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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat saat ini mendorong 

perusahaan – perusahaan untuk semakin berlomba dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan supaya dapat terus tumbuh dan berkembang. Upaya peningkatan 

kinerja perusahaan dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya 

adalah dengan ekspansi dengan membutuhkan modal atau dana yang cukup 

banyak supaya dapat terlaksana (Riyanto dalam Kirana, 2013). Dana yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dapat diperoleh dari 

investor yang menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut. Namun, 

perusahaan perlu menunjukkan hasil kinerja yang baik supaya dapat menarik 

minat para investor untuk berinvestasi di perusahaannya (Suparno dan 

Kiswara, 2013). Informasi hasil kinerja perusahaan akan ditunjukkan dalam 

laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan dan dipublikasikan setiap 

tahunnya di pasar modal. Laporan keuangan tahunan perusahaan 

dipublikasikan supaya para stakeholder termasuk investor dapat dengan mudah 

mendapatkannya untuk pertimbangan dalam keputusan berinvestasi (Dewi 

dkk, 2017). 

Investor yang telah memutuskan untuk berinvestasi pada suatu 

perusahaan maka akan mengharapkan pengembalian atas investasi yang 

ditanamkannya pada perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai pihak yang 

membutuhkan bantuan dana dari investor yang berbentuk investasi kemudian 
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akan mengeluarkan biaya modal ekuitas. Menurut Amurwani dalam Ariyani 

dan Nugrahanti (2012) cost of equity merupakan biaya yang harus ditanggung 

oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau 

menggunakan laba yang ditahan untuk investasi. Peningkatan dan penurunan 

biaya modal ekuitas yang harus tanggung perusahaan akan berubah-ubah setiap 

tahunnya dan akan berpengaruh pada risiko yang akan dihadapi oleh investor.  

Menurut Ningsih dan Ariani (2016) berdasarkan pengamatan dari 23 

perusahaan dalam daftar perusahaan LQ 45, biaya modal ekuitas yang hitung 

dengan model residual income mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata 

persentase biaya modal ekuitas dari 23 perusahaan LQ 45 pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,286%, 

sedangkan pada tahun 2014 biaya modal ekuitas mengalami penurunan rata-

rata sebesar 9,045%. Selain itu, hasil penelitian Putri (2013) menunjukkan 

biaya modal ekuitas perusahaan yang mengalami kenaikan berturut-turut 

selama tiga tahun. Namun terdapat perusahaan yang biaya modal ekuitasnya 

mengalami kenaikan dalam dua tahun berturut-turut tetapi kemudian 

mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas adalah 

risiko atau beta saham yang harus dihadapi oleh investor ketika akan 

berinvestasi. Beta dapat dikatakan sebagai pengukur volatilitas suatu risiko 

sistematik pada sekuritas. Investor yang menanggung tingkat risiko yang 

tinggi, akan mengharapkan mendapat tingkat pengembalian yang tinggi juga. 

Hasil penelitian Dewi dkk (2017), Ashidiqi (2013), dan Fahdiansyah (2016) 
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menunjukkan bahwa beta saham berpengaruh positif terhadap biaya modal 

ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beta saham yang 

ditanggung oleh investor, maka tingkat pengembalian yang diharapkan juga 

akan semakin tinggi juga (Dewi dkk, 2017). 

Jumlah saham yang diperdagangkan perusahaan untuk mendapatkan 

sumber modal dari para investor juga dapat mempengaruhi besarnya biaya 

modal ekuitas yang perlu dikeluarkan perusahaan. Menurut Mulyana dalam 

Ferdian (2012) semakin tinggi frekuensi transaksi jual beli saham yang 

diperdagangkan maka dapat dikatakan bahwa saham tersebut semakin likuid. 

Saham yang likuid juga dapat diartikan bahwa saham tersebut tidak sulit untuk 

diperjualbelikan atau tidak mengalami penurunan nilai saat dijual. Hasil 

penelitian Efrina dan Faisal (2017), Fard (2017) dan Zorn (2007) menyatakan 

bahwa likuiditas saham memiliki pengaruh negatif terhadap biaya modal 

ekuitas. Hal ini berarti semakin tinggi likuiditas saham suatu perusahaan, maka 

akan semakin menekan biaya modal ekuitas. 

Perubahan biaya modal ekuitas yang terjadi pada perusahaan juga dapat 

disebabkan oleh atribut audit. Audit memiliki peran penting untuk meyakinkan 

investor mengenai keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen (Chen et al dalam Desiliani, 2014). Tingkat kepercayaan investor 

untuk memeberikan investasi kepada perusahaan akan dapat menurunkan biaya 

modal ekuitas perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Bella (2017) mengenai pengaruh atribut audit terhadap biaya modal ekuitas 

menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap biaya modal 
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ekuitas dan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas. Selain itu, Yanesari (2012) dan Desiliani (2014) menemukan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

Fernando dkk (2010) juga menemukan atribut audit berpengaruh negatif 

terhadap biaya modal ekuitas. Hasil penelitian lain yang ditunjukkan oleh 

Khanmohhamadi (2014) dan Herustya (2012) menemukan bahwa spesialisasi 

industri auditor berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas.  

Sumber modal sebagian besar perusahaan lebih banyak bergantung 

pada sumber modal eksternal (Nasution, 2009). Ketergantungan perusahaan 

menyebabkan perusahaan perlu meyakinkan pihak-pihak penyandang dana 

eksternal bahwa dana yang masuk telah dikelola dengan tepat dan efisien oleh 

manajemen. Menurut Sutedi dalam Rosita (2016) perusahaan memberikan 

keyakinkan kepada pihak-pihak tersebut dengan menerapkan sistem tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Berdasarkan hasil dari perception survey 

yang dilakukan oleh McKinsey (2000) lebih dari 80% investor bersedia 

membayar lebih untuk perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik (well-

governed). Hal ini berarti GCG (good corporate governance) menjadi salah 

satu pertimbangan investor dalam berinvestasi sehingga dapat berpengaruh 

terdapat biaya modal ekuitas.  

Hasil penelitian Chairunnisa (2014) dan Rosita (2016) mengenai 

pengaruh good corporate governance terhadap cost of equity capital 

menunjukkan bahwa GCG yang terdiri dari dewan komisaris independen dan 

komite audit berpengaruh negatif terhadap cost of equity capital. Selain itu, 



5 

 

 

 

Winarto (2012) yang meneliti tentang perbedaan pengaruh manajemen laba 

dan mekanisme good corporate governance terhadap biaya modal ekuitas pada 

perusahaan di BEI Sebagai Peserta dan Non Peserta Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) menemukan hasil kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas serta 

dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap 

biaya modal ekuitas pada perusahaan non peserta CGPI.  

Selain itu, penelitian Xiao (2014), Khemakhem dan Naciri (2015) 

menunjukkan hasil penelitian mengenai keahlian komite audit yang 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan keahlian komite audit dapat menekan biaya modal ekuitas 

perusahaan karena komite audit dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan 

pencegahan kecurangan pada perusahaan. Sedangkan penelitian Sari dan Vera 

(2014) menemukan bahwa efektivitas komite audit yang dinilai berdasarkan 

ukuran dan keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya modal 

ekuitas. Hasil ini mencerminkan para investor menjadikan keahlian komite 

audit sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi 

karena dapat mencerminkan transparansi informasi dari perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan kembali variabel yang sudah ada dari 

penelitian Bella (2017) mengenai pengaruh ukuran KAP dan spesialisasi 

industri auditor terhadap biaya modal ekuitas supaya dapat menguji konsistensi 

dari hasil penelitian tersebut. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian 

ini adalah beta saham dan likuiditas saham. Beberapa variabel-variabel baru 
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tersebut ditambahkan dalam penelitian ini untuk dapat mengkaji lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal ekuitas 

dalam penelitian yang berjudul “PENGARUH BETA SAHAM, 

LIKUIDITAS SAHAM, UKURAN KAP, SPESIALISASI INDUSTRI 

AUDITOR, INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS, DAN KEAHLIAN 

KOMITE AUDIT TERHADAP BIAYA MODAL EKUITAS”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

a. Apakah beta saham berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas? 

b. Apakah likuiditas saham memiliki berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ? 

c. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif 

terhadap biaya modal ekuitas ? 

d. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas ? 

e. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

biaya modal ekuitas ? 

f. Apakah keahlian komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mendapatkan bukti empiris apakah beta saham memiliki pengaruh positif 

terhadap biaya modal ekuitas. 
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b. Mendapatkan bukti empiris apakah likuiditas saham memiliki pengaruh 

negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

c. Mendapatkan bukti empiris apakah ukuran KAP memiliki pengaruh 

negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

d. Mendapatkan bukti empiris apakah spesialisasi industri auditor memiliki 

pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

e. Mendapatkan bukti empiris apakah independensi dewan komisaris 

memiliki pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

f. Mendapatkan bukti empiris apakah keahlian komite audit memiliki 

pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis : bagi bidang akademisi, diharapkan hasil penelitian ini 

akan dapat membantu menyediakan bukti empiris dalam perkembangan 

pengetahuan mengenai pengaruh beta saham, likuiditas saham, atribut audit, 

independensi dewan komisaris, dan keahlian komite audit terhadap biaya 

modal ekuitas. Selanjutnya bagi penelitian selanjutnya, diharapkan 

penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan agar bermanfaat bagi 

kemajuan pendidikan. 

b. Manfaat praktis : bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan akan 

dapat memberikan informasi tambahan untuk dapat mengelola beta saham, 

likuiditas saham, atribut audit, independensi dewan komisaris, dan keahlian 

komite audit supaya biaya modal ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan 
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dapat dikendalikan. Selain itu, dengan mengelola beta saham, likuiditas 

saham, atribut audit, independensi dewan komisaris, dan keahlian komite 

audit maka perusahaan dapat menaikkan tingkat kepercayaan para 

stakeholder dan dapat memberikan rate of return kepada investor.  

c. Manfaat eksternal : bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 

membantu dalam menilai perusahaan yang memberikan rate of return 

dengan tepat waktu.  

1.5 Kerangka pikir 

Perusahaan perlu menyajikan informasi kinerja perusahaan dalam 

kegiatan operasional maupun kinerjanya di pasar modal untuk kepentingan 

antara perusahaan dan investor. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak 

tersebut yang akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dan 

berdampak pada biaya modal ekuitas. Hal ini dikarenakan salah satu pihak baik 

dari manajemen maupun investor tidak ingin dirugikan atas pengorbanan yang 

dilakukan. 

Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh beta saham, likuiditas 

saham, ukuran KAP, spesialisasi industri auditor, independensi dewan 

komisaris, dan keahlian komite audit terhadap biaya modal ekuitas pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam hal ini digunakan CAPM dan untuk 

menguji pengaruh menggunakan analisis regresi. Berdasarkan hal tersebut 

maka gambaran dari kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran menyeluruh mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

Beta Saham 

Likuiditas 

Saham 

Ukuran KAP 

Biaya 

Modal 

Ekuitas 

Spesialisasi industri 

auditor 

Ukuran Perusahaan 

perusahaan 

Variabel kontrol 

: 

Profitabilitas 

Keahlian 

Komite Audit  

Leverage 

Independensi dewan 

komisaris  
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BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Bab ini berisi landasan teori dan pengembangan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab menjelaskan tentang variabel yang digunakan dalam 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data dari penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 

Bab menjelaskan mengenai kesimpulan atas hasil dan 

pembahasan analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya.


