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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan 

dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun 

perbedaan dalam objek yang akan diteliti. 

1. Felia dan Kurnia (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk untuk menganalisis 

pengaruh voluntary disclosure dan asimetri informasi terhadap cost of 

equity capital. Sampel yang digunakan adalah 102 perusahaan pada sektor 

properti dan real estate  yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Felia dan 

Kurnia (2017) adalah voluntary disclosure berpengaruh secara signifikan 

terhadap cost of equity capital, sedangkan asimetri informasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap cost of equity capital. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 
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a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen yaitu 

level of voluntary disclosure dan asimetri informasi. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (voluntary disclosure dan asimetri informasi) 

terhadap variabel dependen (cost of equity capital). 

c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

d. Kesamaan populasi data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama meneliti perusahaan sektor real estate. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak 

pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan sektor real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Sedangkan 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa 

laporan tahunan perusahaan sektor real estate pada periode 2013 – 

2017. 

b. Pada penelitian sekarang selain variabel asimetri informasi dan 

pengungkapan sukarela, juga menambahkan variabel good corporate 

governance, beta saham dan ukuran perusahaan. 
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2. Viona dan I Ketut (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pengaruh 

good corporate governance, kepemilikan keluarga dan kepemilikan 

institusional terhadap cost of equity capital. Pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah good corporate governance. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini  berjumlah 165 perusahaan manufaktur sub 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar tahun 2010-2014. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini diantaranya berpengaruh signifikan 

negatif good corporate governance terhadap biaya ekuitas, berpengaruh 

signifikan positif  kepemilikan keluarga terhadap biaya ekuitas, dan 

berpengaruh signifikan negatif  kepemilikan institusional terhadap biaya 

ekuitas.   

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu good corporate governance. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (good corporate governance) terhadap variabel 

dependen (cost of equity capital) 
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c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak 

pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur sub sector industry 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2010-2014. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian sekarang berupa laporan tahunan seluruh perusahaan sektor 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2013 – 2017. 

b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu 

good corporate governance , kepemilikan keluarga dan kepemilikan 

institusional. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

variabel independen yang diantaranya asimetri informasi, 

pengungkapan sukarela, good corporate governance, beta saham dan 

ukuran perusahaan. 

 

3. Ratri dan Ahmad (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis 

pengaruh asimetri informasi terhadap cost of equity, kedua untuk 
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menganalisis pengaruh level of disclosure terhadap cost of equity, dan 

ketiga untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cost 

of equity. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah asimetri 

informasi, level of disclosure dan kepemilikan manajerial. Sampel yang 

digunakan adalah 35 perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ratri dan Ahmad (2015) adalah asimetri informasi dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap cost of 

equity sedangkan level of disclosure tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap cost of equity. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu asimetri informasi dan level of disclosure. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (asimetri informasi dan level of disclosure) 

terhadap variabel dependen (cost of equity capital). 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak 

pada: 
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a. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Partial 

Least Square (PLS), sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

peneliti sekarang adalah analisis regresi linier berganda. 

b. Pada penelitian terdahulu, variabel tingkat pengungkapan yang 

digunakan adalah pengungkapan wajib dan sukarela, sedangkan 

peneliti sekarang hanya menggunakan variabel pengungkapan 

sukarela. 

c. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu 

asimetri informasi dan tingkat disclosure, serta menambahkan variabel 

moderasi yaitu kepemilikan manajerial. Sedangkan pada penelitian 

sekarang menggunakan variabel independen yang diantaranya asimetri 

informasi, pengungkapan sukarela, good corporate governance, beta 

saham dan ukuran perusahaan. 

d. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa laporan 

tahunan seluruh perusahaan sektor real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. 
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4. Siti dan Rohmawati (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat 

pengungkapan terhadap biaya modal ekuitas dengan variabel kontrol yaitu 

debt to equity ratio, size, beta, dan market to book value. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah pengungkapan sukarela dan beta. 

Sampel yang digunakan adalah sebanyak 41 perusahaan dengan populasi 

pada index kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti dan 

Rohmawati (2016) adalah tingkat pengungkapan, debt to equity ratio, size, 

beta, dan market to book value secara signifikan berpengaruh terhadap 

biaya modal ekuitas. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu tingkat pengungkapan. 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian 

hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen (tingkat 

pengungkapan, debt to equity ratio, size, beta, dan market to book 

value) terhadap variabel dependen (biaya modal ekuitas). 
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c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak 

pada: 

a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 

menjelaskan eskalasi komitmen, sedangkan peneliti sekarang 

menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh seorang investor.  

b. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, terdapat 

variabel kontrol yaitu debt to equity ratio, size, beta, dan market to 

book value, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel 

kontrol. 

c. Pada penelitian terdahulu, variabel tingkat pengungkapan yang 

digunakan adalah pengungkapan wajib dan sukarela, sedangkan 

peneliti sekarang hanya menggunakan variabel pengungkapan 

sukarela. 

d. Pada penelitian terdahulu, variabel beta digunakan sebagai variabel 

control, sedangkan peneliti sekarang menggunakan beta pada variabel 

independen. 

e. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

pada index kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode  



22 
 

 

2008, sedangkan populasi yang digunakan oleh peneliti sekarang 

adalah perusahaan publik sektor real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. 

5. Restu (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis voluntary disclosure, 

asymmetry information, stock risk, firm size dan institutional ownership 

terhadap cost of equity capital pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011. Sampel yang digunakan adalah 

sebanyak 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis regresi multivariate. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Restu (2016) adalah variabel voluntary disclosure, stock 

risk, dan firm size secara parsial berpengaruh terhadap cost of equity 

capital, sedangkan variable asymmetry information dan  institutional 

ownership secara  parsial tidak berpengaruh terhadap cost of equity 

capital. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel  
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independen yaitu voluntary disclosure, asymmetry information, stock 

risk dan firm size. 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

dependen yaitu cost of equity capital. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Pada penelitian terdahulu, menggunakan teknik analisis data dengan 

regresi multivariate, sedangkan peneliti sekarang teknik analisis 

datanya dengan regresi linier berganda. 

b. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011, sedangkan populasi yang digunakan oleh peneliti sekarang 

adalah perusahaan public sector real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

c. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu 

pengungkapan sukarela, asimetri informasi, beta saham dan 

kepemilikan institusional. Sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan variabel independen yang diantaranya asimetri 

informasi, pengungkapan sukarela, good corporate governance, beta 

saham dan ukuran perusahaan. 
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6. Sofia dan Jeffry (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai pengaruh pengungkapan sukarela, asimetri informasi 

dan manajemen laba terhadap cost of equity capital. Sampel yang 

digunakan sejumlah 138 perusahaan dalam industri manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Jeffry (2016) 

adalah asimetri informasi dan manajemen laba berpengaruh secara 

signifikan terhadap cost of equity capital, sedangkan pengungkapan 

sukarela tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu pengungkapan sukarela dan asimetri informasi. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (pengungkapan sukarela dan asimetri informasi) 

terhadap variabel dependen (cost of equity capital). 
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c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa laporan 

tahunan seluruh perusahaan sektor real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. 

b. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011, sedangkan populasi yang digunakan oleh peneliti sekarang 

adalah perusahaan publik sektor real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

c. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu 

pengungkapan sukarela, asimetri informasi dan manajemen laba. 

Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel 

independen yang diantaranta asimetri informasi, pengungkapan 

sukarela, good corporate governance, beta saham dan ukuran 

perusahaan. 
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7. Yati (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh voluntary 

disclosure, beta saham dan ukuran perusahaan terhadap cost of equity 

capital pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015. Sampel yang 

digunakan sejumlah 39 perusahaan dalam industri manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2015. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yati (2017) adalah ukuran 

perusahaan dan beta tidak bepengaruh terhadap cost of equity capital. Dan 

voluntary disclosure berpengaruh signifikan terhadap cost of equity 

capital. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu pengungkapan sukarela, beta saham dan ukuran 

perusahaan. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (pengungkapan sukarela, beta saham dan ukuran 

perusahaan) terhadap variabel dependen (cost of equity capital). 
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c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa laporan 

tahunan perusahaan sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. 

b. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

publik manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015, sedangkan populasi yang digunakan oleh peneliti sekarang 

adalah perusahaan publik sektor real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

8. Embong, Norman, et al (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran 

ukuran perusahaan dalam hubungan antara pengungkapan dan cost of 

equity capital. Sampel yang digunakan sejumlah 460 perusahaan yang 

terdaftar di Main Board of Bursa Malaysia. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Embong, Norman, et al (2016) adalah 

adanya hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan terhadap 

cost of equity capital untuk perusahaan besar dan tidak signifikan untuk 

perusahaan kecil. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a.  Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu pengungkapan sukarela. 

b. Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa 

variabel independen (pengungkapan) terhadap variabel dependen (cost 

of equity capital). 

c. Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

terletak pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan dan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Main Board of Bursa Malaysia periode 2004-2006. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa laporan 
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tahunan dan keuangan perusahaan sektor real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. 

b. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

publik  yang terdaftar di Main Board of Bursa Malaysia, sedangkan 

populasi yang digunakan oleh peneliti sekarang adalah perusahaan 

publik sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017. 

c. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol yang terdiri 

dari beta, book to market (BTM) value dan leverage. Sedangkan pada 

penelitian sekarang, variabel beta dijadikan sebagai variabel 

independen. 

d. Pada penelitian terdahulu variabel ukuran perusahaan dijadikan 

sebagai variabel moderasi. Sedangkan pada penelitian sekarang, 

variabel ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel independen. 

9. Clinch dan Robert (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hubungan 

antara voluntary disclosure dengan investor risk-related discount apply to 

price atau cost of equity capital.  Sampel yang digunakan sejumlah 140 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Washington Stock Exchange 

periode 2011. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Clinch dan Robert (2015) adalah voluntary disclosure dan ukuran 

perusahaan tidak bepengaruh terhadap cost of equity capital.. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada: 

a) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan 

peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen yaitu pengungkapan sukarela. 

b) Kesamaan lain antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang 

yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji 

beberapa variabel independen (pengungkapan sukarela terhadap 

variabel dependen (cost of equity capital). 

c) Kesamaan teknik analisis data antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa 

laporan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Washington Stock Exchange periode 2011. Sedangkan data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian sekarang berupa laporan tahunan 

seluruh perusahaan sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. 
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c. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

publik manufaktur yang terdaftar di Washington Stock Exchange 

periode 2011, sedangkan populasi yang digunakan oleh peneliti 

sekarang adalah perusahaan publik sektor real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

10. Lima dan Antonio (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis good corporate 

governance terhadap cost of equity capital pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Brazilian securities and exchange commission (CMV) 

tahun 1998-2008. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 310 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Brazilian securities and 

exchange commission (CMV). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lima dan Antonio (2013) adalah financial dan 

operating leverage berpengaruh signifikan positif terhadap cost of equity 

capital, dan ukuran perusahaan dan good corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada : 
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a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu 

good corporate governance dan ukuran perusahaan. 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu 

cost of equity capital. 

c. Kesamaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan teknik analisis data dengan regresi linier berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

terletak pada: 

a. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Brazilian securities and exchange 

commission (CMV) periode 1998-2008, sedangkan populasi yang 

digunakan oleh peneliti sekarang adalah perusahaan publik sektor real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017. 

b. Pengukuran yang digunakan peneliti terdahulu untuk mengukur good 

corporate governance yaitu dengan Broad Corporate Governance 

Index (IGOV) dan pengukuran cost of equity capital yaitu dengan 

model Gordon. Sedangkan pengukuran yang digunakan peneliti 

sekarang untuk mengukur good corporate governance yaitu dengan  
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Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan pengukuran cost 

of equity capital yaitu dengan model laba ditahan. 

c. Peneliti terdahulu menggunakan variabel kontrol diantaranya financial 

leverage, operating leverage, book to market ratio, firm size dan umur 

perusahaan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel firm 

size yang dijadikan sebagai variabel independen. 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung terkait 

dengan Cost of Equity Capital. 

2.2.1 Teori keagenan 

Teori dasar praktik pengungkapan laporan keuangan oleh 

manajemen kepada investor (pemegang saham) terdapat dalam teori 

keagenan (agency theory).  Teori keagenan adalah hubungan antara 

manajemen suatu perusahaan (agen) dan pemilik usaha / investor 

(principal). Hubungan yang terjadi antara agen dan prinsipal yaitu dimana 

satu orang atau lebih (prinsipal) memberikan tugas / memerintah / 

mendelegasikan kepada orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas 

nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat 

keputusan terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Bentuk 

hasil kerja yang dilakukan oleh agen berupa laporan periodik (laporan 
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keuangan) yang harus disampaikan kepada prinsipal. Dari laporan 

keuangan ini prinsipal bisa menilai kinerja agen selama bekerja. 

Manajemen (agen) secara moral bertanggung jawab untuk 

memaksimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), sebaliknya pemilik 

(prinsipal) akan memberikan imbalan berupa kompensasi kepada 

manajemen (agen).  

Variabel-variabel yang berkaitan dengan teori keagenan diantaranya 

adalah asimetri informasi, good corporate governance dan pengungkapan 

sukarela. Keterkaitannya dengan teori keagenan karena adanya hubungan 

antara agent dan principal yang terjadi. Asimetri informasi terjadi karena 

di pihak agent / pihak internal lebih banyak mengetahui informasi dan 

kondisi perusahaan dibandingkan principal atau pihak eksternal.  

Variabel lain yang berkaitan dengan teori keagenan adalah good 

coporate governance, GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur 

hubungan antara agent dan principal atau stakeholder lainnya. Penerapan 

corporate governance dianggap mampu meningkatkan pengawasan 

terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang 

efektif dan mengurangi asimetri informasi, serta dapat digunakan untuk 

mengatasi agency problem antara pihak manajemen, shareholder, dan 

kreditur.  Semakin kecil asimetri informasi yang terjadi maka akan 

semakin kecil pula cost of equity capital perusahaan. Maka dari itu dengan 
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adanya kualitas penerapan corporate governance di perusahaan akan 

mengurangi biaya ekuitas (cost of equity capital).  

Variabel berikutnya yang berkaitan dengan teori keagenan adalah 

pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela dapat dijadikan salah satu 

alat untuk mengatasi masalah antara agent dan principal.  Karena jika 

perusahaan mengungkapkan informasi dengan baik (baik pengungkapan 

wajib dan sukarela) dan tidak mengeksploitasi keuntungan informasi, 

begitu pula dengan penerapan GCG yang baik, hubungan antara agent dan 

principal pun akan baik dan akan menurunkan asimetri informasi yang 

terjadi. 

2.2.2 Teori sinyal 

Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang disebarkan atau 

diungkapkan akan memberikan suatu sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku 

pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi 

tersebut sebagai sinyal baik atau buruk. Jika informasi tersebut merupakan 

sinyal baik, investor akan tertarik untuk melakukan perdangangan saham. 

Signalling theory melandasi pengungkapan sukarela. Upaya yang sudah 

dilakukan manajemen untuk merealisasikan kepentingan pemilik 

diibaratkan sebagai sinyal yaitu berupa informasi. Sinyal tersebut berupa 

informasi bahwa perusahaannya tersebut lebih baik dari perusahaan lain. 
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Manajemen memberikan informasi yang diminati investor dan 

pemegang saham khususnya berita baik (good news). Manajemen juga 

dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan 

kesuksesan perusahaan walaupun pengungkapan itu tidak diwajibkan. 

Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan sinyal positif bagi 

perusahaan. Karena adanya sinyal baik yang berupa pengungkapan yang 

bersifat sukarela, dampaknya adalah adanya investor akan menaruh 

kepercayaan lebih terhadap perusahaan, sehingga investor 

mengestimasikan risiko yang rendah. Hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap menurunnya asimetri informasi yang terjadi, ketika semua 

informasi yang diungkapkan dalam pengungkapan wajib dan sukarela, 

secara otomatis pihak internal dan eksternal memiliki informasi yang 

setara. 

Good corporate governance yang diterapkan dengan baik akan 

menambah nilai perusahaan. Dengan adanya penerapan GCG, akan 

memberikan sinyal positif bahwa perusahaan tersebut baik. Good 

corporate governance mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang internal atau eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka. 
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2.2.3 Asimetri informasi 

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih besar mendapatkan 

informasi dibandingkan dengan pemegang atau pemilik saham. Adanya 

asumsi bahwa masing-masing individu memaksimalkan kepentingannya 

sendiri-sendiri. Dengan adanya informasi yang lebih besar dipihak agen 

maka terdapat informasi yang bisa disembunyikan dari prinsipal. Untuk 

mengatasi adanya hal tersebut dapat memberikan informasi yang lebih 

transparan yaitu dengan pengungkapan sukarela mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemegang saham yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

2.2.4 Pengungkapan sukarela 

Menurut PSAK no 1 ayat 74, informasi mengenai manajemen dan 

shareholders yang meliputi susunan nama anggota direksi dan komisaris 

atau bisa juga latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan dan bidang 

usaha utama merupakan mandatory disclosure (pengungkapan wajib). 

Sedangkan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan yang berikan oleh 

manajemen secara sukarela diluar dari pengungkapan wajib. Apabila suatu 

perusahaan memberikan pengungkapan wajib dan sukarela secara 

sekaligus, berarti perusahaan tersebut memberikan pengungkapan secara 

penuh (full disclosure). Biasanya manajemen akan mengungkapan 
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informasi berupa pengungkapan sukarela apabila manfaat yang diperoleh 

lebih besar daripada biaya pengungkapannya tersebut.  

2.2.5 Good corporate governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), 

mendefinisikan good corporate governance adalah “seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan pemegang saham, kreditur, pemerintah, 

pemegang kepentingan intenal&eksternal yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban perusahaan. Menurut Muh (2009:2) Good Corporate 

Governance diartikan sebagai “suatu sistem yang dapat mengatur dan 

mengendalikan perusahaan agar terciptanya nilai tambah bagi para 

pemangku kepentingan. Selain itu, prinsip yang dikembangkan oleh 

Organization for Economic Co-operation and Development (EOCD) 

mencakup 5 hal diantaranya perlindungan terhadap hak pemegang saham, 

perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, peranan 

pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, pengungkapan dan 

transparansi, serta tanggung jawab dengan dewan komisaris atau direksi. 

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good 

corporate governance yaitu fairness, transparency, accountability dan 

responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena prinsip 

penerapan corporate governance secara konsisten terbukti dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi 
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penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 

2.2.6 Beta Saham 

Menurut Hartono (2010:375) mendefinisikan beta merupakan 

“pengukur risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif 

terhadap risiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari 

return-return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu 

tertentu (Hartono, 2010:376). Semakin besar fluktuasi return suatu saham 

terhadap return pasar, maka semakin besar pula beta saham tersebut. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai beta saham: 

a. Beta mengukur suatu risiko sistematik pasar atau sekuritas 

b. Saham dapat bernilai positif atau negative 

c. Saham dapat dibedakan menjadi saham agresif (β>1), saham defensive 

(β<1) dan saham netral (β=1) 

d. Risiko yang lebih besar akan menyebabkan beta yang lebih tinggi dan 

tingkat keuntungan yang diharapkan lebih tinggi pula. 

2.2.7 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya perusahaan yang 

dihitung berdasarkan nilai logarithm (log) dari total asset pada akhir tahun. 

Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula tuntutan 
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tingkat transparansi mengenai informasi keadaan suatu perusahaan. 

Pengungkapan informasi yang lebih besar dimaksudkan agar stakeholder 

mengetahui gambaran kondisi suatu perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan yang besar menyebabkan perusahaan semakin berkembang 

sehingga perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan 

mendapatkan sorotan publik  dibandingkan dengan perusahaan kecil, oleh 

sebab itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi 

modal intelektual dalam laporan tahunannya. 

2.2.8 Cost of equity capital 

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai pihak yang 

memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau untuk investasi 

dengan menggunakan laba ditahan disebut cost of equity capital (biaya 

modal ekuitas). Tindakan menahan laba atau menjual (mengeluarkan) 

saham biasa baru dapat meningkatkan biaya modal ekuitas perusahaan 

(Sri, 2012). Menurut Brigham dan Joel (2001), biaya ekuitas adalah “biaya 

laba ditahan, selama perusahaan memiliki laba ditahan, tetapi biaya 

ekuitas akan menjadi biaya saham biasa baru setelah perusahaan kehabisan 

laba ditahan”.  
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2.2.9 Pengaruh asimetri informasi terhadap cost of equity capital 

Menurut Supriyono (2000:186), asimetri informasi adalah situasi 

dimana principal (pemegang saham) tidak mempunyai informasi yang 

cukup mengenai kinerja agent (para manajer), sehingga principal tidak 

pernah bisa menentukan kontribusi usaha-usaha agent terhadap kinerja 

atau hasil perusahaan yang sesungguhnya.  

Semakin besar asimetri informasi yang terjadi antara manajemen 

dan investor maka akan semakin besar pula biaya modal (cost of equity 

capital) yang ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya, terdapat 

hubungan positif antara asimetri informasi terhadap cost of equity capital. 

Hal ini karena bid-ask spread, yaitu adverse informasi merupakan 

komponen yang terkait secara langsung dengan signalling. Adverse 

informasi terjadi karena manajer dan insider lain lebih mengetahui kondisi 

perusahaan di masa sekarang dan masa depan daripada investor atau pihak 

luar, sehingga dalam prakteknya banyak cara untuk dapat mengekspolitasi 

keuntungan informasi di atas kerugian yang lain. Hasil penelitian Ratri dan 

Ahmad (2015), Sofia dan Jeffry (2016) menunjukkan bahwa variabel 

asimetri informasi berpengaruh terhadap cost of equity capital.  

H1: Asimetri informasi berpengaruh terhadap Cost of Equity Capital 
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2.2.10 Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap cost of equity capital 

Menurut BAPEPAM no.38/PM/1996, pengungkapan sukarela 

merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh pemerintah, 

sehingga perusahaan mempunyai kebebasan dalam memilih jenis 

informasi apa yang akan diungkapkan.  

Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Pengungkapan informasi dapat dijadikan salah satu alat untuk 

mengatasi masalah antara agent dan principal. Semakin luas 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan baik pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela, sehingga investor akan memiliki kepercayaan 

tersebut dan mengestimasikan risiko yang rendah. Ketika risiko yang 

diestimasikan itu rendah, maka tingkat pengembalian yang diharapkan 

juga akan rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan biaya modal 

ekuitas (cost of equity capital).  

Semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan mengenai jati 

diri dan identitas perusahaan maka akan semakin rendah cost of equity 

capital yang dikeluarkan perusahaan. Sebaliknya, semakin sedikit 

informasi yang diungkapkan maka akan semakin besar cost of equity 

capital yang dikeluarkan perusahaan. Hasil penelitian Felia dan Kurnia 

(2017), Siti dan Rohmawati (2016), serta Restu (2016)  menyatakan bahwa 
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variabel pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap cost of equity 

capital. 

H2: Pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap Cost of Equity Capital 

2.2.11 Pengaruh good corporate governance terhadap cost of equity capital 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), 

mendefinisikan corporate governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 

Menurut Yulisa dan Sylvia (2012), penerapan corporate governance 

dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk 

mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan mengurangi asimetri 

informasi, serta dapat digunakan untuk mengatasi agency problem antara 

pihak manajemen, shareholder, dan kreditur.  Semakin kecil asimetri 

informasi yang terjadi maka akan semakin kecil pula cost of equity capital 

perusahaan. Maka dari itu dengan adanya kualitas penerapan corporate 

governance di perusahaan akan mengurangi biaya ekuitas (cost of equity 

capital).  

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi good corporate 

govermance, maka semakin besar potensi perusahaan untuk mengeluarkan 

biaya ekuitas (cost of equity capital) yang lebih rendah. Hasil penelitian 
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Viona dan I Ketut (2016) serta  Lima dan Antonio (2013) menyatakan 

bahwa variabel good corporate governance berpengaruh terhadap cost of 

equity capital. 

H3: Good corporate governance berpengaruh terhadap Cost of Equity 

Capital 

2.2.12 Pengaruh beta saham terhadap cost of equity capital 

Beta saham merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham 

atau portofolio relatif terhadap risiko pasar (Jogiyanto, 2007). Menurut 

Diamond dan Verrechia (1991), peningkatan pengungkapan informasi 

dapat berdampak pada menurunnya asimetri informasi yang pada akhirnya 

dapat menurunkan risiko dari sebuah sekuritas. Secara umum risiko saham 

perusahaan yang tinggi mengakibatkan tingkat keuntungan yang diminta 

oleh investor juga tinggi dan itu berarti cost of equity capitalnya juga 

tinggi. Menurut Botosan (1997), cost of equity capital akan semakin besar 

dengan meningkatnya beta saham perusahaan. Hasil penelitian Yati 

(2017), Siti dan Rohmawati (2016) serta Restu (2016) menyatakan bahwa 

variabel beta saham berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

H4: Beta saham berpengaruh terhadap Cost of Equity Capital 
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2.2.13 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap cost of equity capital 

Menurut Brigham dan Joel (2010:4), mendefinisikan ukuran 

perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, dan 

lain-lain. 

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public 

demand akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang lebih kecil. Semakin besar size atau ukuran perusahaan maka 

semakin besar pengungkapan yang perlu diungkapkan perusahaan (Jensen 

dan Meckling, 1976). Perusahaan besar akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut serta menurunkan asimetri informasi, 

yang akan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya modal ekuitas 

(Cost of equity capital) yang lebih rendah. Hasil penelitian Restu (2016) 

menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cost 

of equity capital. 

H5:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Cost of Equity Capital 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Cost Of Equity Capital pada 

perusahaan publik sektor real estate di Bursa Efek Indonesia 

H2: Pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap Cost Of Equity Capital 

pada perusahaan publik sektor real estate di Bursa Efek Indonesia 

H3: Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Cost Of Equity 

Capital pada perusahaan publik sektor real estate di Bursa Efek Indonesia 

H4: Beta Saham berpengaruh terhadap Cost Of Equity Capital pada 

perusahaan publik sektor real estate di Bursa Efek Indonesia 
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H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Cost Of Equity Capital pada 

perusahaan publik sektor real estate di Bursa Efek Indonesia 

  




