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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya berinvestasi. 

Terlihat dari grafik pada Gambar 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan jumlah 

investor, terhitung dari akhir Desember 2017 hingga 26 Desember 2018 jumlah 

Single Investor Identification (SID) mengalami pertumbuhan 44% menjadi 1.613.165 

SID. Peningkatan SID yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 

105,97% (www.ksei.co.id). Oleh karena itu, upaya perusahaan untuk menghimpun 

tambahan modal ekternal perlu dilakukan secara cermat. Salah satunya dengan 

memperkecil asimetri informasi antara manajemen dan investor maupun kreditur 

melalui pengungkapan. Dengan adanya pengungkapan, asimetri informasi yang 

dihadapi investor menjadi berkurang (Mangena et al., 2016). Berkurangnya asimetri 

informasi akan memberikan rasa aman bagi investor untuk menyertakan modalnya di 

suatu perusahaan (Giacosa et al., 2017). 

Informasi mengenai manajemen risiko dan modal intelektual sangat berguna 

bagi para investor dan kreditur untuk melakukan analisis atas terpenuhinya 

pengembalian yang diharapkan dan adanya kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh 

perusahaan. Pengungkapan modal intelektual dan manajemen risiko perusahaan yang 

berkualitas tinggi akan memberikan dampak positif terhadap persepsi pasar. Persepsi 

positif pelaku pasar atas perusahaan akan mendorong perubahan dalam volume 

perdagangan saham. Pelaku pasar cenderung akan membayar lebih tinggi saham 

perusahaan sehingga biaya ekuitas perusahaan menjadi lebih rendah (Giacosa et al., 

2017). 
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Sumber :Press Release Kustodian Sentral Efek Indonesia, Desember 2018 

   Gambar 1.1 Jumlah Single Investor Identification 

Adanya research gap (ketidakkonsistenan) pada beberapa temuan penelitian 

di atas dan masih jarang ditemukannya penelitian tentang pengungkapan ERM dan 

biaya modal, maka penelitian tentang pengaruh pengungkapan modal intelektual dan 

pengungkapan Enterprise Risk Management terhadap biaya modal sangat menarik 

untuk dilakukan. Selain itu melihat pentingnya pengungkapan modal intelektual dan 

pengungkapan Enterprise Risk Management bagi investor sebagai media informasi 

dalam menilai prospek perusahaan dan manfaat yang diperoleh perusahaan atas 

pengungkapan tersebut, memotivasi penelitian lebih lanjut atas pengungkapan dan 

pengaruhnya.(Nahar et al., 2016) 

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan 

dengan teknologi intensif yang terdaftar di BEI. Motivasi dipilihnya sampel tersebut 

adalah asumsi bahwa jenis industri ini lebih bergantung pada teknologi sehingga 

memungkinkan untuk memiliki aset modal intelektual yang lebih besar (Firer & 

Williams, 2003). Perusahaan yang termasuk dalam kategori tersebut yaitu perusahaan 
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yang bergerak dalam sektor telekomunikasi, periklanan dan media, farmasi, komputer 

dan jasa IT, otomotif, kabel, dan kimia. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengungkapan Modal Intelektual dan Pengungkapan 

Manajemen Risiko terhadap Biaya Hutang dan Biaya Ekuitas”. 

 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk membuktikan 

hubungan antara pengungkapan modal intelektual dengan biaya modal, baik biaya 

ekuitas dan/atau biaya hutang. Penelitian Mangena et al (2016) tentang hubungan 

pengungkapan modal intelektual, financial disclosure dan biaya ekuitas pada 125 

perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange menghasilkan bahwa 

pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

ekuitas, serta hubungan financial disclosure dan cost of equity capital menjadi 

semakin kuat saat dikombinasikan dengan intellectual disclosure. 

Boujelbene dan Affes (2013) juga melakukan penelitian atas variabel yang 

sama yaitu pengungkapan modal intelektual dan biaya ekuitas dengan sampel 

perusahaan yang terdaftar di French SBF 120 stock market index menyimpulkan 

bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikan negatif terhadap 

biaya ekuitas, namun secara individual hanya human capital dan structural capital 

yang berpengaruh negatif terhadap cost of equity. (Boujelbene & Affes, 2013) 

Penelitian Barus dan Siregar (2014) yang mengambil sampel perusahaan 

industri teknologi intensif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 

menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikan negatif 

terhadap biaya ekuitas, secara individual hanya structural capital yang berpengaruh 

signifikan negatif terhadap cost of equity. Dan pengungkapan modal intelektual 

menghasilkan hubungan yang tidak signifikan dengan biaya hutang. Hal ini berbeda 
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dengan kesepakatan teori yang menyatakan bahwa pengungkapan dapat mengurangi 

biaya modal.(Barus & Siregar, 2015) 

Selain itu terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang bertentangan, 

dimana pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap biaya ekuitas 

pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange, secara individual hanya 

customer capital yang berpengaruh signifikan positif terhadap modal ekuitas 

(Yousefi Talaromi & Saleh Nezhad, 2014). Hal yang sama dihasilkan dari penelitian 

Larasati dan Novita (2015) yang mengambil sampel perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014, 

menghasilkan kesimpulan bahwa pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh 

terhadap biaya ekuitas.(Larasati & Novita, 2017) 

Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengungkapan ERM dan 

biaya ekuitas serta biaya utang masih jarang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Devi et al (2017) mengenai pengaruh pengungkapan Enterprise Risk 

Management terhadap nilai perusahaan dengan sampel perusahaan nonkeuangan yang 

terdaftar di BEI mengungkapkan bahwa pengungkapan Enterprise Risk Management 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang sama 

dilakukan oleh Bravo (2017) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Standard & Poor’s 500 Index tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa pengungkapan 

risiko secara sukarela berhubungan positif dengan nilai perusahaan.(Bravo, 2017; Devi et al., 2017) 

Adapun penelitian Berry-StÖlze dan Xu (2016) yang menguji apakah 

pengurangan biaya modal merupakan mekanisme Enterprise Risk Management untuk 

menciptakan nilai bagi perusahaan. Dan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

pengadopsian Enterprise Risk Management secara signifikan mengurangi biaya 

modal. Setidaknya seperempat dari total peningkatan nilai perusahaan akibat 

penerapan ERM yang didokumentasikan oleh Hoyt dan Liebenberg (2011) dapat 

dihubungkan dengan pengurangan biaya modal. (Hoyt & Liebenberg, 2011) 
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Penelitian Nahar et al (2016) mencoba menguji pengaruh pengungkapan 

risiko terhadap biaya modal ekuitas dan kinerja bank di negara berkembang. 

Penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh negatif pengungkapan risiko 

terhadap biaya modal ekuitas. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Nurjati dan 

Rodoni (2015) yang menyatakan bahwa tingkat disclosure tidak berpengaruh 

signifikan terhadap biaya modal ekuitas.(Berry‐ Stölzle & Xu, 2018; Nurjanati & Rodoni, 2015) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan modal 

intelektual terhadap biaya hutang perusahaan. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan manajemen 

risiko (ERM) terhadap biaya hutang perusahaan. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan modal 

intelektual terhadap biaya ekuitas perusahaan. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan manajemen 

risiko (ERM) terhadap biaya ekuitas perusahaan. 

 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan alat bantu uji statistik. Variabel penelitian terdiri dari tiga yaitu 

variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Data yang digunakan 

adalah laporan tahunan dan laporan keuangan audited perusahaan dengan teknologi 

intensif tahun 2013 – 2017 yang terdaftar di BEI. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik dokumentasi atas data sekunder yang diperoleh melalui website BEI, 

Yahoo Finance dan Bank Indonesia. Kemudian data dinalisis menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran 
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atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul tanpa adanya generalisasi atau 

membuat kesimpulan yang luas. Uji korelasi pearson digunakan dalam penelitian ini 

untuk arah hubungan dan mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel penelitian. 

Dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 

pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan manajemen risiko terhadap biaya 

ekuitas dan biaya hutang pada perusahaan dengan teknologi intensif yang terdaftar di 

BEI periode 2013 – 2017. Dan hasil uji empiris terhadap data sampel pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa hanya pengungkapan modal intelektual yang berpengaruh 

signifikan terhadap biaya ekuitas namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap biaya hutang. Sedangkan pengungkapan manajemen risiko tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan baik terhadap biaya ekuitas maupun terhadap biaya hutang. 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi dari penelitian ini dijabarkan menjadi kontribusi teoritis dan 

kontribusi praktis sebagai berikut  : 

1.6.1 Kontribusi Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber 

informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang 

pengaruh pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan Enterprise Risk 

Management terhadap biaya ekuitas dan biaya hutang. Selain itu penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya serta 

dapat memberikan pemahaman baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan di 

Indonesia, khususnya mengenai pentingnya pengungkapan modal intelektual dan 

pengungkapan Enterprise Risk Management. 
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1.6.2 Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan item – item modal intelektual dan risiko yang ada serta 

pengelolaannya oleh perusahaan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi serta masukan bagi perusahaan dalam mengungkapkan modal intelektual dan 

Enterprise Risk Management sehingga dapat mengurangi biaya modal. Dan bagi 

regulator diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan terkait pengukuran maupun pengungkapan modal intelektual dan 

Enterprise Risk Management ke depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis yang terbagi menjadi lima 

bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil 

dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Pada masing – masing bab terdiri dari 

beberapa subbab. 

Pada bab pendahuluan akan dibicarakan mengenai latar belakang penelitian 

yaitu adanya research gap yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian. 

Selain itu, dibahas juga mengenai rumusan masalah terkait topik penelitian yang akan 

menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Bab ini juga berisi tentang 

tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan manfaat yang 

dihasilkan dari penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Oleh karena itu, dalam bab ini akan secara berturut – turut dibahas mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab tinjauan pustaka akan berisi landasan teoritis dari masalah yang akan 

diteliti. Pada bab ini akan dikaji teori – teori yang relevan dengan penelitian yang 
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akan dilakukan. Selain itu, juga akan dijelaskan hasil dari penelitian – penelitian 

terdahulu dengan topik yang relevan dan pengembangan hipotesis yang merupakan 

prediksi hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam bab ini 

akan secara berturut – turut dibahasResource based view theory, Agency Theory, 

Asymmetry Information, penjabaran variabel-variabel penelitian, rincian penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis yang dikemukakan 

dalam penelitian ini. 

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan 

penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksplanasi. Selain itu, identifikasi masing-masing variabel dan definisi operasional 

variabel-variabel penelitian akan dijelaskan dalam bab ini. Jenis dan sumber data 

yang merupakan data kuantitatif bersumber dari data sekunder pada perusahaan non-

keuangan dengan teknologi intensif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 – 2017, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis 

data dalam penelitian ini juga akan dijelaskan dalam bab ini. Oleh karena itu, dalam 

bab ini akan secara berturut-turut dibahas mengenai pendekatan penelitian, 

identifikasi variabel penelitan, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari analisis deskriptif, koefisien regresi 

R², analisis uji f dan analisis uji t. 

Pada bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan mengenai gambaran umum 

subyek penelitian yaitu perusahaan non-keuangan dengan teknologi intensif yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 dan obyek penelitian yaitu 

pengungkapan modal intelektual, pengungkapan Enterprise Risk Management 

(ERM), biaya ekuitas dan biaya hutang. Bab ini juga berisi deskripsi hasil penelitian 

dan pembahasan analisis hasil penelitian berdasarkan model yang telah ditetapkan. 

Kemudian dijelaskan pula pembahasan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya, ringkasan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. 
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Bab simpulan dan saran akan menjelaskan mengenai simpulan atas hasil 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, jawaban atas rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini akan dijelaskan 

keterbatasan penelitian serta saran yang bermanfaat bagi perkembangan penelitian 

sejenis berikutnya. 
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