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BAB II 
KERANGA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Cost of Debt  

Modal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

menjalankan operasional harian perusahaan hingga melakukan investasi. Modal 

yang dimaksud dapat berbentuk utang, saham biasa, hingga saham preferen. Di 

sisi lain, biaya modal seringkali berbentuk modal ekuitas dan cost of debt 

(Lesmana & Sun, 2013).  

Utang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai krisis 

keuangan hingga kebangkrutan pada kemerosotan global economy di United 

States of America yang terjadi pada tahun 2008. Utang pada umumnya merupakan 

kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, ketika sebuah perusahaan 

menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhannya, maka perusahaan tersebut 

memiliki resiko yang dibebani dengan cost of debt (Pratiwi, 2012).  

Ironisnya, utang terindikasi cenderung digunakan untuk memenuhi 

kepentingan para manajer, bukan untuk memaksimalkan nilai-nilai perusahaan. 

Resiko kebangkrutan perusahaan tersebut pada akhirnya meningkatkan beban 

utang yang kemudian berpengaruh pada peningkatan cost of debt. Pada umumnya 

bank atau lembaga keuangan lainnya juga akan memeriksa terlebih dahulu 

besaran utang perusahaan pada masa lalu untuk membuat estimasi resiko dan 

mengevaluasi besaran cost of debt yang akan diterapkan pada perusahaan (Sepe, 

Smarra, & Sorrentino, 2015). 

Farooq dan Jabbouri (2015) menyebutkan bahwa cost of debt dihitung 

sebagai biaya utang untuk tahun periode keuangan dibagi dengan total utang 

selama tahun berjalan yang sama. Total utang mencakup semua utang bunga, 

termasuk pinjaman, obligasi, obligasi convertibel, dan utang keuangan jangka 

pendek. Tingkat cost of debt diukur melalui besaran beban utang milik perusahaan 

dibagi dengan jumlah liabilitas perusahaan. Cost of debt diungkapkan dalam 

laporan laba rugi, serta utang jangka panjang dan jangka pendek yang 

diungkapkan pada laporan neraca dalam laporan tahunan. 

Secara konservatif, cost of debt yakni tingkat efektif kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pembayaran pada pihak kreditur atas utang yang 
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terjadi saat ini. Cost of debt dapat memberikan pandangan kepada para investor 

sehubung dengan resiko perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan yang 

mempunyai utang dengan nominal yang cukup besar memiliki tingkat resiko yang 

lebih tinggi (Kholbadalov, 2012). 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan cost of debt meningkat yaitu 

resiko. Memiliki utang dalam jumlah yang besar juga dapat meningkatkan resiko 

yang lebih besar bagi pemilik perusahaan. Kemungkinan pemilik perusahaan tidak 

dapat menikmati laba perusahaan karena seluruh laba perusahaan dibayarkan ke 

cost of debt. Bentuk pengembalian yang harus dilakukan pada kreditur hingga 

lunasnya utang biasanya disebut bunga (Syahwier & Fitriani, 2018). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian atas cost of debt banyak dikaji sebelumnya. Jiwandaru (2010) 

mengumpulkan data berupa prospektus obligasi dan sukuk dari semua perusahaan 

dan melakukan kunjungan ke salah satu emiten yang ditentukan melalui teknik 

purposive sampling. Pengujian tersebut menggunakan dependen cost of debt dan 

independen obligasi perusahaan. 

Lorca, Sánchez-Ballesta, dan García-Meca (2011) mengumpulkan data 

perusahaan yang tidak bergerak dikelompok keuangan Spanyol yang terdata pada 

Bursa Efek Madrid pada tahun 1999-2002. Dengan mengumpulkan informasi dari 

tiga sumber, yaitu database Sistem Analisis Laporan Keuangan Iberia (SABI), 

Bursa Efek Madrid, dan Spanish Securities and Exchange Commission (CNVM), 

penelitian tersebut mengamati 234 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini 

menggunakan korelasi kepemilikan, kepemilikan bank, kepemilikan institusional, 

kepemilikan negara, dan kepemilikan perusahaan non-keuangan sebagai variabel 

independen.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Callahan, Vendrzyk, dan Butler 

(2012). Pengujian ini memakai data semua perusahaan terbuka yang tercatat di 

Amerika Serikat. Dengan total penjualan, total aset, harga saham yang positif, 

penjualan ke pemerintah, dan utang jangka panjang dalam periode 1978-2009. 

Sampel yang digunakan terdiri dari 5068 perusahaan yang terbagi atas 628 

perusahaan pertahanan. Di antara 628 perusahaan tersebut, 561 perusahaan 
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menerbitkan utang jangka panjang sebanyak 6 kali dalam rentang waktu antara 

tahun 1978 hingga 2009. Peneliti menggunakan variabel Facilities Capital Cost 

Of Money (FCCOM) dan Percentage Of Revenue Derived From Federal 

Government Contracts (PRGC) sebagai variabel independen.  

Pratiwi (2012) menggunakan 226 perusahaan yang terdata pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010 serta 2011. Peneliti memanfaatkan variabel 

tanggung jawab sosial sebagai independen serta variabel cost of debt sebagai 

dependen. Peneliti juga menggunakan variabel kontrol berupa variabel leverage, 

return on assets, operating cash flow, dan ukuran perusahaan. 

Aldamen dan Duncan (2013) dengan menggunakan data Bursa Efek 

Australia untuk perusahaan terbuka, sebagai data terakhir sebelum global 

financial crisis yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009. Dengan menggunakan 

312 perusahaan sebagai sampel, riset ini memanfaatkan variabel arus kas, 

penjualan, piutang dagang, leverage, Return on Assets (ROA), Net Income Before 

Extraordinary (NIBE) untuk melihat pengaruh pada cost of debt.  

Cooper dan Uzun (2013) menggunakan data dari Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) pada tahun 2006-2013, dengan menggunakan 2.252 data 

untuk melakukan penelitian dengan menggunaan variabel cost of debt sebagai 

dependen, variabel tanggung jawab sosial dan ownership sebagai independen, dan 

issue size, ukuran perusahaan, return on assets, dan leverage. 

Hajiha dan Sarfaraz (2013) melaksanakan penelitian dengan mengamati 

perusahaan yang terdata pada Tokyo Stock Exchange (TSE) pada tahun 2008-

2012. Peneliti menggunakan cost of debt sebagai dependen serta tanggung jawab 

sosial, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. 

Penelitian tentang cost of debt selanjutnya dilaksanakan oleh Guidara, 

Khlif, dan Jarboui (2014) yang menggunakan data Bursa Efek Johannesburg pada 

periode 2008-2011 serta mengambil sampel 20 perusahaan secara acak. Di saat 

yang sama, Huguet dan Gandía (2014) melakukan percobaan dengan 

menggunakan sampel dari SABI yang berisi informasi keuangan perusahaan 

Spanyol dari Registry Mercantile Spanyol pada periode 2001 hingga 2011. Audit 

digunakan oleh Huget dan Gandia sebagai variabel independen.  
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Agustami dan Yunanda (2014) melakukan percobaan dengan 

menggunakan data laporan dari Bursa Efek Indonesia, khususnya untuk 

perusahaan manufaktur. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap 

hubungan antara variabel independen pengungkapan secara sukarela dan 

kepemilikan institusional dan variabel dependen cost of debt. Santosa dan 

Kurniawan (2014) melakukan pengujian hubungan variabel independen 

penghindaran pajak dan variabel dependen cost of debt. Peneliti memanfaatkan 

data periode 2011 hingga 2014 pada Bursa Efek Indonesia untuk kategori 

perusahaan manufaktur.  

Masih di tahun yang sama, Sharbati (2014) menggunakan data dari Bursa 

Efek Teheran untuk melakukan penelitian dengan mengambil 78 perusahaan 

sebagai sampel pada tahun 2008. Peneliti menggunakan variabel independen 

konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan institusional, persentase 

eksekutif non-terikat, serta tugas dualitas Chief Executive Officer (CEO) dan 

variabel dependen cost of debt. 

Purwanti (2014) meneliti hubungan variabel dependen cost of debt 

dengan penghindaran pajak dan perubahan tarif pajak yang digunakan untuk 

variabel independen. Peneliti menggunakan data BEI periode 2008-2010 dengan 

140 perusahaan manufaktur yang terdata. Setelah diperhatikan lebih lanjut, 

ditemukan 40 sampel perusahaan dengan kriteria laporan keuangan perusahaan 

yang memanfaatkan satuan mata uang asing dan perusahaan yang memiliki 

pendapatan negatif. 

Yentine (2015) dengan meneliti hubungan antara accrual quality 

terhadap cost of debt. Accrual quality sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu 

accrual quality diskresioner dan accrual quality innate. Peneliti menggunakan 

data Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan manufaktur selama periode 2010 

hingga 2015. Dengan teknik purposive sampling, peneliti menggunakan 49 

sampel perusahaan. 

Demeulemeester dan Hottenrott (2015) melakukan penelitian hubungan 

antara hibah Financing Research and Development (R&D) pada cost of debt. 

Informasi yang digunakan telah disediakan oleh The Flemish agency for 

Innovation Science and Technology  (IWT’s). Peneliti menggunakan data dari 
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tahun 1999 hingga 2011. Jumlah total hibab R&D sepanjang periode yang diteliti 

sebanyak 4766. 

Rodríguez, Sánchez-Alegría, dan Arenas-Torres (2016) melakukan 

penelitian dengan menggunakan data dari database SABI (bagian Spanyol dan 

Portugis dari database Biro Van Dijk). Peneliti memanfaatkan data perusahaan 

non-listed dan non-keuangan yang berada di Spanyol, dengan data periode 1999-

2009. Peneliti menggunakan big4, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 

pertumbuhan sales dan going-concern opinion sebagai variabel independen.  

Durendez, Guijarro, dan Canovas (2017) melakukan penelitian dengan 

menggunakan data Sistema de Analisis de Balances Ibericos (SABI) dengan 281 

yang digunakan sebagai sampel pada penelitian. Peneliti menggunakan business 

succession plan, family council, dan board of director’s sebagai independen dan 

cost of debt sebagai dependen. 

Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Seo, Yi, dan Kwon (2017) yang 

menggunakan data Securities Data Corporation (SDC) dengan 3.150 data 

perusahaan pada tahun 1986-2012. Peneliti menggunakan variabel cost of debt 

sebagai dependen dan issue maturity, issue size, ukuran perusahaan, profitabilitas 

(ROA), serta leverage sebagai variabel independen. 

Meiriasari (2017) melaksanakan pengujian untuk mengungkap pengaruh 

antara ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan serta kepemilikan keluarga 

sebagai independen dan cost of debt sebagai dependen. Penelitian tersebut 

menggunakan sumber dari Bursa Efek Indonesia untuk kategori laporan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) atau laporan keuangan pada 

rentang waktu 2008 sampai 2012. 

Magnanelli dan Izzo (2017) melaksanakan penelitian dengan 

memanfaatkan data dari berbagai negara dan jenis perusahaan yang berbeda, data 

pada yang digunakan dari tahun 2005-2009 dengan total 332 perusahaan. 

Penelitian ini memanfaatkan cost of debt sebagai dependen, tanggung jawab sosial, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kapitalisasi pasar, serta leverage sebagai 

variabel independen. 

Fonseka, Rajapakse, dan Richardson (2018) melakukan penelitian 

dengan menggunakan data dari China International Trust Investment Corporation 
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(CITIC) dengan 514 perusahaan data yang digunakan pada periode 2008-2014. 

Peneliti memanfaatkan cost of debt sebagai dependen dan environment 

information disclosure, umur perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan, 

market risk, return on assets, leverage, tangibility ratio, pertumbuhan asset, 

ukuran dewan direksi, serta cash flow sebagai independen. 

Safiq dan Yustina (2018) mengadakan penelitian dengan menggunakan 

data Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan manufaktur selama periode 2013 

hingga 2015. Data yang diungkapkan pada Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) juga digunakan pada penelitian. Penelitian tersebut meneliti hubungan 

variabel independen kinerja perusahaan dan earning management terhadap 

variabel dependen cost of debt.  

Jung, Herbohn, dan Clarkson (2018) melaksanakan penelitian dengan 

data seluruh perusahaan yang terdapat pada Australian Stock Exchange (ASX) 

dalam periode 2009 hingga 2013. Penelitian ini menemukan 255 sampel 

perusahaan yang terkait dengan carbon-related risk exposure. Peneliti 

menggunakan variabel independen Carbon Disclosure Project (CDP) dan variabel 

dependen cost of debt.  

Usman, Umar, Junrui, Muhammad, dan Majid (2018) melakukan 

penelitian dengan menggunakan data yang tercantum pada Chinese Securities 

Market and Accounting Research (CSMAR) pada periode 2006-2015 dengan 

7.566 perusahaan. Peneliti menggunakan variabel independen female Chief 

Executive Officer (CEO), ukuran dewan direksi, komisaris independen, CEO 

duality, board activity, ukuran perusahaan, utang jangka panjang, firm accounting 

performance, dan firm market performance serta variabel dependen cost of debt. 

Tee (2018) melangsungkan penelitian dengan menggunakan 805 

perusahaan yang tercatat pada Malaysian Stock Exchange (Bursa Malaysia) yang 

tercatat pada tahun 2002-2015. Peneliti menggunakan cost of debt sebagai 

variabel dependen dan Institutional Investors Ownership (IILOC) dan Foreign 

Domicile Institutional Investors Ownership (IIFOR) sebagai variabel independen, 

serta return on aseets, liabilitas jangka pendek, total aset, Property, Plant and 

Equipment (PPE), arus kas, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, dan 

leverage sebagai varabel kontrol.  
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Eliwa, Aboud, dan Saleh (2019) menggunakan sampel perusahaan non-

financial dari 15 negara European Union (EU) pada tahun 2005-2016, data yang 

memenuhi kriteria yang diikutsertakan pada penelitian ini sebanyak 6.108 data.  

Peneliti menggunakan cost of debt sebagai variabel dependen, Environmental, 

Social and Governance (ESG) performance and disclosure, ukuran perusahaan, 

ROA, leverage, dan total pendapatan sebagai variabel independen. 

Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Anwar, Aziz, dan Ali (2019), 

peneliti menggunakan data World’s Largest Public Companies pada periode 

2006-2015, perusahaan yang memenuhi kriteria pada penelitian ini terdiri dari 363 

perusahaan non-financial. Peneliti menggunakan cost of debt sebagai variabel 

dependen, Quality of Corporate Governance (QCG), komisaris independen, 

Ownership Concentration (OWN), komite audit, ukuran perusahaan, Volatility, 

dan Leverage.  

Harjan, Teng, Sadaqat, Shah, dan Mohammed (2019) melaksanakan 

penelitian dengan menggunakan sampel yang tercatat pada Shanghai and 

Shenzhen Stock Exchanges pada periode 2011-2013. Penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data perusahaan yang tercatat melalui China Stock Market and 

Accounting Research (CSMAR) dengan data yang digunakan sebanyak 4.956 data. 

Peneliti menggunakan variabel independen koneksi politik, ukuran perusahaan, 

leverage, cash flow, pertumbuhan penjualan, dan current ratio, sementara variabel 

dependen yang dipilih yakni cost of debt. 

Hoffmann dan Kleimeier (2019) melaksanakan penelitian dengan 

memanfaatkan data perusahaan non-financial yang tercatat di Amerika Utara, data 

yang dimanfaatkan pada penelitian ini berjumlah 2.232 data pada tahun 1992-

2016. Penelitian ini memanfaatkan variabel dependen cost of debt dan variabel 

independen R&D intensity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

Khaw, Zainudin, dan Mohd (2019) melaksanakan penelitian dan 

memanfaatkan data perusahaan yang terdata pada Bursa Malaysia Stock Exchange 

dengan 720 perusahaan non-financial pada periode 2000-2016. Cost of debt 

digunakan sebagai variabel dependen serta koneksi politik, ukuran dewan direksi, 

leverage, komisaris independen, dan ukuran perusahaan digunakan sebagai 

variabel independen. 
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Wahyuni (2019) melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan data 

perusahaan yang terdata pada BEI pada periode 2016-2017, dengan sampel 122 

data. Peneliti menggunakan variabel dependen cost of debt serta variabel 

independen yang digunakan berupa kepemilikan institusional, komite audit, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Cost of debt 

Tanggung jawab sosial (CSR) menggambarkan sebuah rancangan 

tangung jawab sosial perusahaan pada stakeholder disekitarnya, termasuk 

karyawan, konsumen, shareholder, hingga lingkungan terkait aspek ekonomi, 

pendidikan, dan lingkungan hidup (Pratiwi, 2012). Izzo dan Magnanelli (2012) 

menggunakan variabel dependen cost of debt dan variabel independen CSR dalam 

penelitian yang mereka lakukan. Temuan ini mengungkapkan bahwa biaya 

pinjaman yang diterapkan oleh bank akan semakin meningkat untuk perusahaan 

yang mempunyai nilai CSR yang besar, karena faktanya pelaksanaan kegiatan 

CSR membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perusahaan melakukan 

pinjaman untuk melaksanakan kegiatan CSR dan mengakibatkan cost of debt 

meningkat. Hal ini searah dengan temuan penelitian Sepe et al. (2015), Habib 

(2017), Magnanelli dan Izzo (2017), Hamrouni, Boussaada, dan Toumi (2019) 

yang membuktikan tanggung jawab sosial dan cost of debt memiliki hubungan 

yang signifikan positif. 

Cooper dan Uzun (2013) menyatakan perusahaan dengan tingkat CSR 

yang intens dan diungkapkan secara baik akan menurunkan cost of debt pada 

sebuah perusahaan. Temuan tersebut searah dengan temuan penelitian Pratiwi 

(2012), Chang dan Shen (2014), Oikonomou dan Pavelin (2014), Anis dan Utama 

(2016), Amiraslani, Lins, dan Servaes (2016) yang menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial dan cost of debt memiliki hubungan signifikan negatif. 

Bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya, Hajiha dan Sarfaraz 

(2013) pengungkapan atas kegiatan CSR tidak berpengaruh terhadap tinggi atau 

ataupun rendahnya tingkat cost of debt. Di Indonesia, pelaksanaan CSR masih 

merupakan hal yang wajib dilaksanakan di atur dalam undang-undang dan 
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peraturan pemerintah, salah satunya yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas. CSR hanya sebuah bentuk kegiatan tanggung jawab 

perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar, sehingga kegiatan 

tanggung jawab tersebut tidak mempengaruhi naik turunnya resiko cost of debt 

yang mayoritas dihasilkan atas kegiatan sebuah pinjaman utang oleh perusahaan.  

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Cost of Debt 

Profitabilitas melambangkan sebuah ukuran dalam bentuk persentase 

yang diterapkan untuk mengukur besaran laba yang diperoleh sebuah perusahaan 

(Pratiwi, 2012). Tingginya profit perusahaan menandakan bahwa perusahaan 

dapat memperoleh pinjaman dengan mudah untuk memperluas pasar atau 

menciptakan pasar baru, sehingga hal tersebut meningkatkan tingginya resiko cost 

of debt perusahaan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian 

Ratnasari (2014), Shailer dan Wang (2015), Seo, Yi, dan Kwon (2017),  Sy, Jamel 

dan Derbali (2018), Tee (2018) yang menyatakan profitabilitas dan cost of debt 

memiliki pengaruh signifikan positif. 

Driharsanto dan Husain (2017) mengatakan tingginya nilai profitabilitas 

sebuah perusahaan akan memberikan dana yang tinggi pada perusahaan untuk 

membayar kewajiban dan pendanaan, sehingga dapat mengurangi resiko 

perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban. Konklusinya, tingginya nilai 

profitabilitas akan mereduksi besaran cost of debt sebuah perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi juga akan memperlihatkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar pinjaman sekaligus mengurangi cost of debt dari kreditur. Fakta 

tesebut searah dengan hasil penelitian Donato dan Tiscini (2009), Pratiwi (2012), 

Koren, Valentincic, dan Rees (2013), Huguet dan Gandía (2014), Amiraslani et al. 

(2016), Spiceland, Yang, dan Zhang (2016), Chui, Kwok, dan Zhou (2016), Liu, 

Cullinan, Zhang, dan Wang (2016), Rodríguez et al. (2016), Lim, Wang, dan 

Zeng (2018) yang menuturkan adanya pengaruh signifikan negatif antara variabel 

profitabilitas dan cost of debt. 

Qiu dan Yu (2009) mengatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh pada cost of debt. Hal tersebut berarti pengukuran profitabilitas dengan 

proksi Return on Investement (ROI) tidak efektif. Lebih jauh, faktor di luar 

profitabilitas juga turut memberikan pengaruh pada cost of debt. Tinggi dan 
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rendahnya nilai profitabilitas juga tidak dapat memberikan pengaruh pada cost of 

debt karena menurut kreditur perusahaan dapat memanipulasi nilai ekuitas. Hal ini 

searah dengan implementasi penelitian oleh Causholli dan Knechel (2012), Byun, 

Choi, Hwang, dan Kim (2013), Bacha (2014), Huguet dan Gandía (2014), 

Santosuosso (2014), Anis dan Utama (2016), Deboskey, Li, Lobo, & Luo (2017). 

2.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Cost of Debt 

Leverage merupakan sebuah gambaran penambahan utang atau 

pembiayaan dengan cost of debt tetap dan pokok pinjaman demi meningkatkan 

pendapatan perusahaan yang pada akhirnya harus dibayarkan kepada pihak terkait 

(Hardiyanti, 2012). Berbicara tentang dampak utang terhadap total kewajiban 

yang dinyatakan dalam rasio antara utang dan kewajiban, riset yang dilaksanakan 

oleh Sepe et al. (2015) menyatakan adanya hubungan antara cost of debt dan 

leverage. Secara proposional cost of debt akan meningkat mengikuti kenaikan 

leverage, karena tingkat leverage akan meningkatkan resiko kebangkrutan 

perusahaan. Resiko ini mendorong kreditur untuk menaikkan cost of debt. Ini 

searah dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Pittman dan Fortin (2004), 

Francis, Nanda, dan Olsson (2008), Qiu dan Yu (2009), Karjalainen (2011), Kim 

(2011), Perdana dan Kusmastuti (2012), Kholbadalov (2012), Ramly (2013), 

Saker, Aldamen, dan Abouelhemdiat (2015),  Spiceland et al. (2016), Chui et al. 

(2016), Guidara, Achek, dan Dammak (2016), Liu et al. (2016), Rodríguez et al. 

(2016), Ashenah dan Shahverdi (2017), Fitriani dan Amanda (2017), Magnanelli 

dan Izzo (2017), Fonseka, Rajapakse, dan Richardson (2018) yang menunjukkan 

variabel leverage dan cost of debt berhubungan dengan signifikan positif. 

Menurut Huguet dan Gandía (2014), cost of debt akan semakin tereduksi 

seiring dengan peningkatan leverage, hal ini disebabkan oleh kondisi pendanaan 

yang lebih baik sebagai konsekuensi dari tingkat perdagangan yang lebih tinggi. 

Jika tingkat leverage tidak melebihi tingkat pinjaman, maka pengaruh yang akan 

muncul ialah signifikan negatif. Temuan ini selaras dengan fakta yang terungkap 

dalam penelitian Minnis (2011), Bradley dan Chen (2014), Nouira (2014), Amrah, 

Hashim, dan Ariff (2015), Bauwhede, Meyere, dan Cauwenberge (2015), Choi 

dan Lee (2015), Seo et al. (2017), Volpentesta, André, dan Morricone (2017), Lim 
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et al. (2018), Tee (2018) yang membuktikan pengaruh signifikan negatif antara 

variabel leverage dan cost of debt.  

Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu, Hashim dan Amrah 

(2016) yang membuktikan bahwa cost of debt sama sekali tidak disebabkan oleh 

leverage. Juniarti dan Sentosa (2009), Bacha (2014), Adam, Mukhtaruddin, 

Soraya, dan Yusrianti (2015), Rodríguez et al. (2016), Hashim dan Amran (2016) 

menuturkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap cost of debt karena utang 

bukan masalah yang serius bagi perusahaan selama perusahaan tersebut masih 

memiliki kemungkinan untuk melunasi cost of debt dan pokok pinjaman melalui 

aset. 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Cost of Debt 

Total aktiva dan penjualan bersih akan memberikan gambaran terkait 

ukuran sebuah perusahaan, besarnya total aktiva dan penjualan akan berbanding 

lurus dengan besaran ukuran perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dengan aktiva 

besar akan dengan mudah memperoleh investasi modal (Hardiyanti, 2012). Bank 

akan menerapkan tingkat cost of debt yang cenderung besar kepada perusahaan 

berskala lebih besar karena perusahaan besar lebih beresiko daripada perusahasan 

yang kecil (Sepe et al., 2015). Hal ini searah dengan temuan dalam penelitian 

Binsbergen, Graham, dan Yang (2010), Perdana dan Kusmastuti (2012), Choi dan 

Lee (2015), Ashenah dan Shahverdi (2017), Seo et al. (2017), Fonseka et 

al.(2018), Sy et al. (2018) yang memperlihatkan adanya pengaruh signifikan 

positif antara variabel dependen dan variabel independen. 

Syahwier dan Fitriani (2018) mengungkapkan bahwa tingginya profit 

perusahaan menggambarkan banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, sehingga kemungkinan gagal bayar menjadi semakin kecil dan cost of 

debt juga akan terus menurun. Selain itu, kreditur juga akan lebih yakin dalam 

penentuan tingkat cost of debt yang lebih kecil untuk perusahaan besar karena 

dianggap lebih transparan dan mudah diawasi. Hal ini membuktikan temuan 

penelitian Mansi, Maxwell, dan Zhang (2010), Kholbadalov (2012), Koren et al. 

(2013), Huguet dan Gandía (2014), Amrah et al. (2015), Rodríguez et al. (2016), 

Shailer dan Wang (2015), Amiraslani et al. (2016), Spiceland et al. (2016), 

Fitriani dan Amanda (2017), Magnanelli dan Izzo (2017), Volpentesta et al. (2017) 
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yang membuktikan pengaruh signifikan negatif antara variabel dependen dan 

variabel independen. 

Causholli dan Knechel (2012) mengemukakan bahwa cost of debt tidak 

berhubungan secara signifikan oleh ukuran perusahaan. Besar kecilnya 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap cost of debt karena tidak menutup 

kemungkinan bahwa perusahaan yang besar atau kecil tidak memiliki utang untuk 

tetap dapat beroperasi atau berkembang. Ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh Donato dan Tiscini (2009), Moscariello, Skerratt, dan Pizzo 

(2014), Saker et al. (2015), Hashim dan Amrah (2016), Wardani dan Rumahorbo 

(2018), Wahyuni (2019) yang menuturkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

signifikan terhadap cost of debt. 

2.3.5 Pengaruh Kapitalisasi Pasar terhadap Cost of Debt 

Kapitalisasi pasar merupakan gambaran nilai pasar yang diberikan 

kepada perusahaan yang merupakan hasil kali dari saham per lembar dengan 

jumlah saham yang ada di perusahaan. Semakin tinggi nilai yang disalurkan 

perusahaan secara langsung ke pasar, tingkat resiko perusahaan juga menjadi 

semakin rendah, sehingga biaya yang ditetapkan oleh bank akan semakin rendah 

(Izzo & Magnanelli, 2012). Hal ini selaras dengan ungkapan temuan penelitian 

oleh Habib (2017), Magnanelli dan Izzo (2017) yang membuktikan variabel 

dependen dan independen berhubungan secara signifikan negatif. 

Menurut Arena (2011), kapitalisasi pasar tidak berhubungan dengan 

signifikan terhadap cost of debt karena menurut kreditur jumlah saham dan harga 

saham yang beredar tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 

besaran cost of debt yang akan diberi kepada perusahaan, pelemahan nilai tukar 

rupiah dan peningkatan inflasi menyebabkan kapitalisasi pasar tidak dapat 

dijadikan sebagai patokan. Hal ini juga diungkapkan oleh Andrade, Bernile, dan 

Hood (2014) yang menyatakan bahwa kapitalisasi pasar tidak berhubungan secara 

signifikan pada cost of debt. 

2.3.6 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Cost of Debt 

Komisaris independen menggambarkan anggota dewan komisaris yang 

tidak berhubungan dalam hal kepemilikan saham, keuangan, kepengurusan, 

ataupun ikatan keluarga dengan direksi, komisaris, hingga pemegang saham yang 
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dapat mengurangi independensinya dalam melakukan tindakan (Wibowo & 

Nugrahanti, 2013). Peningkatan jumlah anggota komisaris indepeden di sebuah 

perusahaan hanya untuk melengkapi ketentuan formal, pengawasan komisaris 

independen terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena 

minimnya koordinasi dan perbedaan pendapat diantara komisaris independen. 

Kinerja dewan direksi akan kurang efektif jika tanpa pemantauan, ini akan 

berpengaruh pada kinerja perusahaan. Tingkat cost of debt tinggi akan diberikan 

kreditur kepada perusahaan dengan kinerja yang buruk, sebab resiko perusahaan 

yang besar (Wibowo & Nugrahanti, 2013). Hal ini searah dengan temuan 

penelitian yang dipaparkan oleh Nugroho dan Meiranto (2014), Samhudi (2016) 

yang membuktikan variabel dependen dan independen berhubungan secara 

signifikan positif.  

Laporan keuangan yang bermutu biasanya hadir dari dalam struktur 

organisasi yang memiliki komisaris independen yang eksis, yang akhirnya 

mendorong kreditur melihat laporan keuangan dengan saksama dan 

mempengaruhi penetapan cost of debt atau tingkat return. Komisaris independen 

berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt, hal ini berarti komisaris 

independen dan cost of debt mempunyai nilai yang berlawanan. (Septian & 

Panggabean, 2017). Hal ini sejalan dengan kajian yang diungkapkan oleh Piot 

(2009), Setiani dan Kusbandiyah (2009), Sari (2010), Bradley dan Chen (2014), 

Nouira (2014) yang membuktikan hubungan yang signifikan negatif antara 

variabel dependen dan variabel independen.  

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penekanan tingkat cost of debt, hal tersebut dikarenakan komisaris independen 

tidak memiliki saham pada perusahaan, sehingga tidak bekerja secara efisien 

dalam membuat keputusan kebijakan utang. Fungsi lain komisaris independen 

untuk memastikan GCG berjalan dengan baik di dalam perusahaan, sehingga 

tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Juniarti dan Sentosa (2010), Yunita (2012), Rahmawati (2015), 

Wahyuni (2019) yang memperlihatkan tidak terdapat hubungan yang signifikan 

anatara variabel dependen dan independen. 

 

Verla Fransiska. Analisis Pengaruh Corporate Social Performance dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Cost of 
Debt pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020 



21 
 

 
Universtas Internasional Batam 

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Cost of Debt 

Wibowo dan Nugrahanti (2013) mengartikan kepemilikan manajerial 

sebagai keterlibatan unsur manajemen dalam kepemilikan saham yang berperan 

dalam penentuan keputusan. Dalam sebuah perusahaan, pihak manajer memiliki 

kendali dalam menentukan besarnya pinjaman utang perusahaan. Peningkatan 

porsi kepemilikan manajerial akan memotivasi para manajer dalam melakukan 

pengambilan keputusan yang lebih baik terkait keputusan pendanaan dan investasi 

yang beresiko tinggi (Swissia & Purba, 2018). Pada akhirnya, Pihak manajemen 

sebagai pemegang saham akan memaksimalkan keuntungan melalui investasi 

beresiko tinggi karena kewajiban pemegang saham terbatas pada perusahaan 

perseorangan sehingga kegagalan dalam investasi akan menjadi tanggungan 

kerugian pihak kreditur (Septian & Panggabean, 2017). Hal ini searah dengan 

penelitian yang diungkapkan oleh Aripin (2015), Septian dan Panggabean (2017), 

Octafilia dan Sandika (2018), yang menunjukkan munculnya hubungan signifikan 

positif pada variabel dependen dan variabel independen. 

Hasil yang diteliti oleh Derbali dan Ayeche (2015), Wahyuni (2019) 

dengan kepemilikan manajerial sebagai independen menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berhubungan secara signifikan negatif terhadap cost of 

debt. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tingginya kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam 

melakukan investasi proyek dengan keuntungan yang besar dan resiko yang tinggi 

karena kagagalan proyek akan berdampak pada perusahaan yang dimiliki tersebut. 

Proporsi kepemilikan saham oleh manajerial yang cenderung sedikit 

mengakibatkan pihak manajemen merasa enggan untuk bekerja secara maksimal 

dan tidak bertindak dengan hati-hati dalam menentukan kebijakan utang, 

dibandingkan pemilik saham mayoritas. (Nugroho & Meiranto, 2014). Fakta 

tersebut sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Setiani dan Kusbandiyah 

(2009), Juniarti dan Sentosa (2010),  Mansi et al. (2010), Yunita (2012), Ashkhabi 

dan Agustina (2014), Bacha (2014), Adam et al. (2015), Rahmawati (2015), 

Samhudi (2016), Saputra dan Faizal (2016), yang membuktikan tidak adanya 

hubungan signifikan antara variabel dependen dan variabel independen.   
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2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Cost of Debt 

Kepemilikan institusional merupakan gambaran dari pembagian 

kepemilikan saham di perusahaan tertentu yang dipegang perusahaan investasi, 

institusi pemerintahan, perusahaan asuransi, bank, maupun lembaga lainnya yang 

sering disebut sebagai investor institusional (Wibowo & Nugrahanti, 2013). 

Kebijakan utang perusahaan akan semakin tinggi dengan kepemilikan 

institusional yang besar. Faktanya pemegang saham institusional lebih 

berkeinginan untuk membiayai perusahaan dengan utang (Yunita, 2012). Ini 

disebabkan pendanaan perusahaan melalui dana pinjaman lebih diinginkan oleh 

pemegang saham karena tidak mengurangi kepemilikan perusahaan dibanding 

pendanaan dengan menggunakan saham. Hal ini searah dengan temuan yang 

diungkap oleh Rebecca (2012), Meiriasari (2017), dan Sijabat (2018) yang 

membuktikan adanya pengaruh signifikan positif antara variabel dependen dan 

variabel independen. 

Pihak institusional berperan sebagai pemilik hak yang berpotensi untuk 

meminimalisir resiko yang akan dialami oleh perusahaan dan kreditur, karena 

pihaknya dianggap memiliki kesamaan persepsi antara pihak kreditur bahkan 

memiliki tambahan penghasilan yang lebih besar untuk memperhatikan tindakan 

manajemen (Ashkhabi & Agustina, 2014). Pengawasan ketat dengan adanya 

kepemilikan institusional dari luar perusahaan akan meningkatkan kinerja 

manajemen sekaligus mengurangi resiko yang dapat timbul dan mengurangi cost 

of debt dari kreditur. Ini searah dengan penelitian yang diungkapkan oleh Juniarti 

dan Sentosa (2010), Agustami dan Yunanda (2014), Nouira (2014), Sharbati 

(2014), Moghani dan Mohammadi (2016), Octafilia dan Sandika (2018), Sy et al. 

(2018) yang membuktikan adanya hubungan signifikan negatif antara variabel 

dependen dan variabel independen.   

Setiani dan Kusbandiyah (2009), Nugroho dan Meiranto (2014), Adam, 

Mukhtaruddin, Soraya, dan Yusrianti (2015), Aripin (2015), Rahmawati (2015), 

Samhudi (2016), Septian dan Panggabean (2017), Wahyuni (2019) melakukan 

penelitian untuk mengamati keterkaitan antara kepemilikan institusional pada cost 

of debt. Menurut hasil dari penelitian tersebut, kepemilikan institusional tidak 

berdampak pada cost of debt. Ini dapat dipengaruhi oleh institusional yang 
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dianggap tidak dapat melaksanakan peninjauan yang efektif terhadap manajemen 

perusahaan seperti yang diharapkan investor.  

2.3.9 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Cost of Debt 

Dewan direksi menyandang sebuah tanggung jawab untuk memastikan 

keberhasilan tata kelola perusahaan yang digariskan oleh pemegang saham, 

sehingga jumlah dewan direksi pada sebuah perusahaan turut menjadi indikator 

penting dalam mekanisme governance, oleh sebab dewan dapat memastikan 

kepentingannya diikuti oleh para manajer (Wibowo & Nugrahanti, 2013). Piot 

(2009), Lorca et al. (2011), Nouira (2014), Andriani, Syafitri, dan Sunreni (2016) 

mengatakan semakin besar jumlah dewan direksi disebuah perusahaan akan 

memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menolak atau menyetujui sebuah 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen, dengan demikian pihak 

manajemen tidak dapat dengan mudah melakukan keputusan yang berkaitan 

dengan investor. Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh signifikan positif 

antara variabel dependen dan variabel independen.  

Anderson, Mansi, dan Reeb (2004), Kabir, Li, dan Veld-merkoulova 

(2013), Eskandari (2016), Hashim dan Amrah, (2016), Driharsanto dan Husain 

(2017), Volpentesta et al. (2017), Lim et al. (2018) mengatakan dewan direksi 

yang semakin banyak dalam sebuah perusahaan yang dapat mengatasi dan 

memiliki hak untuk menjalankan perusahaan dalam memutuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan pembiayaan utang. Di samping itu, dewan direksi juga menjaga 

credit rating yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dalam menjaga kelanjutan 

pendanaan perusahaan pada masa mendatang. Dengan demikian, banyaknya 

jumlah anggota dewan direksi di sebuah perusahaan, maka secara efektif dapat 

membuat keputusan yang secara langsung dapat mengurangi cost of debt. 

Penelitian ini memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan negatif antara 

variabel dependen dan variabel independen. 

Menurut Wibowo dan Nugrahanti (2013), Putri (2017), tidak ada 

pengaruh yang signifikan pada cost of debt jika dilihat dari sisi besar atau kecilnya 

ukuran dewan direksi di sebuah perusahaan, karena dewan direksi hanya untuk 

menetapkan struktur organisasi dan menyetujui proyek yang diajukan manajemen, 

dewan direksi tidak memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan mengenai 
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program yang ada dalam perusahaan. Sebab di dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), yang memiliki hak untuk memutuskan program yang beresiko 

dalam perusahaan yaitu pemegang saham mayoritas.  

2.3.10 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Cost of Debt 

Kualitas audit ialah pelaporan kesalahan dan probabilitas pendeteksian 

laporan keuangan internal. Kualitas audit terbagi atas dua jenis, yaitu kualitas 

auditor bersumber pada big four dan non big four (Wibowo & Nugrahanti, 2013). 

Menurut Nugroho & Meiranto (2014), semakin terpercaya kualitas audit, akan 

memperoleh cost of debt yang lebih kecil dalam sebuah perusahaan. Faktor ini 

bisa dilakukan dengan perusahaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

menyandang citra yang baik dan positif dalam sudut pandang pihak kreditur pada 

umumnya, karena dinilai lebih transaparan. Implikasinya adalah semakin rendah 

serta kecilnya resiko perusahaan dan tanggungan cost of debt. Hal ini searah 

dengan temuan dalam penelitian Yunita (2012), Koren et al. (2013), Yenibra 

(2014), Rodríguez et al. (2016), Samhudi (2016), Volpentesta et al. (2017) yang 

menuturkan adanya hubungan signifikan negatif antara variabel dependen dan 

variabel independen. 

Setiani dan Kusbandiyah (2009) menyebutkan bahwa penurunan cost of 

debt tidak semata disebabkan pengalaman perusahaan pernah diaudit oleh KAP 

big four dan non big four. Auditor juga tidak dapat berpartisipasi dalam penentuan 

keputusan mengenai rencana keuangan perusahaan, karena tugas auditor hanya 

menguji, mengevaluasi, memeriksa, serta menilai efesiensi dan efektivitas 

kegiatan dan pengendalian internal perusahaan, sehingga kualitas audit tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko cost of debt. Hal ini sama dengan 

temuan dalam penelitian Setiani dan Kusbandiyah (2009), Octafilia dan Sandika 

(2018), Zahro et al. (2018) yang membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel dependen dan variabel independen. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Debt Equity Ratio terhadap Cost of Debt 

Debt equity ratio adalah perbandingan rasio antara total kewajiban 

jangka panjang perusahaan dan total ekuitas pada akhir tahun, pada akhirnya 

Verla Fransiska. Analisis Pengaruh Corporate Social Performance dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Cost of 
Debt pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020 



25 
 

 
Universtas Internasional Batam 

angka DER yang semakin besar akan memberikan gambaran tentang besaran 

utang perusahaan (Wibowo & Nugrahanti, 2013). Juniarti dan Sentosa (2010), 

Adam et al. (2015), Septian dan Panggabean (2017) melakukan penelitian terkait 

variabel kontrol debt equity ratio dan variabel dependen cost of debt. Tingkat 

DER tidak memiliki pengaruh terhadap cost of debt, karena tidak peduli tinggi 

rendahnya rasio DER perusahaan akan berusaha untuk melakukan pelunasan 

utang yang dimiliki, karena jika perusahaan tidak mampu melakukan pelunasan 

atau mengangsur utang, akan menurunkan nilai perusahaan. 

 

2.5 Model Penelitian 

Model penelitian yang akan dimanfaatkan merupakan rekapitulasi dari 

penelitian Magnanelli dan Izzo (2017) serta Wibowo dan Nugrahanti (2013). 

Variabel yang akan digunakan berupa tanggung jawab sosial (CSR), profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kapitalisasi pasar, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dan 

kualitas audit sebagai variabel independen, serta debt equity ratio sebagai variabel 

kontrol. Cost of debt digunakan sebagai variabel dependen. Dari penjabaran 

tersebut, model penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Magnanelli dan Izzo (2017), Wibowo dan 

Nugrahanti (2013). 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Bersumber pada kerangka model penelitian di atas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini adalah: 

H₁ : Tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₂ : Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₃ : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap cost of debt. 

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₅ : Kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₆ : Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₇ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap cost of debt. 

H₈ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of 

debt. 

H9 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 

H₁₀ : Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of debt. 
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