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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan guna mempertahankan 

eksistensi perusahaan di dalam persaingan bisnis, mulai dari ekspansi usaha, 

inovasi produk, diferensiasi produk yang akhirnya berdampak pada 

kebutuhan dana yang semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan pihak lain 

yang mampu memberikan pendanaan bagi perusahaan seperti misalnya 

investor maupun kreditur. Selain pendanaan dari investor dan kreditur, 

perusahaan juga dapat menerbitkan saham atau obligasi yang akan 

diperjualbelikan di pasar modal untuk memperoleh dana dari pihak penyedia 

dana. Akibat dari penerbitan saham dan juga obligasi tersebut, maka 

perusahaan harus mengeluarkan biaya sebagai pengembalian atas pemberian 

dana yang diberikan investor maupun kreditor, biaya tersebut disebut dengan 

biaya modal ekuitas atau cost of equity. 

Biaya modal ekuitas merupakan tingkat minimum pengembalian 

ekuitas yang dikehendaki oleh investor dalam penyertaan modal untuk 

perusahaan (Botosan & Plumlee, 2000). Mardiyah (2002) mendefinisikan 

biaya modal ekuitas sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan guna membiayai 

sumber pembiayaan (source of financing). Biaya modal kapital dihitung 

menggunakan sumber dana jangka panjang, yaitu : (1) hutang jangka panjang, 

(2) saham preferen, (3) saham biasa, (4) laba ditahan.  Francis et al. (2005) 

mengatakan bahwa kebutuhan perusahaan dalam pendanaan eksternal (utang 
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atau ekuitas) akan memiliki tingkat yang lebih tinggi pada pengungkapan 

sukarela dan akan memiliki keuntungan dari penurunan biaya hutang dan 

biaya ekuitas dari tingkat pengungkapan. Namun, masalah lain timbul karena 

pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan bersifat sukarela 

sehingga pelaporan hanya direkomendasikan (tidak wajib) dan perlu 

memberikan presentasi yang adil dan relevan sesuai kebutuhan pengguna. Ini 

adalah alasan mengapa tidak semua perusahaan di dalam laporan keuangan 

dan laporan tahunan tidak mengungkapkan informasi modal intelektual 

mereka.  

Pengungkapan model intelektual mendapat perhatian yang besar dalam 

beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei global yang dilakukan oleh 

PriceWaterhouseCooper, pengungkapan informasi non-finansial dipandang 

sebagai informasi penting oleh investor. Informasi non finansial yang 

dimaksud ialah seperti kebijakan strategis, keunggulan kompetitif, keahlian 

dan pengalaman tim manajemen, dan berbagai informasi mengenai produk 

dan pangsa pasar. Informasi-informasi non finansial tersebut merupakan 

bagian dari informasi intellectual capital (Bozzolan et al., 2003). 

Pengungkapan intellectual capital di Indonesia masih bersifat sukarela. 

Hendriksen (1992) menyatakan bahwa kurangnya pengungkapan informasi-

informasi penting baik finansial maupun non finansial perusahaan dapat 

mengakibatkan kegagalan di dalam pasar modal.    

Stewart (1997) dalam Kuryanto dan Syafruddin (2008) menyatakan 

bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan praktik 
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akuntansi tradisional (praktik akuntansi yang berdasarkan sumber daya alam, 

sumber daya keuangan, dan aktiva fisik lainnya) dalam menjalankan 

bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkan belum maksimal akan kandungan 

teknologinya. Praktik akuntansi tradisional tidak mengungkapkan identifikasi 

dan pengukuran aktiva tidak berwujud pada organisasi, khususnya organisasi 

berbasis pengetahuan. Aktiva tidak berwujud ini seperti kompetensi staf, 

sistem komputer, dan hubungan dengan pelanggan tidak memperoleh 

pengakuan dalam model keuangan tradisional. 

Dalam penelitian yang dilakukan Boujelbene & Affes (2013), Botosan 

(1997)  mengungkapkan hubungan negatif antara biaya modal ekuitas dengan 

pengungkapan. Logika dari penelitian tersebut adalah pengungkapan dalam 

suatu perusahaan dinilai baik atau tinggi apabila dapat menurunkan asimetri 

informasi perusahaan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut 

Amihud dan Mendelson (1986); Diamond dan Verrecchia (1991) dalam 

Boujelbene & Affes (2013) penurunan asimetri informasi akan 

mengakibatkan tingkat likuiditas pasar tinggi sehingga dapat mengurangi 

biaya modal ekuitas baik dari pengurangan biaya transaksi ataupun dari 

peningkatan permintaan sekuritas perusahaan  

Botosan & Plumlee (2000) menyatakan hubungan antara pengungkapan 

dan biaya modal ekuitas perusahaan didukung oleh dua aliran yaitu: pertama, 

perusahaan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan 

mereka akan mampu mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Aliran 

ini menujukkan bahwa pengungkapan yang lebih baik akan meningkatkan 
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saham likuiditas pasar tinggi sehingga mengurangi biaya modal ekuitas baik 

dari pengurangan biaya transaksi atau dari peningkatan permintaan untuk 

sekuritas perusahaan yang dipaparkan oleh Amihud dan Mendelson (1986); 

Diamond dan Verrecchia, (1991) dalam Boujelbene & Affes (2013). Aliran 

kedua, menunjukan bahwa pengungkapan yang lebih baik mengurangi biaya 

modal dengan mengurangi estimasi non-diversifiable. 

Djumena (2017) mengatakan bahwa kenaikan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia  merupakan yang tertinggi di 

antara bursa-bursa di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Kenaikan tersebut 

sebesar 227,60  persen. Namun, Putri dan Rafie  (2018) menyebutkan bahwa 

ada 32 emiten yang termasuk kedalam saham yang tidak pernah 

ditransaksikan sama sekali selama 1 bulan di tahun 2017 atau bisa disebut 

sebagai saham tidur. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan IHSG yang 

dapat menggambarkan peningkatan harga saham di BEI tidak selalu 

menggambarkan bahwa saham tersebut dapat ditransaksikan. Namun, adanya 

saham tidur tidak juga menggambarkan bahwa kinerja perusahaan tersebut 

kurang. Sebagai contoh, PT Mitrabara Adi Perkasa Tbk. (MBAP) yang 

merupakan salah satu perushaan pertambangan termasuk ke dalam 32 saham 

tidur, namun perusahaan tersebut menorehkan kinerja yang positif. Per 

September 2017, MBAP mencatatkan penjualan sebesar US$ 203,61 juta. Net 

profit perusahaan juga tercatat sebesar US$ 54,84 juta. 

Penelitian ini mengukur pengaruh dari pengungkapan modal intelektual 

yang terdiri dari human capital, structural capital  dan relational capial 
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terhadap biaya ekuitas pada perushaan-perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan laporan tahunan yang 

diterbitkan tahun 2018. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Pengungkapan Intellectual 

Capital Terhadap Cost of Equity pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu :  

1. Apakah Intellectual Capital Disclosure yang diproksikan dengan 

Human Capital berpengaruh terhadap Cost of Equity? 

2. Apakah Intellectual Capital Disclosure yang diproksikan dengan 

Structural Capital berpengaruh terhadap Cost of Equity? 

3. Apakah Intellectual Capital Disclosure yang diproksikan dengan 

Relational Capital berpengaruh terhadap Cost of Equity? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Dari latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intellectual Capital Disclosure 

yang diproksikan dengan Human Capital terhadap Cost of Equity. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intellectual Capital Disclosure 

yang diproksikan dengan Structural Capital terhadap Cost of Equity. 
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3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intellectual Capital Disclosure 

yang diproksikan dengan Relational Capital terhadap Cost of Equity. 

Adapun manfaat utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam 

tiga hal, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan wawasan atau informasi pengetahuan yang konkrit bagi 

literatur ilmu Akuntansi, khususnya mengenai aktivitas perusahaan 

dalam pengungkapan modal intelektual terhadap biaya modal 

ekuitasnya. Pemahaman tentang apakah peningkatan pengungkapan 

modal intelektual mempengaruhi biaya modal perusahaan menyediakan 

pembuat kebijakan dan regulator dengan landasan yang mengevaluasi 

biaya dan manfaat dari pengungkapan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjelaskan 

bahawa Intellectual Capital merupakan bagian yang penting untuk 

menambah nilai perushaan. Realisasi bahwa ada biaya modal yang 

terkait manfaat dalam meningkatkan pelaporan informasi modal 

intelektual dapat mengakibatkan komitmen oleh perusahaan untuk 

meningkatkan pengungkapan informasi jenis ini.  Ini juga akan 

menguntungkan peserta pasar dalam hal memiliki lebih relevan dan 

kualitas informasi yang tersedia, dan karena itu mengurangi biaya 

mengumpulkan informasi pribadi khususnya bagi para (calon) investor 
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agar dapat menggunakannya sebagai acuan untuk pngambilan 

keputusan. 

3. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi 

referensi mengenai strategi perusahaan dalam pengungkapan 

intellectual capital. Serta penulisan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


