
 
 
 
 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1 Statistik Deskriptif 

 

Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan yang terdaftar ke Bursa 

Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan dengan industri keuangan pada tahun 

2011-2015 sebanyak 720. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah data, nilai minimum dan maksimum dari viriabel yang ada 

dalam penelitian ini. Jumlah data awal sebanyak 720 tetapi tidak lolos uji 

normalitas, maka dilakukan penghapusan data yang ekstrim. Data akhir 

menjadi 630. 

 
Tabel 4.1 

 

Statistik Deskriptif 
 

     Std. 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata Deviasi 

Cost_of_Equity 630 -0.36 0.48 0.06 0.08 

Auditor_SI 630 0.00 1.00 0.22 0.42 

Ukuran_KAP 630 0.00 1.00 0.52 0.50 

Audit_Tenure 630 1.00 6.00 3.17 1.60 

Kep_Kel 630 0.00 86.72 17.38 23.70 

Kualitas_Laba 630 -1.97 0.57 -0.09 0.20 

Ukuran_Perusahaan 630 9.99 13.96 12.28 0.69 

Leverage 630 0.00 2.40 0.47 0.22 

Profitabilitas 630 -0.21 0.35 0.05 0.06 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 

 

Berdasarkan tabel 4.1 variabel cost of equity diukur dengan laba per 

lembar saham dibagi dengan harga saham yang nilainya memiliki rata-rata sebesar 
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0.06 dan standar deviasinya sebesar 0,08. Sedangkan untuk nilai minimumnya 

adalah -0.36 dan nilai maksimumnya sebesar 0.48. Rata-rata sebesar 6% tergolong 

rendah yang berarti pasar menilai sesuai dengan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya. Apresiasi pasar tercermin dari harga saham perusahaan. Harga 

saham tinggi karena investor menilai laba yang tinggi itu dari aktivitas riil 

perusahaan. Sehingga analisis menggunakan laba per lembar saham dibagi dengan 

harga saham ini digunakan calon investor atau investor untuk memprediksikan 

return sebagai keuntungan yang layak dari investasi. 

 

 

Tabel 4.2 

 

Tabel Frekuensi 
 
 

 

Auditor_spesialisasi_Industri  

     Cumulative 

  Frequency Percent Valid Percent Percent 
      

Valid non spesialisasi 490 77.8 77.8 77.8 

 spesialisasi 140 22.2 22.2 100.0 

 Total 630 100.0 100.0  
        

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 

 

Variabel auditor spesialisasi industri diukur dengan menggunakan 

variabel dummy dengan nilai 0 jika perusahaan yang diaudit oleh auditor non 

spesialisasi. Sedangkan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor 

dengan spesialisasi. Andreas (2012) auditor dikatakan spesialisasi industri jika 

auditor memiliki banyak klien dalam industri yang sama. Auditor dikatakan 
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spesialis jika memiliki market share dalam industri yang sama lebih dari 20 %. 

Hasil penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri 

hanya 22.2% sebanyak 140 perusahaan. Sedangkan sebesar 77.8% atau 490 

perusahaan diaudit oleh auditor non spesialisasi. Variabel ini memiliki standar 

deviasi sebesar 0.42. semakin auditor memiliki spesialisasi terhadap industri 

tertentu maka laba yang dihasilkan oleh kinerja perusahaan semakin berkualitas. 

 

 

Tabel 4.3 

 

Tabel Frekuensi 
 
 

Ukuran_KAP  

     Cumulative 

  Frequency Percent Valid Percent Percent 
      

Valid non Big 4 305 48.4 48.4 48.4 

 Big 4 325 51.6 51.6 100 

 Total 630 100 100  
       
Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 

 
 
 

 

Selain variabel auditor spesialisasi industri, variabel ukuran KAP juga 

menggunakan variabel dummy dengan nilai 0 jika perusahaan yang diaudit 

oleh KAP yang berafiliasi non Big 4. Sedangkan nilai 1 untuk perusahaan 

yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi Big 4. Hasil penelitian ini perusahaan 

yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi Big 4 sebanyak 51.6% atau 325 

perusahaan. Sedangakan sebesar 48.4% atau 305 perusahaan diaudit oleh KAP 

yang berafiliasi non Big 4. Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 0,5. 
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Tabel 4.4 

 

Tabel Frekuensi 
 
 
 

Audit_tenure  

    Valid Cumulative 

  Frequency Percent Percent Percent 
      

Valid 1 109 
   

17.3 17.3 17.3 

 2 148 23.5 23.5 40.8 

 3 118 18.7 18.7 59.5 

 4 106 16.8 16.8 76.3 

 5 79 12.5 12.5 88.9 

 6 70 11.1 11.1 100.0 

 Total 630 100.0 100.0  
       

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 
 

Variabel audit tenure diukur dengan jumlah angka tahun perusahaan 

melakukan perikatan dengan KAP yang sama pada tahun 2011-2015 secara 

berturut-turut. Pemerintah telah mengatur tentang jangka waktu perikatan audit 

(audit tenure) dalam PMK Nomor: 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menjelaskan 

bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut. 

 
Hasil penelitian bahwa audit tenure selama 6 tahun sebesar 11,1% atau 70 

perusahaan, audit tenure 5 tahun sebesar 12,5% atau 79 perusahaan, audit tenure 

selama 4 tahun sebesar 16,8 % atau 106 perusahaan, audit tenure selama 3 tahun 

sebesar 18,7 % atau 118 perusahaan, audit tenure selama 2 tahun sebesar 23,5% 

atau 148 perusahaan, dan audit tenure selama 1 tahun sebesar 
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17,3% atau 109 perusahaan. Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 1,6. 

Nilai rata-rata 3,17 yang menunjukan bahwa audit tenure tidak melangar 

peraturan pemerintah karena dibawah 6 tahun berturut-turut. 

 
Variabel selanjutnya yaitu kepemilikan keluarga. Variabel kepemilikan 

keluarga menggunakan persentase kepemilikan keluarga didalam perusahaan. 

Berikut merupakan hasil variabel kepemilikan keluarga : 

 

 

Tabel 4.5 

 

Tabel Frekuensi 
 

 Jumlah  Persentase 

Kepemilikan Keluarga Perusahaan Persentase Kumulatif 

Dibawah 20% 427 70.9 67.8 

21% - 30% 40 7.2 74.1 

31% - 40% 25 4.5 78.1 

41% - 50% 20 3.5 81.3 

51% - 60% 60 10.3 90.8 

61% - 70% 35 6.5 96.3 

71% - 80% 13 2.3 98.4 

81% - 100% 10 1.8 100 

Jumlah 630 100  
 

 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kepemilikan keluarga dengan sampel 

630 mayoritas dibawah 20% dengan jumlah perusahaan sebanyak 427. 

Perusahaan dengan kepemilikan 21% - 30% sebanyak 40, Perusahaan dengan 

kepemilikan 31% - 40% sebanyak 25, Perusahaan dengan kepemilikan 41% - 

50% sebanyak 20, Perusahaan dengan kepemilikan 51% - 60% sebanyak 60, 

Perusahaan dengan kepemilikan 61% - 70% sebanyak 35, Perusahaan dengan 

kepemilikan 71% - 80% sebanyak 13, dan Perusahaan dengan kepemilikan 81% 
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- 100% sebanyak 10. Kepemilikan saham keluarga diatas 50% artinya 

kepemilikan perusahaan mayoritas dimiliki oleh keluarga tertentu. Variabel ini 

memiliki standar deviasi sebesar 23.70 dan rata-rata 17.38 berarti mayoritas 

saham tidak dimiliki oleh keluarga. 

 
Variabel kualitas laba diukur dengan discretionary accrual. Rata-rata 

sebesar -0.09. Nilai terendah untuk kualitas laba sebesar -1.97 dan nilai 

tertinggi dari kualitas laba sebesar 0.57. Variabel ini memiliki standar deviasi 

sebesar 0.20. Nilai discretionary accrual negatif berarti semakin tinggi 

kualitas laba. Laba yang di sajikan oleh perusahaan dalam sample penelitian 

ini merupakan laba yang dapat dipercaya oleh investor karena berasal dari 

aktivitas riil perusahaan. 

 
Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, 

leverage, dan profitabilitas. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata 

sebesar 12,28. Ukuran perusahaan yang memiliki rata-rata sebesar 12,28 berarti 

perusahaan tersebut tidak mengalami masalah keuangan dalam menjalankan 

kegiatan operasional dan mampu memberikan deviden kepada investor yang lebih 

besar. Nilai minimum sebesar 9,99 dan nilai maksimumnya sebesar 13,96. 

Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 0.69. 

 
Variabel kontrol selain ukuran perusahaan yaitu leverage. Variabel 

leverage memiliki rata-rata sebesar 0.4665. Artinya setiap 1 Rupiah aset 

digunakan untuk menjamin 0.47 rupiah hutang. Nilai minimum sebesar 0 dan 

nilai maksimumnya sebesar 2.40. Variabel ini memiliki standar deviasi 

sebesar 0.22. 
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Selain ukuran perusahaan dan leverage, profitabilitas juga merupakan 

variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 

sebesar 0.05. Nilai minimum sebesar -0.21 dan nilai maksimumnya sebesar 

0,35. Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 0.06. 

 

 

4.2 Analisis Data 

 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian, 

data harus memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dipenuhi 

sebelum melakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. 

Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik: 

 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah ditentukan 

terdistribusi normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

uji kolmogorof-smirnov dimana ketentuan uji ini jika nilai dari sig lebih dari 

sama dengan 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal 

maka harus dilakukan proses penormalan dengan menghapus data outliner. 

Berikut adalah hasil uji normalitas : 
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Tabel 4.6 

 

Tabel Uji Normalitas 
 

Unstandarized Residual Kolmogorov-Smirnov Shapiro Wilk 

Statistik 0.224 0.56 

Jumlah Data 720 720 

Signifikansi 0.000 0.000 
 

 

Dari hasil pengujian normalitas bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka harus melakukan proses penormalan 

dengan menghapus data outliner. 

 

 

Tabel 4.7 

 

Tabel pengujian kembali Normalitas 
 

Unstandarized Residual Kolmogorov-Smirnov Shapiro Wilk 

Statistik 0.032 0.994 

Jumlah Data 630 630 

Signifikansi 0.198 0.009 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 

 

Tabel 4.11 menunjukan nila signifikansinya sebesar 0,198. jadi, pada 

penelitian ini, dapat diketahui Asymp Sig untuk Standardized Residual yaitu 

sebesar 0,198 > 0.05. artinya, data residual penelitian ini terdistribusi normal. 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Uji Multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk mengetahui apakah didalam model regresi penelitian ini terdapat 

hubungan atau korelasi diantara variabel independennya. Pengujian ini 
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dilakukan dengan menganalisa collinearity statistics pada nilai tolerance dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Data tidak Multikolinearitas apabila 

nilai tolerance >0,1 dan VIF <10. 

 
Berikut merupakan tabel hasil pengolahan uji Multikolinearitas 

pada model penelitian: 

 

 

Tabel 4.8 

 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 

 Unstandardized Standardized   Collinearity 

MODEL Coefficients Coefficients t Sig. Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.137 0.047  2.897 0.004   

Auditor_SI -0.018 0.007 -0.090 -2.697 0.007 0.785 1.274 

Ukuran_KAP 0.000 0.006 -0.004 -0.107 0.915 0.692 1.445 

Audit_tenure 0.006 0.002 0.092 2.867 0.004 0.846 1.182 

Kepemilikan_kel -8.296 0.000 -0.024 -0.816 0.415 0.973 1.028 

Kualitas_Laba -5.833 0.000 -0.012 -4.955 0.000 0.989 1.011 

Ukuran_per -0.011 0.004 -0.089 -2.642 0.008 0.769 1.300 

Leverage 0.019 0.012 -0.050 -1.665 0.096 0.962 1.039 

Profitabilitas 0.956 0.043 0.665 22.041 0.000 0.964 1.038 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 

 

Dilihat dari hasil table 4.13 di atas, nilai Tolerance semua variabel adalah 

 

< 1 dan nilai VIF semua variabel tidak ada yang lebih besar dari pada 10. Jadi, 

dapat disimpulkan tidak ada korelasi yang kuat antar variabel atau tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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3. Uji Autokorelasi 

 

Pengujian Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi 

diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang 

terdapat pada model regresi. Pengujian ini digunakan pada data runtut waktu 

dan memiliki periode lebih dari satu tahun. Pengujian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson. 

 
Tabel 4.9 

 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 
 
 
 

 

   Adjusted R Std. Error of Durbin- 

Model R R Square Square the Estimate Watson 
      

1 0.675
a 

0.456 0.449 0.06255 2.022 
 
 

 

Dari tabel 4.9 nilai Durbin Watson (DW) adalah 2,022. Nilai DL= 1,845885 

nilai DU = 1,92576 dan 4-DU = 2,108755 dengan N = 630 dan K = 8. Nilai DW 

sebesar 2,022 berada diantara 1, 845885 < DW < (4 – 1,891245). Hasil pengujian 

ini yaitu dalam model regresi tidak ada autokorelasi. 

 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

 

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan uji heterokedastisitas pada model 

penelitian: 
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Tabel 4.10 

 

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

 

 Unstandardized Standardized   

MODEL Coefficients Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 0.055 0.032  1.721 0.086 

Auditor_SI -0.002 0.005 -0.019 -0.439 0.661 

Ukuran_KAP 0.010 0.004 0.121 1.415 0.160 

Audit_tenure -0.002 0.001 -0.071 -1.694 0.091 

Kepemilikan_kel 0.000 0.000 -0.064 -1.637 0.102 

Kualitas_Laba -9.043 0.000 -0.035 -0.900 0.368 

Ukuran_per -0.002 0.003 -0.032 -0.728 0.467 

Leverage 0.031 0.008 0.158 0.707 0.480 

Profitabilitas 0.127 0.029 0.173 0.182 0.856 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 

 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.12 di atas menunjukan bahwa nilai 

signifikansi semua variabel lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak 

ada masalah heteroskedastisitas. Artinya semua variabel independen dalam 

penelitian ini memiliki variance yang sama. 

 

 

4.2.2. Uji F 

 

Uji F ini sering dikenal dengan uji Anova atau Uji Model yakni uji 

yang dilakukan bersama untuk melihat variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut hasil uji F : 
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Tabel 4.11 

 

Tabel Hasil Uji F 
 

 

 Sum of     

Model Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 2.034 8 0.254 64.999 0.000 

Residual 2.429 621 0.004   

Total 4.463 629    

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
 
 
 

 

Dari tabel nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. 

Artinya bahwa auditor spesialisasi industri, Ukuran KAP, audit tenure, 

kepemilikan keluarga, kualitas laba, ukuran perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas berpengaruh secara bersama terhadap cost of equity. 

 

 

4.2.3. Uji Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) 

 

Koefisien determinasi ini merupakan pengujian untuk melihat 

seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Penelitian ini mengunakan regresi berganda maka yang digunakan adalah 

nilai dari Adjusted R Square. Berikut ini adalah hasil pengujiannya : 

 

 

Tabel 4.12 

 

Tabel Hasil Uji Adjusted R Square 
 

   Adjusted Std. Error of the 

Model R R Square R Square Estimate 

1 0.675 0.456 0.449 0.06255 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 
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Dari tabel 4.11 diatas, nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,449 bearti 

44,9 % variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen (cost 

of equity) dan 55,1 % variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidal termasuk dalam penelitian ini. 

 
 
 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis mengunakan uji t. variabel independen dianggap 

berpengaruh apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 

 
Tabel 4.13 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 
 

 

 Unstandardized Standardized   
Sig. 

 

MODEL Coefficients Coefficients t Sig.  

(α/2) 
Hasil 

 

B Std. Error Beta 
  

    

(Constant) 0.137 0.047  2.897 0.004 0.002  

Auditor_SI -0.018 0.007 -0.090 -2.697 0.007 0.0035 Diterima 

Ukuran_KAP -0.004 0.006 -0.004 -0.107 0.915 0.458 Ditolak 

Audit_tenure 0.006 0.002 0.092 2.867 0.004 0.002 Diterima 

Kepemilikan_kel -8.296 0.000 -0.024 -0.816 0.415 0.208 Ditolak 

Kualitas_Laba -5.833 0.000 -0.012 -4.955 0.000 0.000 Diterima 

Ukuran_per -0.011 0.004 -0.089 -2.642 0.008 0.004 Diterima 

Leverage -0.019 0.012 -0.050 -1.665 0.096 0.048 Diterima 

Profitabilitas 0.956 0.043 0.665 22.041 0.000 0.000 Diterima 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017) 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh hasil uji hipotesis yaitu : 

 

4.3.1. Auditor Spesialisasi Industri 

 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu auditor spesialisasi 

industri berpengaruh negatif terhadap cost of equity. Artinya semakin 

banyak perusahaan yang diaudit dengan KAP yang sama dalam suatu 
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industri maka KAP tersebut menguasai industri tersebut. Sehingga 

kepercayaan akan kualitas informasi laporan keuangan akan semakin 

tinggi dan mengurangi cost of equity. Dengan adanya auditor spesialisasi 

industri ini informasi akan dapat lebih dipercaya, berkualitas dan reliable 

sehingga investor tidak salah dalam pengambilan keputusan berinvestasi 

dan dapat menurunkan cost of equity. 

 
Dari hasil regresi yang telah dilakukan, koefisien auditor 

spesialisasi industri auditor adalah -0.018 dan nilai sig 0.0035 (kurang 

dari 0,05). Artinya auditor spesialisasi industri berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap cost of equity. Secara empiris, hipotesis 

pertama diterima. 

 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Hajiha dan 

Sobhani (2012) dan Herusetya (2012) yang menemukan bukti bahwa 

semakin spesialisasi industri auditor akan menambah kualitas audit 

sehingga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap cost of equity. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian Suparno 

(2013) menemukan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa auditor dengan spesialisasi industri berpengaruh terhadap kualitas 

audit yang diberikan sehingga dapat mengurangi cost of equity. 
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4.3.2. Ukuran KAP 

 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu ukuran KAP berpengaruh 

negatif terhadap cost of equity. Hal ini dikarenakan Kualitas audit yang 

diproksikan dengan ukuran KAP akan memberikan informasi yang 

berkualitas dan reliable sehingga investor tidak salah dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi dan dapat menurunkan cost of equity. 

 
Dari hasil regresi yang telah dilakukan, koefisien regresi ukuran 

KAP yang berafiliasi Big 4 adalah -0,004 dan nilai sig 0,458 (lebih dari 

0,05). Artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap cost of equity. 

Secara empiris, hipotesis kedua ditolak. 

 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Paramita (2012) 

dan Khurana & Raman (2004) menunjukkan bahwa klien dari auditor 

Big 4 dan non Big 4 tidak memiliki pengaruh terhadap cost of equity. 

KAP Big 4 tidak memiliki kualitas audit yang berbeda dengan KAP 

second tier (non Big 4) 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 dalam pengambilan keputusan 

investasi. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 

penelitian dari Suparno (2013), Hajiha dan Sobhani (2012) dan Desiliani 

(2014) yang menemukan bukti bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap cost of equity. 
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4.3.3. Audit Tenure 

 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini memprediksikan audit tenure 

berpengaruh terhadap cost of equity. Hipotesis ketiga ini tidak berarah 

karena ada perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dari hasil regresi yang 

telah dilakukan, nilai signifikansinya 0,004 (dibawah 0,05) dan koefisien 

regresi audit tenure sebesar 0.006. Artinya audit tenure berpengaruh 

positif terhadap cost of equity. Semakin lama jangka waktu perikatan 

audit (audit tenure) maka dapat meningkatkan cost of equity perusahaan. 

Secara empiris, hipotesis ketiga diterima. 

 
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Zohreh dan Neda 

(2012) menunjukan bahwa perusahaan diaudit oleh KAP terbesar di Iran, 

audit tenure selama 4 tahun membuktikan bahwa cost of equity nya 

menurun. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Desiliani (2014) 

Hal ini membuktikan bahwa semakin lamanya audit tenure yang terjalin 

antara perusahaan dan KAP dapat mengurangi kualitas audit karena 

mengarah ke kompromi sehingga independensi auditor dipertanyakan. 

 
`Fitriany, et al.(2015) Audit tenure jangka panjang akan membuat 

kedekatan dan loyalitas antara auditor dan klien karena auditor akan merasa 

nyaman dengan klien tersebut. Hal ini dapat menurunkan obyektifitas dapat 

disebabkan oleh: pertama, auditor dapat melakukan tindakan yang 

mendukung manajemen sehingga auditor tidak memandang asersi 

manajemen dengan skeptisme yang professional. Kedua, auditor kurang 

sensitif dan gagal memperoleh bukti untuk mendukung judgement 
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auditor sehingga auditor salah dalam memberikan opini dengan tepat 

mengenai laporan keuangan perusahaan. Ketiga, auditor tidak mampu 

menahan klien untuk melakukan tindakan curang dengan tujuan 

mendapatkan manfaat ekonomis sehingga klien tidak pindah ke auditor 

lainnya. 

 
Dengan begitu auditor dapat dapat meningkatkan kualitas audit 

sehingga informasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan reliable. 

Sehingga kualitas audit yang diproksikan audit tenure berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap cost of equity. 

 

 

4.3.4. Kepemilikan Keluarga 

 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini memprediksikan semakin besar 

kepemilikan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap cost of equity. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, nilai signifikansinya 0.208 (lebih dari 

0,05) dan koefisien regresi kepemilikan keluarga sebesar -8.296. Artinya 

kepemilikan keluarga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap cost of 

equity. Secara empiris, hipotesis keempat ditolak. 

 
Ada atau tidaknya kepemilikan keluarga dalam perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap cost of equity karena mayoritas saham perusahaan tidak 

dimiliki oleh keluarga. Keputusan yang diambil manajemen perusahaan tidak 

didominasi oleh kepentingan keluarga tertentu terlebih untuk jumlah deviden 

yang akan dibagikan oleh pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan 
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keluarga akan mengutamakan keberlanjutan perusahaan dan berusahaan 

memberikan kinerja yang lebih baik agar dapat bersaing dengan industri sejenis. 

 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho (2014), tetapi tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Rebecca dan Siregar (2013) dan Amelia dan 

Yadnyana (2016) menunjukan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap cost of equity. 

 

 

4.3.5. Kualitas Laba 

 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini memprediksikan kualitas laba 

berpengaruh negatif terhadap cost of equity. Artinya semakin laba yang 

disajikan berkualitas maka cost of equity akan semakin rendah. Kualitas laba 

merupakan proksi dari tata kelola perusahaan. 

 
Dari hasil regresi yang telah dilakukan, nilai signifikansinya 0,000 

(dibawah 0,05) dan koefisien regresi kualitas laba sebesar -5.833. Artinya 

kualitas laba berpengaruh negatif secara signifikan terhadap cost of equity. 

Semakin informasi laba itu berkualitas maka cost of equity akan semakin 

rendah. Secara empiris, hipotesis kelima diterima. 

 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Leon Wong (2008) 

dalam Khikmah dan pramita (2015) menunjukan hasil bahwa kualitas laba 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap cost of equity. kualitas laba 

berdampak langsung pada penurunan nilai cost of equity suatu perusahaan. 

Semakin laba perusahaan berkualitas, maka perusahaan tidak banyak 

mengeluarkan biaya untuk memperoleh dana investasi atau operasi. Sebaliknya, 
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semakin laba perusahaan tidak berkualitas maka akan meningkatkan cost of 

equity yang harus ditanggung perusahaan. Manajemen laba yang tinggi 

menyebabkan kualitas labanya menjadi rendah dan cost of equity menjadi 

semakin tinggi. 

 

 

4.3.6. Variabel Kontrol 

 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Nilai signifikansi ukuran perusahaan 

yaitu 0.004 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap cost of equity. Ukuran perusahaan (Size) merupakan 

tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

menjadi faktor dalam besar kecilnya cost of equity. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Paramita (2012) bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap cost of equity. 

 
Selain ukuran perusahaan, variabel kontrol yang kedua yaitu leverage. 

Nilai signifikansi leverage yaitu 0,048 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien 

regresi leverage sebesar -0,019. Artinya bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap cost of equity. Hasil penelitian ini menunjukan konsisten dengan hasil 

penelitian Putri dan Cahyonowati (2014) yang menyatakan bahwa 

Meningkatnya tingkat utang akan menambah risiko keuangan sehingga 

investor menilai perusahaan itu rendah dan meningkatkan cost of equity. 

 
Profitabilitas merupakan variabel kontrol yang ketiga. Berdasarkan hasil 

analisis regresi didapatkan nilai koefisien sebesar 0,956 dan nilai signifikansi 
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0.000 kurang dari dari 0,05. Artinya bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap cost of equity. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

profitabilitas mampu mengendalikan variabel independen yang meliputi auditor 

spesialisasi industri, ukuran KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga dan 

kualitas laba terhadap cost of equity. Hasil penelitian ini terdapat konsistensi 

dengan hasil penelitian Paramita (2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap cost of equity. 


