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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Larasati dan Novita (2015) menguji mengenai Pengaruh Pengungkapan 

Modal Intelektual Terhadap Cost Of Equity Perusahaan Sektor Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014 dengan menggunakan indeks pengungkapan modal dan rasio price 

earnings growth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan human 

capital berpengaruh positif signifikan terhadap biaya ekuitas, sedangkan 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengungkapan modal relasional, 

pengungkapan modal struktural, dan pengungkapan modal intelektual 

terhadap biaya ekuitas. 

Khoirunnisa dan Cahyati (2017) meneliti tentang Pengaruh Intellectual 

Capital Disclosure Terhadap Cost Of Equity dan Cost Of Debt pada 

perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2015 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengungkapan modal manusia dan pengungkapan 

modal struktural tidak memiliki efek positif yang signifikan dan 

pengungkapan modal pelanggan tidak memiliki efek negatif yang signifikan 

terhadap biaya ekuitas.  

Sirait dan Siregar (2012) meneliti mengenai Hubungan Antara Biaya 

Modal Ekuitas Dengan Tingkat Pengungkapan  Tanggung Jawab Sosial Dan 

Modal Intelektual pada bank-bank yang terdaftar di Indonesia antara 2007-

2009 dengan total pengamatan sebanyak 49 perusahaan dengan menggunakan 
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metode CAPM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara biaya modal ekuitas tahun berikutnya dan 

tingkat CSR dan pengungkapan modal intelektual di sektor perbankan di 

Indonesia. Juga tidak ada hubungan yang signifikan antara perubahan dalam 

tingkat pengungkapan TSP dan perubahan biaya modal ekuitas pada tahun 

berikutnya. 

Barus dan Siregar (2014) menguji mengenai The Effect Of Intellectual 

Capital Disclosure On Cost Of Capital:  Evidence From Technology 

Intensive Firms In Indonesia dengan analisis regresi, dapat ditemukan bahwa 

tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan 

relatif masih rendah dengan rata-rata 35,77%. Di samping itu ditemukan pula 

bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara pengungkapan modal 

intelektual dan biaya ekuitas. Namun demikian, penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan adanya pengaruh antara elemen pengungkapan modal 

intelektual (human capital disclosure, relational capital disclosure dan 

structural capital) terhadap cost of equity. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan teori mengenai 

hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) 

menyewa pihak lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. Teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan 

ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) antara 
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prinsipal dan agen, karena agen berada pada posisi yang memiliki 

informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan 

principal (Jensen dan Meckling, 1976). 

Teori agency menyatakan dengan adanya hubungan 

ketidakseimbangan informasi, akan terdapat dua kepentingan yang 

dihadapi oleh manajer, yang pertama yaitu manajer sebagai agen akan 

dihadapi oleh pilihan dalam menentukan kebijakan dalam 

memaksimalkan kepentingan para prinsipal yaitu para pemilik 

perusahaan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek atau 

memilih untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Oleh sebab 

itu, hal tersebut dapat mengindikasikan manajer bertindak semaunya 

sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pihak prinsipal. Untuk 

menghindari hal tersebut beberapa penelitian menyatakan teori 

keagenan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengungkapan. 

2. Pengungkapan (Disclosure) 

Pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan 

sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara 

optimal pasar modal yang efisien (Hendikson & Breda, 1992). Dalam 

interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan 

(supplementary communications) yang terdiri dari catatan kaki, 

informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis 

manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang mendatang, 
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prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya (Wolk & 

Tearney, 1997). Pengungkapan menyangkut: 

1. Untuk siapa informasi diungkapkan 

Rerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan 

kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan 

sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. 

Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan 

tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan non 

kualitatif.  

2. Tujuan Pengungkapan 

Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan 

untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan 

berbeda-beda. Hal yang berkaitan dengan masalah seberapa 

banyak informasi yang harus diungkap disebut dengan tingkat 

pengungkapan (level disclosure). Evan dalam Suwardjono (2005) 

mengidentifikasi tiga konsep pengungkapan adalah pengungkapan 

yang memadai (adequacy), wajar (fair) dan lengkap (full).  

3. Keluasan dan Kerincian Pengungkapan 

Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah pengungkapan 

minimum yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan pembuatan 

laporan keuangan yang tidak menyesatkan untuk pengambilan 

keputusan yang diarah. Pengungkapan yang wajar menyiratkan 
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suatu tujuan etika yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada 

semua calon pembaca. Pengungkapan lengkap menyiratkan 

penyajian seluruh informasi yang relevan. 

4. Cara dan waktu mengungkapkan informasi 

Penyampaian informasi selain disampaikan melalui laporan 

keuangan dapat juga disampaikan melalui media lain dalam bentuk 

finansial maupun non finansial. Informasi yang bersifat finansial 

dapat mengambil bentuk laporan tahunan, prospektus, laporan 

analisis dan sejenisnya. Sedangkan yang bersifat non finansial 

antara lain jumpa pers tentang produk baru, rencana perluasan, 

rencana peningkatan kesejahteraan karyawan dan sebagainya 

(FASB, SFAC No.5, par 7 dalam Sutomo, (2004)).  

Mengingat pentingnya pelaporan keuangan tersebut dan agar 

pelaporan keuangan dapat diinterpretasikan secara tepat, mudah 

dipahami, dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan maka pelaporan keuangan tersebut harus disusun 

sesuai standar yang berlaku. Alasan yang mendasari perlunya 

praktik pengungkapan pelaporan keuangan oleh manajemen 

kepada pemilik adalah hubungan antara principal dengan agent. 

3. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclousure) 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclousure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 
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Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh 

emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. 

Setiap  emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan 

informasi material lainnya kepada Bapepam dan publik. Ketentuan 

mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan 

Perusahaan Publik diatur dalam peraturan nomor X.K.6.  Laporan 

tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan 

komisaris, laporan dewan direksi, profit perusahaan, analisis dan 

pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab 

direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.  

4. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah 

melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu 

investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan 

sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa 

informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang 

menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, 

laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah 

merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan 
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diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan 

relevan dengan kebutuhan pemakai. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan 

untuk mengungkapkan informasi secara sukarela. Manfaat dari 

pengungkapan yang sukarela adalah biaya transaksi yang lebih rendah 

dalam memperdagangkan surat berharga yang dikeluarkan, minat para 

analis keuangan dan investor terhadap perusahaan yang semakin besar, 

likuiditas saham yang meningkat, dan biaya modal yang lebih rendah. 

Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) 

menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai pelaporan bisnis yang 

mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat 

pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. 

Laporan ini berisi panduan mengenai bagaimana perusahaan dapat 

menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para 

investor.  

Beberapa kajian menunjukkan bahwa manajer berinisiatif untuk 

mengungkapan informasi performa perusahaan secara sukarela. 

Keuntungannya mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih 

rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih 

tinggi dari analis keuangan dan investor, meningkatkan likuidias saham 

dan biaya modal yang lebih rendah. laporan yang paling terkini 

menyongkong pandangan bahwa perusahaan bisa mencapai 
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keuntungan dalam pasar modal dengan mempertinggi pengungkapan 

mereka secara sukarela. 

5. Cost of Equity (Biaya Ekuitas) 

Biaya ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang harus 

dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi tingkat pengembalian 

harapan (expected return) para pemegang saham (Ross et al., 1998 

dalam Juniarti dan Yunita, 2003). Biaya ekuitas yang rendah dalam 

suatu perusahaan menunjukkan rendahnya tingkat risiko yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga tingkat pengembalian   risiko   yang   

diharapkan oleh investor pun akan rendah. Namun, di sisi lain investor  

atau kreditor memerlukan  pengungkapan  yang memadai untuk 

menjamin apakah investasinya memiliki risiko yang sesuai dengan apa 

yang diperkirakan. Adanya tuntutan dari investor atau kreditor tersebut 

mendorong perusahaan untuk mengungkap laporan keuangannya 

secara lebih luas (Verdiyana, 2006).  

Mardiyah (2002) dalam Yulistina & Maya (2011) 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 atau ekuitas) akan memiliki tingkat 

yang lebih tinggi dari pengungkapan sukarela dan akan memiliki 
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keuntungan dari penurunan biaya hutang dan biaya ekuitas dari tingkat 

pengungkapan. 

Pengukuran cost of equity capital tidak dapat dilakukan secara 

langsung melainkan harus menggunakan estimasi. Botosan (2006) 

mengklasifikasikan pengukuran-nya dalam dua kategori. Kategori 

pertama, menggunakan metode capital asset pricing  model (CAPM). 

CAPM merupakan sebuah metode yang menggambarkan hubungan 

antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Meskipun 

dalam prakteknya CAPM sering digunakan, namun dia menyatakan 

bahwa metode ini tidak dapat menjelaskan hubungan antara 

pengungkapan (disclosure) dan cost of equity. Hal ini dikarenakan, 

informasi mengenai harga saham dijelaskan sangat terbatas. Kategori 

kedua dilakukan dengan menghitung internal rate return to current 

share price. Metode yang termasuk dalam kategori ini adalah: (1) the 

residual income (RIV); (2) the abnormal earnings growth (AEG) dan 

(3) the price earnings growth (PEG) (Mangena et al., 2010). 

Pada penelitian ini akan digunakan metode Model Ohlson, model 

ini pada dasarnya digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan 

dengan mendasarkan pada nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai 

tunai dari laba abnormal (Utami, 2005). Cost of equity dihitung 

berdasarkan tingkat diskonto yang digunakan investor untuk 

menilaitunaikan future cash flow. Biaya modal ini berhubungan dengan 
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tingkat risiko perusahaan, yaitu variasi imbal hasil. Variasi imbal hasil 

ini diukur dengan laba per lembar saham.   

Botosan (1997) menghitung ekspektasi biaya modal ekuitas 

dengan menggunakan estimasi laba per lembar saham untuk periode 

empat tahun ke depan dan memakai data forecast laba per saham. 

Model Ohlson dinilai sebagai model yang paling tepat digunakan dalam 

meneliti pengaruh pengungkapan terhadap cost of equity. Hal ini 

dikarenakan para analis dalam menentukan estimasi laba per lembar 

saham menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk 

pengungkapan pada laporan tahunan. Berdasarkan hal tersebut, peran 

tingkat pengungkapan tercermin dalam model ini (Botosan, 1997). 

6. Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Beberapa dekade terakhir, kegiatan pengelolaan aset tidak 

berwujud (intangible assets) telah mengalami peningkatan secara 

bertahap (Roos 2000). PSAK 19 mendefinisikan aset tidak berwujud 

(intangible assets) sebagai aset-aset yang tidak memiliki bentuk fisik 

secara nyata (non-material) namun dapat memberi manfaat ekonomis 

bagi perusahaan. Beberapa bentuk aset tidak berwujud meliputi hak 

paten (patent), hak cipta (copyright), merk dagang (trademark), 

goodwill dan modal intelektual (intellectual capital). Sebagai salah satu 

kategori aset tidak berwujud, modal intelektual dapat dinilai melalui 

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Subroto & 

Chandrarin 2010 dalam Barus & Siregar 2014).  
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Pengungkapan modal intelektual merupakan dimensi penting dari 

informasi yang bersifat sukarela (voluntary disclosure) dan 

berkembang karena adanya permintaan investor untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja perusahaan (Holland, 2003; Burgmann & 

Roos, 2007 dalam Mangena et.al 2010). Bontis et.al (2000) dan Luthy 

(1998) mengklasifikasikan komponen modal intelektual dalam 3 (tiga) 

kategori, yaitu :  

a. Human Capital 

Human capital merupakan bentuk modal yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh 

karyawan dan gabungan dari unsur tersebut dapat digunakan oleh 

organisasi sebagai solusi dalam bisnis (Luthy 1998). Human capital 

akan meningkat apabila perusahaan mampu mengelola dengan baik 

pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Sawarjuwono & 

Kadir 2003).  

Dalam kategori human capital, sumberdaya manusia dianggap 

sebagai mind of resources dan perusahaan telah memberi perhatian 

sejak awal dilakukannya proses recruitment. Untuk memberi 

keunggulan kompetitif, upaya pengembangan kualitas perlu 

dilakukan melalui kegiatan pelatihan guna menunjang hasil kinerja 

yang optimal. Deskripsi mengenai informasi human capital biasanya 

dijelaskan dalam laporan tahunan. Melalui pemaparan tersebut 
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bertujuan untuk memberi gambaran bagi investor terkait kompetensi 

sumberdaya manusia sebagai pendorong kegiatan usaha. 

b. Relational Capital 

Selain informasi yang berkaitan dalam aktivitas internal, relasi antar 

pihak eksternal juga perlu diperhatikan. Relational capital 

merupakan hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pihak 

eksternal sebagai bagian yang mendukung kelancaran kegiatan 

usaha dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

(Sawarjuwono & Kadir 2003). Informasi mengenai hubungan yang 

terjalin antara perusahaan dan para mitranya seringkali disampaikan 

dalam laporan tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

penyampaian informasi kepada pengguna laporan bahwa 

kelangsungan hidup perusahaan didukung oleh berbagai pihak 

sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. 

c. Structural Capital 

Kemampuan perusahaan untuk mendukung usaha karyawan 

menghasilkan kinerja yang optimal, produktif, efektif dan inovatif 

termasuk dalam komponen structural capital. Structural capital 

memiliki peran penting sebagai penunjang kelancaran aktivitas 

perusahaan. Salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan perusahaan 

dapat dilihat berdasarkan ketersediaan infrastruktur, implementasi 

budaya dan struktur organisasi (Sawarjuono & Kadir 2003). Agar 

mampu mempertahankan eksistensinya dalam kegiatan bisnis, 
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perusahaan juga perlu melakukan pembaruan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas produksi melalui peningkatan teknologi dan 

program research and development untuk menciptakan inovasi. 

Penyampaian informasi mengenai structural capital kepada investor 

bertujuan untuk membangun perspektif bahwa segala bentuk 

aktivitas perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Dari 3 komponen pengungkapan intellectual capital disclosure 

dijelaskan menjadi 36 item atau indeks pengungkapan yaitu: 

Tabel 2.1 

Indeks Pengungkapan ICD 

Human Capital 

 (8 item) 

Structural capital  

(15 item) 

Relational Capital  

(13 item) 

Jumlah karyawan Visi misi Brand 

Level pendidikan Kode etik Pelanggan 

Kualifikasi karyawan Hak paten Loyalitas pelanggan 

Pengetahuan 

karyawan 

Hak cipta Nama perusahaan 

Kompetensi karyawan Trademarks Jaringan distribusi 

Pendidikan dan 

pelatihan 

Filosofi management Kolaborasi bisnis 

Jenis pelatihan terkait Budaya organisasi Perjanjian lisensi 

Turnover karyawan Proses manajemen Kontrak-kontrak yang 

menguntungkan 

 Sistem informasi Perjanjian franchise 

 Sistem jaringan Penghargaan 

 Corporate governance Sertifikasi 

 Sistem pelaporan 

pelanggaran 

Strategi pemasaran 

 Analisis kinerja 

keuangan 

komprehensif 

Pangsa pasar 

 Kemampuan 

membayar utang 

 

 Struktur permodalan  

        Sumber : Ulum (2015) 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Pengungkapan Human Capital terhadap Cost of Equity 

Human Capital ialah kombinasi dari pengetahuan, skill, 

kemampuan melakukan inovasi dan kemampuan menyelesaikan tugas, 

meliputi nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya (Bontis,2000). Salah 

satu contoh pengungkapan human capital dalam perusahaan yaitu 

pengungkapan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Kompetensi yang baik yang akan mendorong perusahaan 

semakin maju. Luasnya pengungkapan human capital oleh perusahaan 

dalam laporan tahunannya mengakibatkan biaya ekuitas (cost of equity) 

yang rendah dikarenakan asimetri informasi yang berkurang serta 

menurunnya risiko investasi.  

Dalam kategori human capital, sumberdaya manusia dianggap 

sebagai mind of resources dan perusahaan telah memberi perhatian 

sejak awal dilakukannya proses recruitment. Untuk memberi 

keunggulan kompetitif, upaya pengembangan kualitas perlu dilakukan 

melalui kegiatan pelatihan guna menunjang hasil kinerja yang optimal. 

Deskripsi mengenai informasi human capital biasanya dijelaskan 

dalam laporan tahunan. Melalui pemaparan tersebut bertujuan untuk 

memberi gambaran bagi investor terkait kompetensi sumberdaya 

manusia sebagai pendorong kegiatan usaha. 

Managena et a.l, (2010) membuktikan bahwa  investor  

mungkin  akan  lebih percaya  terhadap  perusahaan  yang memiliki 

human capital yang berkualitas baik akan dapat menghasilkan return 
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yang mereka harapkan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari dan Prastiwi (2014) yang membuktikan bahwa luasnya 

pengungkapam human capital berpengaruh positif signifikan terhadap 

cost of equity. 

H1: Pengungkapan Human Capital berpengaruh signifikan 

terhadap Cost of Equity. 

2. Pengaruh Pengungkapan Structural Capital terhadap Cost of 

Equity 

Structural capital adalah kekayaan potensial  perusahaan  yang  

tersimpan dalam organisasi dan manajemen perusahaan. Structural 

capital berkaitan dengan kompetensi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan rutin perusahaan, berbagai struktur dan proses yang 

memampukan  karyawan  untuk memberikan kualitas terbaiknya 

sehingga menjadi lebih produktif. (Wulandari, 2014).  

Pengungkapan structural capital dalam laporan perusahaan akan 

meningkatkan luas pengungkapan dalam intellectual capital disclosure 

sehingga memperjelas potensi yang dimiliki perusahaan, serta 

mengurangi biaya pengembalian minimum yang disyaratkan oleh 

investor karena risiko mereka berkurang akibat pengungkapan yang 

disajikan dengan lengkap.  

Wulandari (2014) membuktikan bahwa structural capital 

disclosure berpengaruh negatif signifikan terhadap cost of equity karena 

dengan mengungkapkan informasi structural capital, investor dapat 
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mengetahui teknologi yang digunakan perusahaan, inovasi di dalam 

perusahaan, hingga saluran distribusi perusahaan yang akan 

meningkatkan keyakinan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan 

tersebut. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati 

dan Novita (2015) dan Wulandari dan Prastiwi (2014) yang 

membuktikan bahwa luasnya pengungkapam human capital 

berpengaruh positif signifikan terhadap cost of equity. 

H2: Pengungkapan Structural Capital berpengaruh signifikan 

terhadap Cost of Equity 

3. Pengaruh Pengungkapan Relational Capital terhadap Cost of 

Equity 

Menurut Hernita (2012) relational capital, secara garis besar 

adalah tentang bagaimana hubungan perusahaan dengan 

pelanggan/konsumennya. Termasuk di dalam relational/customer 

capital adalah informasi terkait pelanggan, kehadiran pasar, reputasi 

perusahaan, dan pemasaran. Investor dapat menilai prospek penjualan 

perusahaan  dimasa  depan  dengan informasi ini. Hernita (2012) 

membuktikan bahwa relational capital berpengaruh negatif signifikan 

terhadap cost of equity. Adanya keterbatasan pemaparan mengenai 

relational capital dalam penelitian ini membuat investor kurang 

memahami bagaimana keterkaitan antara perusahaan dengan pihak 

eksternal untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. 
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Apabila relational capital yang dimiliki perusahaan dinilai baik, 

maka dapat menumbuhkan keyakinan investor terkait kondisi keuangan 

perusahaan yang baik. Apabila   kondisi keuangan   perusahaan baik, 

maka investor menjadi lebih berminat untuk berinvestasi karena return 

yang diharapkan investor kemungkinan dapat dipenuhi perusahaan 

dengan baik. Begitu pula dengan penelitian Khoirunnisa dan Cahyati 

(2017) yang menyatakan adanya pengaruh negatif dari pengungkapan 

relational capital terhadap cost of equity.  

H3: Pengungkapan Relational Capital berpengaruh signifikan 

terhadap Cost of Equity 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran memberikan hubungan antara variable-variabel 

yang akan diteliti dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Human Capital 

Disclosure  (X1) 

 

Structural Capital 

Disclosure (X2) 

Cost of Equity 

(Y) 

Relational Capital 

Disclosure (X3) 


