
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen perusahaan yang 

berisikan informasi keuangan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan 

keuangan merupakan gambaran kinerja dan pengungkapan informasi 

perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan dapat menurunkan asimetri 

informasi antara manajer dengan investor. Meningkatnya pengungkapan 

dalam laporan keuangan bermanfaat bagi perusahaan karena dapat 

menurunkan cost of equity (biaya modal ekuitas). Hal ini membuat 

perusahaan berupaya untuk menurunkan cost of equity. 

 
Cost of equity (biaya modal ekuitas) adalah tingkat pengembalian 

(return) yang diharapkan para investor atas investasi dengan tingkat risiko 

tertentu (Hajiha dan Sobhani, 2012). Menurunnya cost of equity ini karena 

kualitas laporan keuangan tinggi (Desiliani, 2014). Jika laporan keuangan 

berkualitas maka perusahaan akan dinilai baik oleh investor sehingga investor 

akan menginvestasikan dananya. Laporan keuangan yang berkualitas dapat 

diperoleh melalui auditing. Ketika perusahaan dinilai tinggi oleh pasar karena 

kualitas laporan keuangannya maka cost of equity perusahaan akan semakin 

rendah (Desiliani, 2014). Cost of equity akan terjadi dimana perusahaan 

dinilai rendah oleh investor yang tercermin dari harga saham yang rendah 

dari penawarannya. 
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cost of equity 

perusahaan diantaranya auditor spesialisasi industri, ukuran KAP, audit 

tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba. Hajiha dan Sobhani (2012), 

Herusetya (2012), Kirana (2013) serta Suparno (2013), menguji pengaruh 

auditor spesialisasi industri terhadap cost of equity menemukan bahwa auditor 

spesialisasi industri berpengaruh negatif secara signifikan terhadap cost of 

equity. Menurut Hajiha dan Sobhani (2012) bahwa auditor spesialisasi 

industri seharusnya menurunkan cost of equity perusahaan. Pengauditan yang 

dilakukan oleh auditor yang memiliki spesialisasi industri dapat 

meningkatkan kualitas audit sehingga angka yang tersaji dalam laporan 

keuangan bebas dari salah saji yang material dan dapat diandalkan. Jika 

kualitas audit dalam laporan keuangan dapat diandalkan maka investor akan 

percaya untuk menginvestasikan dananya karena menilai perusahaan tersebut 

memiliki resiko yang kecil di masa depannya. 

 
Selain auditor spesialisasi industri, ukuran KAP juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi cost of equity perusahaan. Suparno (2013), Hajiha dan Sobhani 

(2012) serta Desiliani (2014) menguji pengaruh ukuran KAP terhadap cost of 

equity perusahaan dan menemukan bukti bahwa ukuran KAP berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap cost of equity. Paramita (2012) menemukan 

KAP Big 4 tidak memiliki kualitas audit yang berbeda dengan KAP second tier 

dalam perspektif investor yang diukur dengan cost of equity. KAP Big 4 dan non 

Big 4 tidak memiliki perbedaan kualitas audit sehingga informasi yang diperoleh 

investor dapat diandalkan untuk mengurangi resiko 
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dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian Khurana & Raman (2004) 

menunjukkan bahwa klien dari auditor Big 4 memiliki cost of equity yang 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan klien non-Big 4 auditor di 

perusahaan-perusahaan AS. 

 
Audit tenure juga merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi cost 

of equity perusahaan. Kirana (2013) menguji pengaruh audit tenure terhadap cost 

of equity nemukan bahwa audit tenure berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap cost of equity. Menurut Kirana (2013) bahwa Ada 2 teori tentang audit 

tenure. Teori yang pertama menyatakan bahwa audit tenure yang lebih panjang 

akan mengurangi kualitas audit karena dapat menyebabkan kompromi 

independensi auditor, tetapi teori yang kedua menyatakan bahwa audit tenure 

yang lebih panjang memungkinkan auditor untuk memperoleh pengetahuan 

khusus dan keahlian tentang operasi perusahaan, sistem akuntansi dan 

pengendalian internal agar dapat mendeteksi salah saji material dan dengan 

demikian mampu memberikan kualitas audit yang tinggi. Jika kualitas audit 

tinggi maka menekan cost of equity perusahaan. 

 
Selain audit tenure, kepemilikan keluarga juga diyakini merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi cost of equity perusahaan. Perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memiliki cost of 

equity yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan 

karena kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan peluang untuk 

memperoleh keuntungan pribadi lebih besar sehingga investor menginginkan 

tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi 
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risiko tersebut (Rebecca dan Siregar, 2013). Ketika perusahaan dimiliki secara 

mayoritas oleh keluarga tertentu, risiko informasi menjadi lebih besar dan 

menyebabkan cost of equity menjadi lebih tinggi (Rebecca dan Siregar, 2013). 

 
Kualitas laba (earning quality) juga merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi cost of equity perusahaan. Kualitas laba tidak lepas dari praktik 

manajemen laba karena adanya konflik keagenan. Laba yang berkualitas 

berkaitan dengan ketepatan informasi mengenai arus kas perusahaan dan 

mengurangi resiko dimasa depan. Ketepatan informasi inilah akan mengarah ke 

cost of equity yang rendah. Penelitian Ben-Nasr dan Al-Dakhaeel (2015) 

menyatakan bahwa kualitas laba yang tinggi dikaitkan dengan cost of equity 

rendah karena asimetri informasi yang rendah sejalan dengan resiko perusahaan 

menjadi rendah. Menurut Susanto dan Siregar (2011) bahwa kualitas laba yang 

diukur dengan kualitas akrual dan earning variability dapat berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap cost of equity perusahaan. 

 
Penelitian ini merupakan replikasi dari Hajiha dan Sobhani (2012) dan 

Desiliani (2014) dengan menambahkan variabel baru yaitu kepemilikan keluarga 

yang diambil dari penelitian Rebecca dan Siregar (2013) serta Nugroho dan 

Meiranto (2014) dan kualitas laba yang diambil dari penelitian Ben-Nasr dan Al-

Dakhaeel (2015). Rebecca dan Siregar (2013) menguji pengaruh kepemilikan 

keluarga terhadap cost of equity nemukan bahwa semakin besar kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif secara signifikan terhadap cost of equity. Ben-Nasr 

dan Al-Dakhaeel (2015) menguji pengaruh kualitas laba terhadap cost of equity 

nemukan bahwa kualitas laba yang rendah 
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akan berdampak tingginya cost of equity perusahaan. Sehingga variabel yang 

digunakan untuk menguji cost of equity perusahaan jauh lebih beragam. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, 

 
Ukuran KAP, Audit Tenure, Kepemilikan Keluarga, dan Kualitas Laba 

terhadap Cost of Equity”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian disajikan sebagai berikut : 

 
1. Apakah auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif terhadap cost 

of equity? 

 
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap cost of equity? 

 
3. Apakah audit tenure berpengaruh negatif terhadap cost of equity? 

 

4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap cost of 

equity? 

 
5. Apakah kualitas laba berpengaruh negatif terhadap cost of equity? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini antara lain : 

 

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah auditor spesialisasi industri 

berpengaruh negatif terhadap cost of equity. 

 
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh 

negatif terhadap cost of equity. 
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3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah audit tenure berpengaruh 

negatif terhadap cost of equity. 

 
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah persentase kepemilikan keluarga 

yang semakin besar berpengaruh positif terhadap cost of equity. 

 
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kualitas laba berpengaruh 

negatif terhadap cost of equity. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat sebagi berikut : 

 

1. Dipandang dari manfaat teoritisnya, penelitian ini mampu memberikan bukti 

empiris baru mengenai pengaruh auditor spesialisasi industri, ukuran KAP, 

audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba terhadap cost of equity 

sebagai bahan referensi empiris penelitian selanjutnya. 

 
2. Dipandang dari manfaat praktiknya, penelitian ini diharapkan menjadi 

referensi bagi investor dalam menilai kualitas audit yang terdapat dalam 

 
laporan keuangan. Bagi manajemen perusahaan supaya 

mempertimbangkan mengenai pentingnya kualitas audit. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

cost of equity perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan adalah auditor spesialisasi industri, ukuran 

KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas 
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laba. Dengan menggunakan analisis regresi berganda maka dapat diketahui 

apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi cost of equity perusahaan. 

 
Gambar 1.1 menunjukan bahwa sampel dari penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari laporan keuangan 

perusahaan akan diperoleh data mengenai auditor spesialisasi industri, ukuran 

KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba kemudian akan 

dianalisis pengaruhnya terhadap cost of equity perusahaan, Regresi berganda 

digunakan untuk menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. 
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Gambar 1.1 

 

Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

Kualitas Audit  

 

H1 (-) : Auditor Spesialisasi Industri 
 
 

 

H2 (-) : Ukuran KAP 
 
 

 

H3 : Audit Tenure 
 
 

 

Variabel Tambahan 

 

H4 (+) : Kepemilikan Keluarga 
 

Cost Of Equity 

 

H5 (-) : Kualitas Laba 
 

 

Variabel Kontrol : 

 

Karakteristik Perusahaan 

 

H6 : Ukuran Perusahaan 
 

 

H7 : Leverage 
 
 

H8 : Profitabilitas 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh auditor spesialisasi 

industri, ukuran KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba 

terhadap cost of equity. Cost of equity yang merupakan biaya perusahaan dapat 

diminimalkan dengan adanya nilai perusahaan yang baik. Nilai perusahaan 
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akan semakin baik apabila asimetri informasi dan resiko yang dimiliki kecil. 

Resiko yang dimiliki perusahaan tergantung dengan struktur modal dan 

kualitas audit yang dimiliki perusahaan. Struktur modal akan mempengaruhi 

kepemilikan keluarga perusahaan. 

 
Kualitas audit dibutuhkan untuk menjamin keandalan informasi yang 

diberikan perusahaan kepada pemakai informasi. Sehingga angka-angka yang 

tersaji didalam laporan keuangan jauh dari salah saji material. Karena 

informasi laporan keuangan akan digunakan investor dalam menilai dan 

mengambil keputusan investasi. Sehingga investor memerlukan kualitas audit 

untuk menjamin transparansi dan keandalan laporan keuangan. Kualitas audit 

diproksikan dengan auditor spesialisasi industri, ukuran KAP, dan audit 

tenure. Kualitas audit digunakan untuk menjamin kualitas laba yang 

dilaporkan oleh manajemen perusahaan. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan 

 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

 
Bab II Tinjauan Pustaka 

 

Berisi penguraian tentang landasan teori dan penelitian terdahulu variabel - 

variabel penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian. 
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Bab III Metodologi Penelitian 

 

Berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan alat analisis data. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

 

Berisi tentang hasil dan analisis data yang diuraikan guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

 
Bab V Penutup 

 

Berisi  kesimpulan,  keterbatasan,  dan  implikasi  dari  analisis  yang  telah 

 

dilakukan. 


