sanggup sebesar US$ 

12 juta kepada Commodity Credit 

Corporation. PT. Suba Indah juga 

mengalami penunggakan pembayaran 

utang kepada Departemen Pertanian 

Amerika Serikat sebesar US$ 11,89 juta. 

Tak hanya itu, PT. Suba Indah pun memiliki 

tunggakan biaya bunga yang timbul sebagai 

akibat dari keterlambatan pembayaran 

utang sebesar US$ 3,23 juta per 31 

Desember 2006. 

Fenomena terkait dengan biaya 

modal ekuitas pun terjadi, kasus yang 

pertama terjadi pada PT. Bakrie and 

Brothers, Tbk kembali tidak dapat 

membagikan dividen kepada para 

pemegang saham karena terjadi kerugian 

sebesar 16, 465 triliun di tahun 2009. 

Selanjutnya, PT. Pyridam Farma, Tbk di 

tahun 2011 tidak membayarkan dividen 

kepada para pemegang saham dikarenakan 

laba yang dihasilkan digunakan untuk 

belanja modal, peningkatan kapabilitas 

pabrik, dan untuk mengembangkan 

produknya. Kemudian, PT Fajar Surya 

Wisesa, Tbk di tahun 2014 belum bisa 

membagikan dividen kepada para 

pemegang saham selama 4 tahun karena 

perusahaan tersebut mengalami kerugian 

yang cukup besar.  

Selain itu, terdapat beberapa 

perbedaan hasil penelitian terdahulu yaitu 

Chen dan Jian  (2007) menunjukkan bahwa 

hasil penelitian pertama ialah modal 

intelektual berpengaruh signifikan terhadap 

biaya utang. Penelitian tersebut tidak 

didukung oleh penelitian dari Sri H. B. dan 

Sylvia V. S. (2014) yang menemukan 

bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang. Hasil 

penelitian kedua mengemukakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang. Penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian dari 

Muhammad S. dan Rosinta R. P. (2016) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

biaya utang. Namun, penelitian tersebut 

tidak didukung  oleh penelitian dari 

Rahmawati (2015) serta Dwi R. N. dan 

Wahyu M. (2014) yang menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang.  

Hasil penelitian yang ketiga dari 

Chen dan Jian (2007) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang. Penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian dari 

Yulisa R. dan Sylvia V. S (2012) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan 

terhadap biaya utang. Namun, penelitian 

tersebut tidak didukung oleh penelitian dari 

Muhammad S. dan Rosinta R. P. (2016), 

Rahmawati (2015) serta Dwi R. N. dan 

Wahyu M. (2014) yang menemukan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang.  

Penelitian berikutnya adalah 

penelitian dari Sri H. B. dan Sylvia V. S. 

(2014) yang menemukan bahwa modal 

intelektual berpengaruh signifikan terhadap 

biaya ekuitas. Namun, penelitian tersebut 

tidak didukung oleh penelitian dari Noer 

Sasongko et al (2016) dan Rini D. N. dan 

Nur E. A. (2016) yang menemukan bahwa 

modal intelektual tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya ekuitas. 

Penelitian selanjutnya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Shah dan 

Butt (2009) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap biaya ekuitas. Namun, 

penelitian berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi R.N dan Wahyu M. 

(2014) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya ekuitas. 

Penelitian yang terakhir adalah 

penelitian dari Dwi R. N. dan Wahyu M. 

(2014) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan 

terhadap biaya ekuitas. Penelitian tersebut 
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didukung oleh penelitian dari Viona R. A. 

dan I Ketut Y. (2016) yang menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas. Namun, penelitian tersebut berbeda 

dengan hasil penelitian dari Yulisa R. dan 

Sylvia V. S. (2012) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas.  

Adanya fenomena yang terjadi dan 

beberapa perbedaan hasil penelitian 

membuat peneliti termotivasi dalam 

melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

bukti empiris tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya utang dan biaya 

ekuitas.  

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teori keagenan. Jensen 

dan Meckling (1976), mendefinisikan teori 

keagenan adalah  “Suatu kontrak antara satu 

atau lebih orang principal yang 

mendelegasikan tanggung jawabnya kepada 

orang lain (agent) untuk mengambil 

keputusan dalam keberlangsungan hidup 

perusahaan”.  
Menurut Sugiarto, masalah 

keagenan timbul karena adanya perbedaan 

keinginan antara pihak pemegang saham 

dengan pihak manajemen perusahaan. 

Pihak pemegang saham dengan pihak 

manajemen perusahaan mempunyai 

kepentingan yang berbeda (Sugiarto, 2009 : 

55). 

 Konflik keagenan akan dapat 

diminimalisir dengan beberapa cara, yang 

pertama yaitu dengan mengungkapkan 

laporan tahunan secara tepat untuk 

mengurangi risiko asimetri informasi. Cara 

kedua adalah dengan membuat sistem 

pengawasan pihak-pihak terkait yang 

sejajar. Cara selanjutnya adalah dengan 

menerbitkan saham guna kepemilikan 

institusional yang dimaksudkan untuk 

mengurangi biaya keagenan ekuitas.  

 

Biaya Utang 
 Yulisa dan Sylvia berpendapat, 

bahwa biaya utang merupakan tingkat 

pengembalian yang diinginkan oleh 

kreditur ketika pendanaan pada suatu 

perusahaan (Yulisa dan Sylvia, 2012).  

 Menurut Sudana, semakin besar 

tingkat utang suatu perusahaan, maka risiko 

timbulnya kerugian pun semakin besar 

(Sudana, 2011 : 23). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa biaya utang 

merupakan suatu tingkat pengembalian 

yang diinginkan oleh kreditor atas sejumlah 

dana yang dipinjamkan kepada perusahaan, 

sebagai usaha kreditor untuk 

meminimalkan risiko timbulnya kerugian 

atas pinjaman tersebut.  

  

Biaya Ekuitas 

Van Horne dan Wachowicz 

(2007:123) berpendapat, bahwa 

menentukan biaya modal perusahaan sulit 

dilakukan karena yang dijadikan sebagai 

dasar untuk penentuan biaya modal adalah 

arus kas terutama dividen dan 

pertumbuhannya. Sedangkan Viona dan I 

Ketut  berpendapat, bahwa biaya ekuitas 

merupakan suatu biaya rill yang 

dikeluarkan oleh perusahaan guna 

mendapatkan dana baik yang berasal dari 

hutang, saham preferen, saham  biasa, 

maupun laba ditahan untuk melakukan 

pendanaan suatu investasi atau operasi 

perusahaan (Viona dan I Ketut, 2016).  

 Biaya ekuitas sebuah perusahaan 

menggambarkan seberapa besar ekuitas 

yang ditangung oleh perusahaan. Dengan 

jumlah yang besar maka perusahaan tidak 

akan ragu dalam melaporkan hal tersebut 

didalam laporan keuangan yang 

dihasilkannya. 

 

Pengungkapan Modal Intelektual 

Menurut Ihyaul, Intellectual Capital  

pertama kali muncul pada tahun 1980-an, 

yaitu ketika  Tom stewart  menulis sebuah 

artikel (“Brain Power – How Intellectual 

Capital Is Becoming America’s Most 

Valuable Asset”).  Definisi Inttelectual 
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Capital itu sendiri diartikan sebagai jumlah 

semua materi intelektual dan segala sesuatu 

yang ada di perusahaan dan memberikan 

keunggulan kompetitif di pasar. (Ihyaul, 

2009 : 19) 

Djoko dan Mari (2010) 

berpendapat, bahwa tingkat intellectual 

capital disclosure di Indonesia masih 

rendah, karena hanya sebanyak 34,5% dari 

total 25 item intellectual capital. Hal 

tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran 

perusahaan di Indonesia.  

Pengungkapan modal intelektual 

mampu mengurangi tingkat asimetri 

informasi dan mampu menarik investor 

untuk berinvestasi pada suatu perusahaan 

dan menganggap bahwa perusahaan 

tersebut memiliki risiko yang rendah dalam 

hal return saham.  

 

Struktur Kepemilikan 

 Struktur kepemilikan merupakan 

suatu kepemilikan saham yang dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kepemilikan internal dan 

kepemilikan eksternal.  

 Menurut Sugiarto (2009 : 36), pada 

struktur kepemilikan terdapat beberapa 

pengendalian dalam perusahaan, yaitu : 

Private Ownership Control menunjukkan 

kondisi dimana individu atau sekelompok 

memiliki semua atau hamper semua saham 

perusahaan dengan tingkat kepemilikan 

sebesar 80%. Majority Control 

menunjukkan kondisi dimana individu atau 

sekelompok memiliki semua kekuatan 

hukum untuk melakukan pengendalian dan 

memiliki wewenang dalam memilih direksi 

dengan tingkat kepemilikan sebesar 50% - 

80%. Minority Control menunjukkan 

kondisi dimana individu atau sekelompok 

memiliki saham dengan tingkat 

kepemilikan sebesar 20% - 50%.  

Management Control mengacu pada 

kepemilikan yang terdistribusi secara luas 

sehingga tidak mampu mendominasi 

perusahaan dan memiliki  tingkat 

kepemilikan sebesar < 20%.   

 

 

 

Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh investor institusional, 

seperti perusahaan investasi, bank, 

perusahaan asuransi, institusi luar negeri, 

dana perwalian serta instistusi lainnya.  

 Elva (2012) menyatakan bahwa, 

investor institusional biasanya lebih 

berpengalaman dan memiliki keahlian 

secara teknik untuk memonitor pihak 

manajer secara efektif. Semakin tinggi 

jumlah investor institusional, maka akan 

terjadi peningkatan insentif bagi 

perusahaan untuk berperan aktif dalam 

corporate governance. 

 

Kepemilikan Manajerial 

Dwi dan Wahyu (2014) 

berpendapat, bahwa kepemilikan 

manajerial merupakan cara pengelolaan 

manajemen perusahaan secara transparan 

agar tidak terjadi konflik kepentingan 

dengan para pemegang saham. 

Kepemilikan manajerial akan 

meningkat ketika kekayaan pribadi milik 

manajemen mengalami peningkatan. Jika 

semakin terikat dengan kekayaan 

perusahaan, maka manajemen akan 

berusaha dalam mengurangi risiko 

kehilangan kekayaannya. 

 

Hubungan antara Pengungkapan Modal 

Intelektual terhadap Biaya Utang dan 

Biaya Ekuitas 

 Tingkat pengungkapan intelektual 

berpengaruh terhadap biaya utang karena 

apabila suatu perusahaan memberikan 

informasi yang transparan dan melakukan 

pengungkapan yang lebih tinggi, maka 

kreditur akan menganggap bahwa 

perusahaan tersebut mampu membayarkan 

hutangnya dengan baik dan kreditur akan 

memberikan beban bunga yang rendah, 

sehingga biaya utang akan menurun. Teori 

tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Chen dan Jian yang menyatakan bahwa, 

pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh terhadap biaya utang (Chen 

dan Jian, 2007). 
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 Apabila perusahaan memberikan 

informasi yang lebih transparan, investor 

akan beranggapan bahwa perusahaan 

mampu membayarkan dividen dan 

pembayaran hutang dengan baik, investor 

yang berinvestasi di dalam suatu 

perusahaan pun akan meningkat, maka 

penerbitan saham yang dikeluarkan untuk 

pembiayaan perusahaan akan meningkat, 

sehingga perusahaan akan mengurangi 

hutang kepada pihak lain. Apabila hutang 

menurun, maka biaya ekuitas perusahaan 

akan menurun dikarenakan sumber 

pembiayaan yang dilakukan perusahaan 

pun berkurang. Teori tersebut didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sri dan Sylvia yang menyatakan bahwa, 

pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas (Sri dan Sylvia, 2014). 

 Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

 

H1a: Pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh terhadap biaya utang. 

H1b: Pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh terhadap biaya ekuitas. 

 

Hubungan antara Kepemilikan 

Institusional terhadap Biaya Utang dan 

Biaya Ekuitas 

 Kepemilikan institusional memiliki 

peran penting terhadap biaya utang. Hal ini 

dikarenakan investor institusional berada 

pada posisi yang lebih baik untuk 

mempelajari kondisi perusahaan dan 

mendapat manfaat yang lebih besar. 

Stabilitas investor institusional berperan 

dalam penentuan biaya utang perusahaan 

dan dampaknya menjadi lebih kuat pada 

perusahaan yang memiliki tingkat asimetri 

informasi yang tinggi. Ketika kepemilikan 

institusional itu semakin tinggi, maka 

kreditur akan beranggapan bahwa 

perusahaan mampu membayarkan 

hutangnya karena pada prinsipnya pihak 

institusional berperan penting dalam 

penentuan kebijakan hutang di suatu 

perusahaan, sehingga beban bunga yang 

diberikan oleh kreditur pun akan rendah dan 

berdampak pada biaya utang yang 

menurun. Teori tersebut didukung oleh 

hasil penelitian dari Yulisa dan Sylvia 

(2012), yang menunjukkan bahwa 

“Kepemilikan institusional terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

utang”. 

Kepemilikan institusional pun dapat 

dipercaya untuk menurunkan biaya ekuitas 

yang diterima oleh perusahaan, karena 

tingginya pihak institusional yang dimiliki 

oleh perusahaan akan mampu meyakinkan 

investor bahwa perusahaan tersebut akan 

mampu membayarkan hutang dan dividen 

dengan baik. Teori tersebut didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan Viona dan I 

Ketut (2016), yang menunjukkan hasil 

bahwa “Kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas”. 

Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

 

H2a : Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap biaya utang 

H2b : Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap biaya ekuitas 

 

Hubungan antara Kepemilikan 

Manajerial terhadap Biaya Utang 

Jensen dan Meckling menyatakan, 

bahwa perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham 

mengakibatkan timbulnya konflik (Jensen 

dan Meckling, 1976). 

Dengan adanya kepemilikan 

manajerial, setiap keputusan yang akan 

diambil dapat menguntungkan bagi 

pemegang saham dan juga manajer. 

Sehingga, manajer akan menekan 

terjadinya utang agar proporsi kepemilikan 

di suatu perusahaan tetap terjaga dan 

mampu meyakinkan kreditur bahwa 

perusahaan tersebut mampu membayarkan 

hutang dengan baik, lalu kreditur akan 

memberikan beban bunga yang rendah dan 
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biaya utang pun akan menurun. Teori 

tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Muhammad dan Rosinta (2016),  yang 

menyatakan bahwa “Kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

biaya utang.” 

Kepemilikan manajerial merupakan 

kepemilikan saham yang dipegang oleh 

pihak manajemen dan turut aktif dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

agency problem yang mungkin terjadi akan 

berkurang dan dapat dicegah dengan hal 

tersebut. Apabila suatu perusahaan 

menerbitkan saham kepemilikan untuk 

pihak manajemen terlalu banyak, maka 

biaya ekuitas akan menurun. Biaya ekuitas 

yang menurun terjadi ketika para investor 

memiliki keyakinan tinggi bahwa 

perusahaan mampu membayarkan dividen 

dan hutang dengan baik. Apabila jumlah 

investor yang berinvestasi semakin banyak, 

maka perusahaan akan melakukan 

pendanaan dengan penerbitan saham dan 

mengurangi pendanaan melalui hutang. 

Ketika pendanaan yang dilakukan 

perusahaan dari segi hutang berkurang, 

maka biaya ekuitas akan menurun karena 

sumber pendanaan yang dilakukan 

perusahaan berkurang. Teori tersebut 

didukung oleh hasil penelitian dari Shah 

dan Butt (2009), menunjukkan bahwa 

“Kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap biaya ekuitas.” 

Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

 

H3a: Kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap biaya utang. 

H3b: Kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap biaya utang. 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012-2015 dan 

2016 untuk mengukur laba per saham 

periode t+1 pada pengukuran biaya ekuitas.   

Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang 

mengungkapkan struktur kepemilikan 

baik terkait kepemilikan institusional 

maupun kepemilikan manajerial pada 

laporan tahunan dan laporan keuangan 
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selama periode 2012-2015 dan 2016 

untuk mengukur laba per saham periode 

t+1 pada pengukuran biaya ekuitas. 

b. Perusahaan manufaktur yang 

menerbitkan laporan tahunan dan 

laporan keuangan secara berturut-turut 

selama periode 2012-2015 dan 2016 

untuk mengukur laba per saham periode 

t+1 pada pengukuran biaya ekuitas. 

c. Perusahaan manufaktur yang memiliki 

data lengkap terkait dengan variabel 

yang digunakan. 

d. Perusahaan manufaktur yang 

menyajikan laporan keuangan dalam 

mata uang rupiah. 

Terdapat sebanyak 120 data perusahaan 

manufaktur yang diperoleh selama periode 

penelitian yang pada akhirnya digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian dengan 

variabel dependen biaya utang. Jumlah data 

sampel yang memenuhi kriteria penelitian 

dan bebas dari outlier pada penelitian 

dengan variabel dependen biaya ekuitas 

hanya sebesar 108 sampel data perusahaan 

yang pada akhirnya digunakan dalam 

penelitian. 

 

Data Penelitian 

Data pada penelitian ini adalah data 

sekunder. Dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa arsip dan 

dokumentasi dari beberapa literatur yang 

sesuai dengan konsep penelitian dan juga 

dari laporan tahunan dan laporan keuangan  

perusahaan manufaktur periode 2012-2015 

dan 2016 untuk mengukur laba per saham 

periode t+1 pada pengukuran biaya ekuitas 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.  

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu biaya utang dan biaya 

ekuitas, variabel independen yaitu 

pengungkapan modal intelektual, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial. 

 

 

 

Definisi Operasional Variabel 

 

Biaya Utang 

 Biaya utang dapat diartikan sebagai 

suatu tingkat pengembalian yang 

diharapkan oleh seorang kreditur ketika 

memberikan suatu pendanaan kepada suatu 

perusahaan yang membutuhkan dana 

tersebut.  

 Rahmawati (2015), menyatakan 

bahwa biaya utang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut : 

Biaya Utang

=
Beban Bunga

Rata − rata Peminjaman Berbunga
 

Pada rata-rata peminjaman berbunga 

didapat melalui rumus berikut :  

Rata − rata Peminjaman Berbunga

=
Jumlah Utang Awal + Jumlah Utang Akhir

2
 

Biaya Ekuitas 

Biaya ekuitas merupakan suatu hal  

yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

memberi kepuasan kepada investor di 

tingkat risiko tertentu atau tingkat hasil 

minimum yang dihasilkan oleh perusahaan 

atas dana yang diinvestasikan dalam suatu 

proyek yang berasal dari modal itu sendiri. 

Jonata dan Daljono (2014), 

menyatakan bahwa biaya ekuitas dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

r = 
(Bt+ Xt+1−Pt)

Pt
 

Keterangan :  

r  :   Biaya ekuitas 

Bt :   Nilai buku per saham periode t 

Xt+1 :   Laba per saham periode t+1 

Pt :   Harga saham periode t 

 

Pengungkapan Modal Intelektual 

Modal intelektual itu merupakan 

keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh 

perusahaan dan berasal dari pengetahuan, 

pengalaman, profesionalitas, keterampilan 

serta teknologi perusahaan itu sendiri. 

Li et al. (2008), menyatakan bahwa 

terdapat 61 item dalam melakukan 

pengungkapan modal intelektual yang 

terdiri dari Human Capital, Structural 
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Capital, dan Relational Capital. 61 Item 

tersebut terdiri dari 13 item yang bersifat 

wajib dan 48 item yang bersifat sukarela. Di 

Indonesia sendiri, pengungkapan laporan 

tahunan di suatu perusahaan masih bersifat 

sementara. Sehingga, indeks pengungkapan 

maksimum modal intelektual yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

sebanyak 48 item.  

 Pengungkapan modal intelektual 

dapat diukur menggunakan indeks 

pengungkapan modal intelektual seperti 

berikut :  

ICDI = 
∑ 𝑑𝑖

𝑀
𝑥 100% 

Keterangan : 

ICDI  : Intellectual Capital Disclosure 

Index 
∑ 𝑑𝑖 : Jumlah pengungkapan modal 

intelektual yang dilakukan 

perusahaan 

M : Jumlah Maksimum pengungkapan 

modal intelektual yang dilakukan 

perusahaan (48 item) 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah 

cara dalam menghadapi permasalahan yang 

terjadi diantara para pemegang saham 

dengan manajer.  

 Menurut Rahmawati (2012) 

menyatakan, bahwa kepemilikan 

institusional dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

 
Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi

Jumlah Saham yang Beredar
 x 100% 

 

Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial 

merupakan suatu kepemilikan dimana 

manajer juga terlibat menjadi pemegang 

saham agar terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan 

guna kepentingan tercapainya tujuan 

perusahaan. 

 Menurut Rahmawati (2012) 

menyatakan, bahwa kepemilikan 

manajerial dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 
Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen

Jumlah Saham yang Beredar
 x 100% 

 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kuantitatif yang diolah 

dengan teknik statistik menggunakan 

software SPSS 23, melalui tahapan analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi 

linear berganda.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif  mampu 

menggambarkan atau mendeskripsikan 

tentang karakteristik variabel yang 

digunakan dengan data yang diukur melalui 

nilai rata-rata, standard deviasi, maksimum, 

dan minimumnya.

Tabel 1 

Statistik Deskriptif Biaya Utang 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23 

 

 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

COD 120 0,0013 0,1138 0,046203 

ICD 120 0,48 0,90 0,7309 

INST 120 0,0200 0,9800 0,652548 

MANJ 120 0,00001 0,26000 0,057197 
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Tabel 2 

Statistik Deskriptif Biaya Ekuitas 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

COE 108 0,92250 5,22330 2,2548265 

ICD 108 0,48 0,90 0,7384 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

INST 108 0,2200 0,9800 0,667322 

MANJ 108 0,00001  0,26000 0,0559113 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23 

 

 Variabel dependen biaya utang 

yang disimbolkan dengan COD dalam tabel 

1 menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki rata-rata sebesar 0,046203 persen. 

Dari 120 sampel data, terdapat 62 sampel 

data yang memiliki nilai biaya utang 

dibawah rata-rata dan 58 sampel data di 

atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

penelitian memiliki tingkat suku bunga 

yang cukup rendah. Nilai minimum yang 

dihasilkan dari variabel biaya utang adalah 

sebesar 0,0013 persen yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. Panasia Indo Resources, 

Tbk. (HTDX) pada tahun 2015. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perusahaan HDTX 

memiliki tingkat suku bunga yang rendah. 

 Nilai maksimum  yang dihasilkan 

dari variabel biaya utang adalah sebesar 

0,0975 persen yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. Pyridam Farma, Tbk. 

(PYFA) pada tahun 2015. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki tingkat suku bunga yang cukup 

besar.  

 Variabel dependen biaya ekuitas 

yang disimbolkan dengan COE dalam tabel 

2 menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki rata-rata sebesar 2,2548265. Dari 

108 sampel data, terdapat 62 sampel data 

yang memiliki nilai biaya ekuitas di bawah 

rata-rata dan 46 sampel data yang memiliki 

nilai biaya ekuitas di atas rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel pada penelitian 

ini memiliki kecenderungan melakukan 

hutang daripada menggunakan modal dari 

saham ataupun modal sendiri untuk 

melakukan pendanaan perusahaan. Nilai 

minimum dari variabel biaya ekuitas 

sebesar 0,92250 persen yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. Panasia Indo Resources, 

Tbk. (HDTX) pada tahun 2015. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perusahaan HDTX 

pada tahun 2016 menggunakan biaya 

ekuitas yang cukup rendah. 

 Nilai maksimum dari variabel biaya 

ekuitas sebesar 5,22330 persen yang 

dimiliki oleh perusahaan PT. Kedaung 

Indah Can, Tbk. (KICI) pada tahun 2013. 

Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan 

KICI pada tahun 2013 menggunakan biaya 

ekuitas yang cukup tinggi.  

 Variabel independen pengungkapan 

modal intelektual yang disimbolkan dengan 

ICD dalam tabel 1 pada variabel dependen 

biaya utang menunjukkan bahwa variabel 

tersebut memiliki rata-rata sebesar 0,7309 

persen. Dari 120 sampel data, terdapat 59 

sampel data yang memiliki nilai 

pengungkapan modal intelektual di bawah 

rata-rata dan 61 sampel data yang memiliki 

nilai pengungkapan modal intelektual di 

atas rata-rata. Tabel 2 pada variabel 

dependen biaya ekuitas menunjukkan 

bahwa variabel tersebut memiliki rata-rata 

sebesar 0,7384 persen. Dari 108 sampel 

data, terdapat 48 sampel data yang 

memiliki nilai pengungkapan modal 

intelektual di bawah rata-rata dan 60 

sampel data yang memiliki nilai 

pengungkapan modal intelektual di atas 

rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan  yang digunakan sebagai 

sampel cenderung melakukan 

pengungkapan modal intelektual pada 

laporan tahunannya. 

 Nilai minimum dari variabel 

pengungkapan modal intelektual baik dari 

segi 120 sampel data maupun 108 sampel 
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data, yaitu sebesar 0,48 persen yang 

dimiliki oleh perusahaan Indal Aluminium 

Industry, Tbk. (INAI) pada tahun 2012-

2015. Nilai maksimum dari variabel 

pengungkapan modal intelektual baik dari 

segi 120 sampel data maupun 108 sampel 

data, yaitu sebesar 0,90 persen yang 

dimiliki oleh perusahaan PT. Indofood 

Sukses Makmur, Tbk. (INDF) pada tahun 

2013-2015 serta PT. Martina Berto, Tbk. 

(MBTO), dan PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

(UNVR) pada tahun 2012-2015. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perusahaan INDF, 

MBTO, dan UNVR lebih mampu 

melakukan pengungkapan modal 

intelektual pada laporan tahunannya 

daripada perusahaan INAI.  

 Variabel independen kepemilikan 

institusional yang disimbolkan dengan 

INST dalam tabel 1 pada variabel dependen 

biaya utang menunjukkan bahwa variabel 

tersebut memiliki rata-rata sebesar 

0,652548 persen. Dari 120 sampel data, 

terdapat 44 sampel data yang memiliki nilai 

di bawah rata-rata dan 76 sampel data yang 

memiliki nilai di atas rata-rata. Tabel 2 pada 

variabel dependen biaya ekuitas 

menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki rata-rata sebesar 0,667322 persen. 

Dari 108 sampel data, terdapat 41 sampel 

data yang memiliki nilai di bawah rata-rata 

dan 67 sampel data yang memiliki nilai di 

atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 

banyak perusahaan yang menerbitkan 

saham untuk pihak insitusional dengan 

proporsi kepemilikan yang cukup besar. 

 Nilai minimum dari variabel 

kepemilikan institusional dengan sampel 

data sebanyak 120 adalah sebesar 0,0200 

dimiliki oleh perusahaan PT. Intanwijaya 

Internasional, Tbk. (INCI) pada tahun 

2012-2015. Nilai minimum dari variabel 

kepemilikan institusional dengan sampel 

data sebanyak 108 adalah sebesar 0,2200 

persen yang dimiliki oleh perusahaan PT. 

Wismilak Inti Makmur, Tbk. (WIIM) pada 

tahun 2012-2015. Hal ini dapat diartikan 

bahwa perusahaan INCI dan WIIM 

memiliki kepemilikan institusional yang 

cukup rendah. 

 Nilai maksimum dari variabel 

kepemilikan institusional dari segi 120 

sampel data maupun 108 sampel data 

memiliki nilai minimum sebesar 0,9800 

persen yang dimiliki oleh perusahaan PT. 

Gunawan Dianjaya Steel, Tbk. (GDST) 

pada tahun 2012-2015. Hal ini dapat 

diartikan bahwa perusahaan GDST pada 

tahun 2012-2015 menggunakan 

kepemilikan institusional yang cukup 

tinggi. Dari data tersebut menujukkan 

bahwa  perusahaan GDST memiliki 

efisiensi yang cukup tinggi dalam 

memonitoring manajer perusahaan agar 

mengurangi risiko penyalahgunaan dana 

perusahaan melalui pihak institusional.  

 Variabel independen kepemilikan 

manajerial yang disimbolkan dengan 

MANJ dalam tabel 1 pada variabel 

dependen biaya utang menunjukkan bahwa 

variabel tersebut memiliki rata-rata sebesar 

0,057197 persen. Dari 120 sampel data, 

terdapat 79 sampel data yang memiliki nilai 

di bawah rata-rata dan 41 sampel data yang 

memiliki nilai di atas rata-rata. Tabel 2 pada 

variabel dependen biaya ekuitas 

menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki rata-rata sebesar 0,559113 persen. 

Dari 108 sampel data, terdapat 73 sampel 

data yang memiliki nilai di bawah rata-rata 

dan 35 sampel data yang memiliki nilai di 

atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih banyak perusahaan yang 

menerbitkan saham manajerial dengan 

proporsi yang cukup kecil.  

 Nilai minimum dari variabel 

kepemilikan manajerial baik dari segi 120 

sampel data maupun 108 sampel data, yaitu 

sebesar 0,00001 persen yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. Unilever Indonesia, Tbk. 

(UNVR) pada tahun 2012-2015. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perusahaan UNVR 

pada tahun 2012-2015 memiliki 

kepemilikan manajerial yang cukup rendah. 

 Nilai maksimum dari variabel 

kepemilikan manajerial baik dari segi 120 

sampel data maupun 108 sampel data, yaitu 

sebesar 0,26000 persen yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. Lionmesh Prima, Tbk. 

(LMSH) pada tahun 2012, 2013, dan 2015. 
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Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan 

LMSH pada tahun 2012, 2013, dan 2015 

memiliki kepemilikan manajerial yang 

cukup tinggi. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji normalitas pada variabel 

dependen biaya utang menunjukkan nilai 

signifikasi Kolmogrov Smirnov sebesar 

0,200 yang lebih besar dari nilai 

signifikansi, yaitu 0,200 > 0,05. Hal ini 

berarti data pada variabel dependen biaya 

utang terdistribusi normal. Namun, uji 

normalitas pada variabel dependen biaya 

ekuitas menunjukkan nilai signifikansi 

Kolmogrov Smirnov sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu 

0,000 < 0,05. Hal ini berarti data pada 

variabel dependen biaya ekuitas 

terdistribusi tidak normal. Sehingga, syarat 

pengujian pada penelitian ini belum 

terpenuhi karena masih ada salah satu 

variabel dependen yang datanya belum 

terdistribusi normal pada total data 

sebanyak 120. 

 Hasil dari uji normalitas tersebut 

mengakibatkan peneliti harus melakukan 

pengujian ulang dengan cara mengkonversi 

nilai data ke dalam standardized Score. 

Peneliti harus membuang data yang 

memiliki nilai unstandardized residual> 

2,5. Setelah membuang sebanyak 12 data 

outlier, peneliti kembali melakukan uji 

normalitas. Nilai signifikansi Kolmogrov 

Smirnov setelah dilakukan pengujian data 

outlier dari 120 menjadi 108 data, terlihat 

bahwa pada variabel dependen biaya 

ekuitas menunjukkan perubahan nilai 

signifikansi dari 0,000 menjadi 0,117. 

Sehingga, data sudah terdistribusi secara 

normal baik data pada variabel dependen 

biaya utang maupun biaya ekuitas. 

 Uji multikolinearitas berdasarkan 

penelitian,  nilai tolerance pada variabel 

dependen biaya utang dalam ICD sebesar 

0,925, INST sebesar 0,592, dan MANJ 

sebesar 0,597. Selanjutnya, nilai VIF ICD 

sebesar 1,013, INST sebesar 1,690, dan 

MANJ sebesar 1,674.  Lalu,  nilai tolerance 

pada variabel dependen biaya ekuitas 

dalam ICD sebesar 0,827, INST sebesar 

0,433, dan MANJ sebesar 0,492. 

Selanjutnya, nilai VIF ICD sebesar 1,210, 

INST sebesar 2,309, dan MANJ sebesar 

2,032. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai 

VIF seluruh variabel kurang dari 10. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas karena nilai tolerance 

pada seluruh variabel lebih besar dari 0,10 

dan nilai VIF seluruh variabel kurang dari 

10. 

 Uji autokorelasi variabel dependen 

biaya utang, nilai Durbin-Watson (DW) 

sebesar 1,760 dan nilai dari tabel du dengan 

sampel sebanyak (n) 120 dan variabel 

sebanyak 3 (k=3) sebesar 1,7536. Dengan 

demikian, nilai DW lebih besar dari nilai du 

dan nilai DW kurang dari 4-du yaitu 1,7536 

< 1,760 < 2,2464. Sehingga, dapat diartikan 

bahwa pada uji autokorelasi variabel 

dependen biaya utang tidak terdapat 

autokorelasi. pada uji autokorelasi variabel 

dependen biaya ekuitas, nilai Durbin-

Watson (DW) sebesar 2,046 dan nilai dari 

tabel du dengan sampel sebanyak (n) 108 

dan variabel sebanyak 3 (k=3) sebesar 

1,7437. Dengan demikian, nilai DW lebih 

besar dari nilai du dan nilai DW kurang dari 

4-du yaitu 1,7437 < 2,046 < 2,2563. 

Sehingga, dapat diartikan bahwa pada uji 

autokorelasi variabel dependen biaya 

ekuitas tidak terdapat autokorelasi. 

 Uji heteroskedastisitas variabel 

dependen biaya utang menunjukkan nilai 

signifikansi ICD sebesar 0,242, INST 

sebesar 0,414, MANJ sebesar 0,511. Pada 

uji heteroskedastisitas variabel dependen 

biaya ekuitas menunjukkan nilai 

signifikansi ICD sebesar 0,677, INST 

sebesar 0,801, MANJ sebesar 0,569. Hal ini 

berarti bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga 

model regresi pada penelitian ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas.
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Analisis Regresi Linear Berganda 
 Metode analisis pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan regresi linear 

berganda yang akan diukur melalui aplikasi 

SPSS 23.  

Tabel 9 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
No. UJI VARIABEL NILAI 

1 Uji F Biaya Utang 

Sig. 

Uji F Biaya Ekuitas 

Sig. 

 

 

 

0,006 

 

0,028 

2 Uji Koefisien Determinasi 

(R2) Biaya Utang 

Nilai R 

 adjusted R square 

Std. Error of the Estimate 
Uji Koefisien Determinasi 

(R2) Biaya Ekuitas 

Nilai R 

 adjusted R square 

Std. Error of the Estimate 

  

 

0,452 

0,184 

0,0224845 

 

 

0,289 

0,057 

0,88555225 
No. UJI VARIABEL NILAI 

3 Uji t 

B (Biaya Utang) 

         

 

 

 

B (Biaya Ekuitas) 

 

( Constant ) 

ICD 

INST 

MANJ 

 

( Constant ) 

ICD 

INST 

MANJ 

 

 -0,050 

  0,079 

  0,053 

  0,071 

 

 4.055 

-2,543 

 0,088 

 0,335 

t- hit (Biaya Utang) 

 

 

 

t-hit ( Biaya Ekuitas) 

 

ICD 

INST 

MANJ 

 

ICD 

INST 

MANJ 

3,901 

4,171 

2,235 

 

-2,758 

 0,124 

 0,232 

Sig. (Biaya Utang) 

 

 

 

Sig. (Biaya Ekuitas) 

ICD 

INST 

MANJ 

 

ICD 

INST 

MANJ 

0,000 

0,000 

0,057 

 

0,007 

0,902 

0,817 

 Sumber: Data diolah SPSS 23

 Berdasarkan tabel 9 pada variabel 

independen biaya utang diperoleh 

persamaan regresi linear berganda yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut : 

COD
j,t

= -0,050
0 
+ 0,079

1
ICD

j,t 
+ 0,053

2
INS 

j,t
 + 0,071

3
MANJ 

j,t
 + ℮

j,t 

Persamaan linear berganda diatas 

dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi 

dari X1  ICD (Pengungkapan Modal 
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Intelektual) sebesar 0,079 yang berarti 

setiap perubahan satu-satuan pada ICD 

dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka 

biaya utang akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,079.
 
Koefisien regresi dari X2 INS 

(Kepemilikan Institusional) sebesar 0,053 

yang berarti setiap perubahan satu-satuan 

pada INS dengan asumsi variabel lainnya 

tetap, maka biaya utang akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,053.
 

Koefisien regresi dari X3 MANJ 

(Kepemilikan Manajerial) sebesar 0,071 

yang berarti setiap perubahan satu-satuan 

pada MANJ dengan asumsi variabel 

lainnya tetap, maka biaya utang akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,071.
 

℮ 

memiliki arti sebagai variabel pengganggu 

diluar variabel pengungkapan modal 

intelektual, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial.
 

Berdasarkan tabel 9 pada variabel 

dependen biaya ekuitas diperoleh 

persamaan regresi linear berganda yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut :
 
COE

j,t
= 

4,055
0 

– 2,543
1
ICD 

j,t 
+ 0,088

2
INS 

j,t
 + 

0,335
3
MANJ 

j,t
 + ℮ 

j,t 

Persamaan linear berganda diatas 

dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi 

dari X1  ICD (Pengungkapan Modal 

Intelektual) sebesar -2,543 yang berarti 

setiap perubahan satu-satuan pada ICD 

dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka 

biaya ekuitas akan mengalami penurunan 

sebesar 2,543.
 
Koefisien regresi dari X2  

INS (Kepemilikan Institusional) sebesar 

0,088 yang berarti setiap perubahan satu-

satuan pada INS dengan asumsi variabel 

lainnya tetap, maka biaya ekuitas akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,088.
 

Koefisien regresi dari X3 MANJ 

(Kepemilikan Manajerial) sebesar 0,335 

yang berarti setiap perubahan satu-satuan 

pada MANJ dengan asumsi variabel 

lainnya tetap, maka biaya ekuitas akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,335.
 

℮ 

memiliki arti sebagai variabel pengganggu 

diluar variabel pengungkapan modal 

intelektual, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. 

 

Uji Hipotesis
 

Uji F 

Berdasarkan tabel 10 uji F variabel 

dependen biaya utang memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,006 dan 0,028 pada 

uji F variabel dependen biaya ekuitas. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

kurang dari 0,05.  Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen 

pada penelitian ini mempunyai model 

regresi yang fit dan layak digunakan dalam 

memprediksi biaya utang maupun biaya 

ekuitas pada perusahaan manufaktur 

selama periode tersebut. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
  Berdasarkan tabel 10 hasil uji R2 

variabel dependen boaya utang 

menunjukkan nilai adjusted R Square 

sebesar 0,184 yang berarti 18,4% variasi 

biaya utang dapat dijelaskan oleh variasi 

dari tiga variabel independen yang 

digunakan. Nilai R = 0,452 yang memiliki 

arti bahwa koefisien korelasi sebesar 45,2% 

menunjukkan hubungan antar variabel 

independen memiliki hubungan yang 

lemah. Nilai standar error of the estimate 

sebesar 0,0224845 menunjukkan bahwa  

semakin kecil nilai standar error of the 

estimate mengakibatkan model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 

 Berdasarkan tabel 10 hasil uji R2  

variabel dependen biaya ekuitas 

menunjukkan nilai adjusted R Square 

sebesar 0,057 yang berarti 5,7% variasi 

biaya ekuitas dapat dijelaskan oleh variasi 

dari tiga variabel independen yang 

digunakan. Nilai R=0,289 yang memiliki 

arti bahwa koefisien korelasi sebesar 28,9% 

menunjukkan hubungan antara antar 

variabel independen memiliki hubungan 

yang lemah. Nilai standar error of the 

estimate sebesar 0,88555225 menunjukkan 

bahwa  semakin kecil nilai standar error of 

the estimate mengakibatkan model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 
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Uji Statistik t 

 Berdasarkan hasil uji dari statistik t 

pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1a memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000, hal ini berarti nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan 

hipotesis 1a diterima, dimana 

pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

utang. Hipotesis 1b memiliki nilai sebesar 

0,007, hal ini berarti nilai signifikansi 0,007 

< 0,05 menunjukkan hipotesis 1b diterima, 

dimana pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas. 

 Hipotesis 2a memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000, hal ini berarti 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05 

menunjukkan hipotesis 2a diterima, dimana 

kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang. 

Selanjutnya, hipotesis 2b memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,902, hal ini berarti 

nilai signifikansi 0,902 > 0,05 

menunjukkan hipotesis 2b ditolak, dimana 

kepemilikan institusional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap biaya ekuitas. 

 Hipotesis 3a memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,057, hal ini berarti 

nilai signifikansi 0,057 > 0,05 

menunjukkan hipotesis 3a ditolak, dimana 

kepemilikan manajerial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap biaya utang. Hipotesis 

3b memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,817, hal ini berarti nilai signifikansi 0,817 

> 0,05 menunjukkan hipotesis 3b ditolak, 

dimana kepemilikan manajerial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

biaya ekuitas. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil statistik yang 

telah dilakukan dapat diberikan penjelasan 

secara empiris alasan dari masing-masing 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

Tabel 10 

Deskriptif Nilai Rata-Rata 

 N ICD INST MANJ 

Biaya utang di bawah rata-rata 62 0,711774 0,610037 0,062492 

Biaya utang di atas rata-rata 58 0,751379 0,697991 0,051537 

Biaya Ekuitas di bawah rata-rata 62 0,767419 0,652574 0,057967 

Biaya Ekuitas di atas rata-rata 46 0,699348 0,6872 0,05314 

Sumber : Data diolah. 

 

Pengaruh Pengungkapan Modal 

Intelektual terhadap Biaya Utang 

Hipotesis 1a dalam penelitian ini 

adalah pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh terhadap biaya utang. Hal ini 

terjadi karena apabila suatu perusahaan 

mampu memberikan informasi yang 

transparan dan pengungkapan yang lebih 

tinggi,  maka kreditur akan beranggapan 

bahwa perusahaan tersebut mampu 

membayarkan hutang dengan baik, 

sehingga perusahaan tersebut akan 

mendapatkan beban bunga yang rendah. 

Selain itu, ketika pengungkapan modal 

intelektual yang dilakukan perusahaan 

semakin tinggi, maka konflik keagenan 

dapat diminimalisir dan biaya keagenan 

dapat ditekan. Hal ini sesuai dengan teori 

keagenan karena pengungkapan modal 

intelektual akan dapat mengurangi 

perbedaan yang terjadi antara pemegang 

saham dan manajemen perusahaan. Pada 
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tabel 10 menunjukkan bahwa selisih antara 

rata-rata ICD untuk biaya utang di atas dan 

di bawah rata-rata relatif cukup besar 

sehingga menunjukkan pengungkapan 

modal intelektual memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai biaya utang. 

 Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian dari Chen dan Jian. 

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan hasil penelitian dari Sri H. B. dan 

Sylvia V. S. (2014). 

 

Pengaruh Pengungkapan Modal 

Intelektual terhadap Biaya Ekuitas 

Hipotesis 1b menjelaskan bahwa 

pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh terhadap biaya ekuitas.  Hal 

ini terjadi ketika perusahaan memberikan 

informasi yang lebih transparan, investor 

akan beranggapan bahwa perusahaan 

mampu membayarkan dividen dan 

pembayaran hutang dengan baik, investor 

yang berinvestasi di dalam suatu 

perusahaan pun akan meningkat, maka 

penerbitan saham yang dikeluarkan untuk 

pembiayaan perusahaan akan meningkat, 

sehingga perusahaan akan mengurangi 

hutang kepada pihak lain. Apabila hutang 

menurun, maka biaya ekuitas perusahaan 

akan menurun dikarenakan sumber 

pembiayaan yang dilakukan perusahaan 

pun berkurang.  Ketika pengungkapan 

modal intelektual semakin tinggi, maka 

konflik keagenan dapat diminimalisir dan 

biaya keagenan dapat ditekan. Hal ini 

sesuai dengan teori keagenan karena 

pengungkapan modal intelektual akan 

dapat mengurangi perbedaan yang terjadi 

antara pemegang saham dan manajemen 

perusahaan. Pada tabel 10 menunjukkan 

bahwa selisih antara rata-rata ICD untuk 

biaya ekuitas di atas dan di bawah rata-rata 

relatif cukup besar sehingga menunjukkan 

pengungkapan modal intelektual 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai biaya ekuitas. 

 Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian dari Sri H. B. dan 

Sylvia V. S. (2014). Namun, penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian dari 

Noer Sasongko et al (2016) dan Rini D. N. 

dan Nur E. A. (2016). 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap Biaya Utang 

Hipotesis 2a menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap biaya utang. Hal ini terjadi karena 

ketika kepemilikan institusional itu 

semakin tinggi, maka kreditur akan 

beranggapan bahwa perusahaan mampu 

membayarkan hutangnya karena pada 

prinsipnya pihak institusional berperan 

penting dalam penentuan kebijakan hutang 

di suatu perusahaan, sehingga beban bunga 

yang diberikan oleh kreditur pun akan 

rendah dan berdampak pada biaya utang 

yang menurun. Kepemilikan institusional 

dapat mendukung maupun menantang 

keputusan manajemen yang kurang relevan 

tentang penerapan kebijakan hutang 

perusahaan. Hal ini menjadi sesuai dengan 

teori keagenan karena penekanan biaya 

keangenan ini pun dimaksudkan agar 

konflik keagenan di dalam suatu 

perusahaan dapat diminimalisir. Pada tabel 

10 menunjukkan bahwa selisih antara rata-

rata INST untuk biaya utang di atas dan di 

bawah rata-rata relatif cukup besar 

sehingga menunjukkan kepemilikan 

institusional memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai biaya utang. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian dari Chen dan Jian 

(2007) dan  Yulisa R. dan Sylvia V. S 

(2012) biaya utang. Namun, penelitian 

tersebut tidak konsisten dengan hasil 

penelitian dari Muhammad S. dan Rosinta 

R. P. (2016), Rahmawati (2015) serta Dwi 

R. N. dan Wahyu M. (2014). 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap Biaya Ekuitas 

Hipotesis 2b menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap biaya ekuitas. Hasil ini tidak 

sesuai dengan teori keagenan karena 

perusahaan di Indonesia yang memiliki 

kepemilikan saham tidak hanya pihak 

institusional saja, tetapi juga kepemilikan 
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keluarga maupun kepemilikan saham 

lainnya, sehingga adanya pengawasan dari 

pihak institusional dalam menentukan 

biaya ekuitas tidak dapat mempengaruhi 

keputusan investor. Pada tabel 10 

menunjukkan bahwa selisih antara rata-rata 

INST untuk biaya utang di atas dan di 

bawah rata-rata relatif kecil sehingga 

menunjukkan kepemilikan institusional 

memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap nilai biaya ekuitas. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian dari Yulisa R. dan 

Sylvia V. S. (2012) Namun, penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian dari 

Dwi R. N. dan Wahyu M. (2014) dan Viona 

R. A. dan I Ketut Y. (2016). 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap Biaya Utang 

Hipotesis 3a menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap biaya utang. Hasil ini tidak sesuai 

dengan teori keagenan karena di Indonesia 

perusahaan yang menerbitkan saham 

manajerial masih cukup sedikit dan 

proporsi yang diberikan pun sangat rendah, 

sehingga semangat manajemen dalam 

menjaga kontrak kerja tersebut tidaklah 

maksimal. Selain itu, proporsi kepemilikan 

manajerial yang rendah mengakibatkan 

manajemen tidak dapat terlibat dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. Pada 

tabel 10 menunjukkan bahwa selisih antara 

rata-rata MANJ untuk biaya utang di atas 

dan di bawah rata-rata relatif kecil sehingga 

menunjukkan kepemilikan manajerial 

memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap nilai biaya utang. 

Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

(2015) serta Dwi R. N. dan Wahyu M. 

(2014). Namun, hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chen dan Jian  (2007) dan 

Muhammad S. dan Rosinta R. P. (2016). 

 

 

 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap Biaya Ekuitas 

Hipotesis 3b menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap biaya ekuitas. Hasil ini tidak 

sesuai dengan teori keagenan karena di 

Indonesia perusahaan yang menerbitkan 

saham manajerial masih cukup sedikit dan 

proporsi yang diberikan pun sangat rendah, 

sehingga semangat manajemen dalam 

menjaga kontrak kerja tersebut tidaklah 

maksimal. Selain itu, proporsi kepemilikan 

manajerial yang rendah mengakibatkan 

manajemen tidak dapat terlibat dalam 

pengambilan keputusan kebijakan. Pada 

tabel 4.24 menunjukkan bahwa selisih 

antara rata-rata MANJ untuk biaya utang di 

atas dan di bawah rata-rata relatif kecil 

sehingga menunjukkan kepemilikan 

manajerial memberikan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap nilai biaya 

ekuitas. 

Hasil tersebut konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi R.N 

dan Wahyu M. (2014). Namun, hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian dari Shah dan Butt (2009).  

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Penelitian ini dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

utang.  

2. Pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas.  

3. Kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang. 

Kepemilikan institusional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap biaya ekuitas. 

Hal ini terjadi karena jumlah saham yang 

dimiliki pihak institusi dan jumlah 

saham yang beredar di dalam suatu 

perusahaan cenderung konstan dalam 

waktu yang cukup lama. 

4. Kepemilikan manajerial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap biaya utang.  
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5. Kepemilikan manajerial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap biaya ekuitas.  

Keterbatasan didalam penelitian ini 

yaitu banyaknya sampel yang tidak 

digunakan akibat sedikitnya perusahaan 

yang menerbitkan kepemilikan manajerial 

serta banyaknya perusahaan yang 

menyajikan laporan tahunan dan laporan 

keuangan dengan mata uang asing. Selain 

itu, metode dalam mengukur biaya utang 

adalah rata-rata tertimbang, dimana data 

yang dibutuhkan terkait dengan beban 

bunga baik tingkat suku bunga pinjaman 

bank, obligasi, ataupun pinjaman lainnya 

menjadi sangat terbatas, karena masih 

banyak perusahaan di Indonesia yang tidak 

menyajikan beban bunga dari salah satu 

pinjaman tersebut. 

  Saran bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti variabel variabel penelitian 

ini adalah : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan 

menambahkan unsur lain dalam 

mengukur struktur kepemilikan dan 

menambahkan variabel independen 

lainnya yang bisa digunakan sebagai 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

biaya utang dan biaya ekuitas.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan 

menambahkan sektor perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel agar proporsi 

kepemilikan manajerial yang dihasilkan 

pun lebih tinggi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak 

menggunakan kriteria sampel seperti 

perusahaan yang menyajikan laporan 

tahunan dan laporan keuangan dengan 

mata uang rupiah agar tidak terjadi 

pengurangan sampel yang terlalu 

banyak. 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

menggunakan metode lain untuk mengukur 

biaya utang, misalnya dengan metode yield 

to maturity. 
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