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ABSTRAK 
 

Pengaruh Good Corporate Governance dan Tingkat Pengungkapan Sukarela 
terhadap Cost of debt (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI) 
 

Oleh : Venny Ray Septia/2012 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh komisaris independen 
terhadap cost of debt, (2) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cost of debt 
(3) pengaruh kepemilikan institusional terhadap cost of debt dan (4) pengaruh 
pengungkapan sukarela terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2008 sampai 2010. Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive 
sampling, sebanyak 18 perusahaan. Data diperoleh dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD) dan www.idx.co.id. Teknik analisis data dengan 
menggunakan teknik regresi berganda yang dianalisis dengan Uji t dengan tingkat 
signifikansi alpha 5%. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) komisaris independen 
berpengaruh negatif terhadap cost of debt ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 
0,019 < 0,05, nilai koefisien β bernilai negatif yaitu -0,588 (2) kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap cost of debt ditunjukkan dengan tingkat 
signifikansi 0,105 > 0,05, nilai koefisien β bernilai positif yaitu 0,288 (3) 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap cost of debt ditunjukkan 
dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, nilai koefisien β bernilai positif yaitu 
0,723 (4) pengunkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap cost of debt dengan 
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, nilai koefisien  β bernilai positif yaitu 1,165. 

Dalam penelitian ini disarankan : (1) Bagi perusahaan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk menerapkan good 
corporate governance dan pengungkapan sukarela karena akan membantu dalam 
mengurangi cost of debt yang dimiliki perusahaan. (2) Bagi penelitian selanjutnya 
agar mengambil sampel yang berbeda dengan penulis misalnya seluruh 
perusahaan yang terdaftar di BEI, mengganti item-item pengungkapan sukarela 
dengan item-item pengungkapan sukarela yang digunakan pada peneliti terdahulu 
lainnya, dan memperpanjang periode penelitian (3) Bagi investor dan kreditor 
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
investasi dan pemberian pinjaman kepada perusahaan 

 
 
 
 
 
 

 


