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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan persaingan yang kian ketat dan dinamis di dunia industri, serta 

tren ekonomi global yang semakin berkembang, kini perusahaan harus berlomba - 

lomba untuk dapat meningkatkan daya saingnya. Arus perdagangan yang semakin 

bebas, menuntut setiap perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan 

sejenis di seluruh penjuru dunia. Salah satu tantangan perdanganan internasional 

yang harus dihadapi Indonesia adalah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 

Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang secara formal telah diimplementasikan 

pada akhir tahun 2015 membuat akses pasar semakin terbuka luas serta 

terbentuknya perdagangan bebas antar negara – negara yang tergabung di dalam 

kesepakatan tersebut. 

Dalam kesempatan Menperin menerima Ketua Umum Asosiasi Emiten 

Indonesia Franciscus Welirang di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat sore 

(16/9/2016), Menperin mengharapkan emiten atau perusahaan yang telah tercatat 

di Bursa Efek Indonesia khususnya industri manufaktur untuk terus berekspansi di 

Indonesia. Hal ini didasarkan karena permintaan atas produk-produk manufaktur 

masih cukup tinggi. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah akan menyiapkan 

insentif bagi para emiten industri yang bersedia melakukan peningkatan kapasitas 

di dalam negeri. Apalagi, menurutnya, industri manufaktur yang sudah jadi 

perusahaan publik atau berstatus terbuka dinilai telah unggul di sektornya. 

(www.kemenperin.go.id) 

Dengan adanya tantangan global tersebut tentunya perusahaan harus 

memunculkan strategi – strategi yang efektif demi kelangsungan usahanya. Salah 

satunya adalah dengan melakukan perluasan usaha dalam rangka mewujudkan 

perusahaan yang berdaya saing tinggi. Dalam hal ini tentunya modal merupakan hal 

mendasar yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar dapat terus tumbuh, 

berkembang, dan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Tuntutan atas kebutuhan 

http://www.kemenperin.go.id/
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modal tersebut membuat perusahaan membutuhkan pihak eksternal seperti investor 

dan kreditur untuk ikut andil dalam pendanaan perusahaan. “Pasar modal 

merupakan media yang baik untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 

perusahaan, karena dapat mempertemukan dua pihak yang mempunyai kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana” (Yuniarsih,2015). Adanya pasar 

modal, menjadi sebuah sarana yang efektif bagi masyarakat untuk berinvestasi pada 

berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksa dana, obligasi dan lain-lain. Oleh 

karena itu masyarakat dapat menempatkan dananya sesuai dengan risiko dan 

karakteristik keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing instrumen dengan 

mudahnya melalui pasar modal. 

 

Gambar 1.1 Grafik  Kinerja Saham, Obligasi, dan Reksa Dana Tahun 

2016 (www.infovesta.com) 

Saham merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal yang cukup 

menjanjikan dan  banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan 

tingkat keuntungan yang menarik. Seperti data pada infovesta.com yang 

menunjukkan grafik kinerja instrumen keuangan saham, obligasi, dan reksa dana 

pada Desember 2015 hingga Desember 2016, terlihat bahwa IHSG (Indeks Harga 

Saham Gabungan) memiliki tingkat return tertinggi yaitu 15.32%. Sejalan dengan 
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return yang tinggi, instrumen saham juga memiliki tingkat resiko yang paling tinggi 

diantara instrumen lainnya. Oleh karena itu sebelum investor melakukan investasi 

pada sebuah perusahaan, maka dibutuhkan informasi mengenai perusahaan tersebut 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

Bagi seorang investor, informasi yang paling dibutuhkan adalah informasi 

mengenai prospek perusahaan. Investor akan menilai dan menimbang informasi 

yang di dapatkan sebelum menanamkan investasinya (Perwira dan Darsono, 2015). 

Dalam menanamkan investasinya, pemegang saham atau investor tentunya 

memiliki tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dari saham yang 

telah dibeli, oleh karena itu informasi merupakan suatu bagian penting yang harus 

dipertimbangkan oleh investor ketika hendak menanamkan modalnya. 

Ujiyanto (2007), menjelaskan bahwa manajer yang bertugas mengelola 

perusahaan seharusnya lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). 

Sehingga manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Pihak yang kadang mengalami 

ketidakpastian informasi dari laporan keuangan tersebut adalah pihak investor. 

Sehingga kondisi tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi. 

Manajer yang berkewajiban untuk menyampaikan kondisi perusahaan 

kepada pemegang saham terkadang tidak menyampaikan informasi sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini sering disebut sebagai informasi 

yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric). Asimetri 

informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan 

dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajer cenderung 

akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan (Jensen & 

Mackling, 1976). Adanya ketidakseimbangan porsi informasi yang dimiliki 

manajer dan pemegang saham atau stakeholder lainnya, membuat manajer jauh 

lebih mengetahui informasi internal dan prospek kedepan perusahaan dibandingkan 

dengan para pemegang saham dan stakeholder. 

Mardiyah (2002) dalam Prahendratno (2016) menemukan ada pengaruh 

positif antara informasi asimetri dengan cost of capital. Hal ini berarti bahwa 
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semakin kecil asimetri informasi yang terjadi diantara partisipan pasar modal maka 

semakin kecil biaya modal sendiri yang ditanggung oleh perusahaan. Pendapat 

tersebut diperkuat dan pernyataan Ifonie (2012), yang menjelaskan terdapat 

hubungan yang positif antar keduanya dimana semakin kecil asimetri informasi 

yang terjadi di antara manajer dengan pemegang saham atau stakeholder lainnya, 

maka semakin kecil biaya modal sendiri yang ditanggung oleh perusahaan. 

Hartono dalam Dewi et al. (2017) Ketika terdapat asimetri informasi, manajer 

dapat memberikan sinyal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan (disclosure) informasi akuntansi salah satunya pengungkapan 

sukarela. Selanjutnya menurut Paul M Healy, Krishna Gpalepu didalam Dadbeh 

(2013) “Laporan keuangan serta pengungkapan secara potensial merupakan hal yang 

sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja 

perusahaan kepada para investor. Laporan tersebut menyediakan kerangka kerja 

untuk menganalisa pelaporan manajer dan keputusan pengungkapan pada pasar 

modal”. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Statement of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) Nomor 1 dalam Prahendratno (2016), dinyatakan bahwa laporan 

keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon 

investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, 

dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. 

Kemudian menurut Madiyah dalam Indayani (2013), “Voluntary disclosure 

atau pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan 

secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku”. 

Pengungkapan sukarela merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan untuk 

memberikan pembuktian kepada investor dan publik mengenai keseriusan dan 

keterbukaan manajemen dalam mengelola perusahaan. Adanya pengungkapan 

tersebut diharapkan dapat melindungi investor dari dampak asimetri informasi. 

Dengan berkurangnya tingkat asmetri, investor akan lebih terinformasi, sehingga 

dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor, kemudian berdampak pada 

turunnya cost of equity capital. 

Dalam menyajikan informasi yang diungkapkan kepada publik, pada 

kenyataanya tidak terlepas dari campur tangan seorang manajer. Intervensi pihak 

manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal mempunyai 
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tujuan menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai kepentingan pelaksana 

yang disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba yang terjadi dapat 

merugikan perusahaan karena manajer melaporkan laba yang tidak dalam kondisi 

yang sebenarnya (Setiawan dan Daljono, 2014).  Hal tersebut juga sejalan dengan 

pernyataan Copeland (2008) dalam Dewi, Made, dan Sujana (2017) yang 

menyatakan bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk 

memaksimumkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan 

keinginan manajemen. 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan (Chancera, 2011). Dengan menurunnya kualitas 

laporan keuangan tentunya menjadikan pelaksanaan manajemen laba menyebabkan 

investor merasa dirugikan. Hal tersebut kemudian berimbas pada terdorongnya 

investor untuk mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sehingga 

kemungkinan risiko atas informasi yang ditanggungnya menjadi tidak terlalu besar. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2008:383) di dalam Dewi dan Chandra 

(2016), “Perusahaan harus memberikan perhatian yang lebih pada cost of equity 

capital, karena cost of equity capital merupakan bagian dari biaya modal yang paling 

sulit diukur. Perusahaan berusaha meminimalkan cost of equity capital supaya bisa  

menghasilkan laba yang dapat mensejahterahkan pemegang sahamnya”. Sedangkan 

disisi lain, dalam menanamkan investasinya pemegang saham atau investor 

tentunya memiliki keinginan agar memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi 

atas dana yang telah ditanamkannya. Cost of equity capital merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan atas modal yang telah ditanamkan oleh investor. 

Investor akan mensyaratkan rate of return yang diinginkan apabila menanamkan 

modalnya. Menurut Perwira dan Darsono (2015) Rate of return merupakan suatu 

biaya oportunitas investor dalam melakukan investasi, yaitu apabila investasi telah 

dilakukan, maka investor harus meninggalkan return yang ditawarkan investor lain. 

Return yang hilang tersebut kemudian menjadi biaya oportunitas karena melakukan 

investasi dan kemudian biaya oportunitas inilah yang menjadi rate of return yang 

dipersyaratkan investor. 

Penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi cost of equity 

capital telah banyak dilakukan, tetapi terdapat ketidakkonsistenan atas hasil 
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penelitian (research gap). Beberapa diantaranya adalah Ifonie (2012) yang 

melakukan penelitian selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terhadap 29 

perusahaan mengenai pengaruh asimetri informasi dan manajemen laba terhadap 

cost of equity capital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi dan 

manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap  cost of equity capital. Tetapi 

hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Chandra (2016) yang melakukan penelitian terhadap 138 perusahaan manufaktur 

pada tahun 2012-2014, dengan kesimpulan bahwa asimetri informasi dan 

manajemen laba memiliki pengaruh terhadap cost of equity capital sedangkan 

pengungkapan sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap cost of equity capital 

hasil pengungkapan sukarela tersebut sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan Sofia dan Jeffry (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela 

tidak memiliki pengaruh terhadap cost of equity capital sedangkan penelitian yang 

dilakukan Indayani dan Mutia (2013) penelitian terhadap 26 perusahaan mengenai 

pengaruh asimetri informasi dan pengungkapan sukarela memiliki pengaruh 

terhadap cost of equity capital. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang 

konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2015-2016 yang juga merupakan salah satu 

bagian dari sub sektor perusahaan manufaktur. Pemilihan tersebut karena 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (www.kemenperin.go.id) 

menyatakan bahwa Industri manufaktur memang menjadi salah satu pendorong 

pertumbuhan utama bagi PDB nasional. Berdasarkan data International Yearbook 

of Industrial Statistics 2016, industri manufaktur di Indonesia memberikan 

kontribusi hampir seperempat bagian dari PDB. Kemudian Menteri Perindustrian 

Airlangga Hartanto juga menyatakan bahwa Indonesia mampu mempertahankan 

pertumbuhan positif, bahkan pada saat krisis finansial global yang menyebabkan 

negara-negara maju mengalami penurunan sehingga Indonesia berhasil mencapai 

rangking 10 besar negara industri manufaktur di dunia atau top ten manufacturers 

of the world. Didalam id.beritasatu.com juga diungkapkan bahwa manufaktur 

masih menjadi sektor penyumbang investasi terbesar di Indonesia, dengan 

kontribusi 55% pada 2016. 

http://www.kemenperin.go.id/
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Kemudian, industri manufaktur di BEI terbagi menjadi tiga sektor utama, 

yaitu sektor indutstri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri 

barang konsumsi. Dalam invetasi.kontan.co.id Hans Kwee, Direktur EMCO Asset 

Management menuturkan “saham emiten barang konsumsi selalu memiliki tenaga 

tambahan di saat situasi krisis seperti sekarang. Dari sisi fundamental, saham-

saham sektor ini cenderung defensif dan lebih tahan krisis.” Didalam sektor 

manufaktur sokongan terbesar juga berasal dari industri food and beverage yang 

merupakan bagian dari indutri barang konsumsi yaitu sebesar 30,84% di tahun 

2015, tentunya sektor tersebut cukup memiliki peran yang penting terhadap 

pertumbuhan PDB (Produk Domistik Bruto) nasional. 

Selanjutnya dalam berita yang dimuat dalam www.viva.co.id disebutkan 

bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang 

Brodjonegoro, mengatakan, peran investasi sangat penting bagi stabilitas 

perekonomian makro. Sebab, dengan banyaknya portofolio yang masuk ke pasar 

modal dapat mempercepat perekonomian dalam negeri. Menurutnya, dalam pasar 

sektor pasar saham, tidak semua industri dalam kondisi tertekan. Ada beberapa 

sektor industri yang masih memiliki prospek cerah, seperti sektor konsumsi, 

khususnya makanan dan minuman (mamin). Kuatnya sektor industri barang 

konsumsi tentunya dapat membuat banyak investor yang ingin menanamkan 

modalnya pada industri tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Dampak Asimetri Informasi, Pengungkapan Sukarela, 

dan Manajemen Laba Pada Cost of Equity Capital Perusahaan Industri 

Barang Konsumsi”  

http://www.viva.co.id/


 

8 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap cost of equity 

capital pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi? 

2. Apakah pengungkapan sukarela berpengaruh secara signifikan terhadap cost of 

equity capital pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi? 

3. Apakah manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap cost of equity 

capital pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap cost of equity capital 

pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sukarela terhadap cost of equity 

capital pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap cost of equity capital 

pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, diantaranya:    

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan 

mengenai Analisis Dampak Asimetri Informasi, Manajemen Laba, dan 

Pengungkapan Sukarela terhadap Cost of Equity Capital. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan kepada dua pihak, yaitu:  

a. Pihak investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor, sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai 

investasinya dengan menggunakan informasi pada laporan keuangan, selain itu 

risiko dalam berinvestasi juga perlu diperhitungkan. 

b. Pihak perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan 

informasi kepada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, terutama 

pada aspek biaya modal yang berkaitan dengan asimetri informasi, 

pengungkapan sukarela, dan manajemen laba, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 
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