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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui jumlah 

data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki jumlah 

awal sampel sebanyak 1.171 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2016 tetapi data tersebut tidak lolos uji normalitas sehingga 

dilakukan penghapusan data-data ekstrim. Data akhir yang digunakan dalam 

penelitian ini menjadi sebanyak 800 perusahaan. 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif 

Variabel N 
Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

COE 800 0,00 0,94 0,13 0,17 

BET 800 0,33 2,40 0,75 0,33 

LIQ 800 0,00 0,77 0,04 0,08 

UKP 800 0,00 1,00 0,40 0,49 

SPI 800 0,00 1,00 0,29 0,45 

IDK 800 0,00 1,00 0,42 0,13 

KKA 800 0,00 1,00 0,91 0,29 

SIZ 800 4,40 9,02 6,41 0,76 

ROA 800 -7,75 2,49 0,03 0,31 

LEV 800 0,00 5,06 0,55 0,44 
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Berdasarkan tabel 4.1 variabel dependen cost of equity (COE) yang 

diukur dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,94. Nilai minimum sebesar 0,00 

dimiliki oleh perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), Asuransi Harta 

Aman Pratama Tbk (AHAP), Sierad Produce Tbk (SIPD), dan lain sebagainya. 

Sedangkan nilai maksimum 0,94 dimiliki oleh perusahaan Darya-Varia 

Laboratoria Tbk (DVLA). Rata-rata variabel ini adalah sebesar 0,13 dengan 

standar deviasi sebesar 0,17. Rata-rata COE sebesar 13% tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan menanggung biaya modal ekuitas yang 

tergolong cukup tinggi untuk dapat memperoleh modal yang berasal investasi 

dari investor. Hal ini berarti penilaian investor terhadap suatu perusahaan 

masih jauh dari kondisi kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Apabila 

penilaian investor masih jauh dari nilai intrinsik perusahaan itu sendiri, maka 

selisih ekspektasi perusahaan terhadap penilaian investor akan semakin tinggi 

sehingga menyebabkan biaya modal ekuitas yang harus ditanggung oleh 

perusahaan semakin besar. 

Variabel beta saham (BET) pada penelitian ini diperoleh dari data yang 

tersedia di PEFINDO. Hasil perhitungan data beta saham menunjukkan nilai 

terendah sebesar 0,334 yang dimiliki oleh Indo Acidatama Tbk (SRSN) dan 

nilai tertinggi sebesar 2,40 yang dimiliki oleh perusahaan Darya-Varia 

Laboratoria Tbk (DVLA). Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,33 dan 

rata-ratanya sebesar 0,75. Rata-rata variabel beta saham tersebut kurang dari 1 

sehingga hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pada sampel 
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penelitian ini kurang memiliki sinkronisitas antara kinerja saham individual 

perusahaan dengan pergerakan return di pasar. Menurut Husnan dalam Dewi 

dkk (2017) beta saham merupakan ukuran risiko perusahaan yang berasal dari 

hubungan tingkat suatu saham dengan pasarnya. Nilai beta saham perusahaan 

ini sering digunakan oleh investor sebagai acuan sebelum berinvestasi. Nilai 

beta saham yang semakin tinggi berarti risiko sistematis yang ada pada suatu 

perusahaan juga semakin tinggi. 

Variabel likuiditas saham (LIQ) pada penelitian diukur dengan 

menggunakan Trading Volume Activity yang diperoleh dari pembagian antara 

volume saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t dan jumlah 

saham beredar perusahaan i pada waktu t. Hasil perhitungan variabel ini 

memberikan nilai minimum sebesar 0,000001025 yang dimiliki oleh 

perusahaan Citra Tubindo Tbk (CTBN). Sedangkan nilai maksimum likuiditas 

saham dimiliki oleh perusahaan SMR Utama Tbk (SMRU) sebesar 0,77. Nilai 

standar deviasi variabel ini sebesar 0,08 dan nilai rata-rata sebesar 4%. Hal 

tersebut menunjukkan rata-rata frekuensi jual beli saham perusahaan yang 

dilakukan oleh investor di pasar modal sebesar 4%. Likuiditas saham yang 

dicerminkan dari besarnya volume perdagangan saham perusahaan 

menandakan bahwa semakin tinggi juga frekuensi transaksi saham yang 

dilakukan oleh investor, maka saham perusahaan tersebut semakin diminati 

oleh investor dan aktif diperdagangkan di pasar modal (Efrina dan Faisal, 

2017). 
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Tabel 4.2 

Tabel Frekuensi Ukuran KAP 

UKP 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid KAP Non Big 4 479 59.9 59.9 59.9 

KAP Big 4 321 40.1 40.1 100.0 

Total 800 100.0 100.0  

 

Variabel independen ukuran KAP (UKP) dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 diberikan apabila perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini diaudit oleh KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big 4. Sedangkan nilai 0 diberikan apabila perusahaan diaudit 

oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4. Berdasarkan tabel 4.2 

penelitian ini menunjukkan bahw perusahaan yang diaudit oleh KAP yang 

berafiliasi dengan KAP Big 4 sebanyak 40,1% atau sebanyak 321 

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big 4 adalah 

sebesar 59,9% atau sebanyak 479 perusahaan. Hal tersebut tersebut 

menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan sampel pada penelitian ini 

lebih banyak menggunakan jasa audit dari KAP Non Big 4 dari pada jasa 

audit KAP Big 4. Hasil perhitungan variabel ini menunjukkan nilai standar 

deviasi sebesar 0,49. 

 

 

 



68 

 

 

 

Tabel 4.3 

Tabel Frekuensi Spesialisasi Industri Auditor 

SPI 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non Spesialisasi 567 70.9 70.9 70.9 

Spesialisasi 233 29.1 29.1 100.0 

Total 800 100.0 100.0  

    

Selain itu, pada penelitian ini variabel auditor spesialisasi industri (SPI) 

juga diukur dengan menggunakan variabel dummy 0 dan 1. Pemberian nilai 0 

apabila perusahaan yang diaudit oleh auditor non spesialisasi. Sedangkan nilai 

1 diberikan untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan spesialisasi. 

Menurut Andreas dalam Sanjaya (2017) auditor dengan spesialisasi industri 

akan memiliki banyak klien dalam industri yang sama. Sebuah KAP 

diklasifikasikan sebagai spesialis dalam industry tertentu apabila memiliki 

market share lebih dari 20% (Kirana, 2013). Berdasarkan tabel 4.3 variabel 

spesialisasi industri auditor dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri hanya 29,1% atau 

sebesar 233 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang 

tidak memiliki spesialisasi adalah sebesar 70,9% atau 567 perusahaan. Artinya, 

perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini rata-rata diaudit oleh 

auditor yang tidak memiliki spesialisasi industri. Hasil pengujian variabel ini 

juga menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 0.45.  
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Perhitungan variabel independensi dewan komisaris (IDK) pada 

penelitian ini diukur dengan menghitung komposisi dewan komisaris 

independen dalam sebuah perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. 

Komposisi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi antara 

jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewaan komisaris yang 

ada pada perusahaan tersebut. Hasil perhitungan variabel ini menunjukkan nilai 

terendah 0% yang dimiliki oleh perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk 

(BSSR) dan nilai tertinggi 100% dimiliki oleh perusahaan Humpuss Intermoda 

Transportasi Tbk (HITS). Sedangkan untuk nilai standar deviasi dan rata-

ratanya masing-masing adalah sebesar 0,13 dan 42%. Rata-rata variabel dewan 

komisaris independen yang sebesar 42% menunjukkan bahwa hampir setengah 

dari anggota dewan komisaris pada perusahaan sampel penelitian ini adalah 

dewan komisaris independen. Menurut Fama dan Jensen dalam Winarto (2010) 

adanya komisaris independen dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi 

pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan konflik kepentingan yang ada 

dalam perusahaan tersebut. 

Tabel 4.4 

 Tabel Frekuensi Keahlian Komite Audit 

KKA 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ahli 72 9.0 9.0 9.0 

Ahli 728 91.0 91.0 100.0 

Total 800 100.0 100.0  
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Pengukuran variabel independen dengan variabel dummy juga 

digunakan untuk variabel keahlian komite audit (KKA). Perusahaan yang 

memiliki anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi 

atau keuangan akan diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak 

memiliki anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan 

akan diberi nilai 0. Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa perusahaan 

yang memiliki anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau 

keuangan adalah sebesar 91% atau 728 perusahaan dan perusahaan yang tidak 

memiliki anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan 

hanya sebesar 9% atau sebesar 72 perusahaan. Frekuensi tersebut menunjukkan 

bahwa secara rata-rata perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki anggota 

komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan. Menurut Wardani 

(2015) komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan 

akan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk memonitor manajemen 

dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.  

Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran 

perusahaan (SIZ) yang diukur dengan logaritma dari besarnya total aset 

perusahaan. Hasil perhitungan variabel ini menunjukkan nilai minimum 

sebesar 4,40 oleh perusahaan Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) 

dan nilai maksimum sebesar 9,02 oleh perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk 

(BMRI). Sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0,76 dan rata-rata 

sebesar 6,41. Rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset 

yang cukup besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. 
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Selain ukuran perusahaan, variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) yang diukur dengan menggunakan 

return of asset (ROA). Perhitungsn ROA dilakukan dengan cara membagi 

antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan. Berdasarkan tabel 

4.1 menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki nilai terendah sebesar -7,75 

dari perusahaan Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) dan nilai tertinggi 

sebesar 2,49 dimiliki oleh perusahaan Wahana Pronatural Tbk (WAPO). 

Sedangkan standar deviasi ditunjukkan dengan hasil sebesar 0,31 serta rata-

rata sebesar 0,03 yang menandakan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan 

dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba adalah sebesar 3%. 

Semakin tinggi tingkat ROA suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi juga 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan tersebut karena mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. 

Variabel kontrol lainnya yaitu leverage (LEV) yang dihitung dengan 

membagi antara total liabilitas dengan total aset. Perhitungan variabel ini 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00458 yang dimiliki oleh perusahaan 

Lippo Securities Tbk (LPPS) dan nilai maksimum sebesar 5,06 yang dimiliki 

oleh perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk (POLY). Standar deviasi variabel ini 

adalah sebesar 0,44 dan rata-ratanya adalah sebesar 0,55. Hal ini menandakan 

bahwa setiap Rp 1 aset digunakan untuk menjamin Rp 0,55 hutang perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan tersebut sangat bergantung pada hutang dari pihak luar untuk 

membiayai aktifitas operasionalnya (Wardani, 2015). 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Data penelitian harus memenuhi syarat uji asumsi klasik terlebih 

dahulu sebelum dilakukan uji analisis regresi untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006) uji normalitas dilakukan dengan 

tujuan untuk menguji apakah data penelitian yang digunakan telah 

terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov dimana data 

akan dikatakan lolos atau telah terdistribusi normal apabila hasil uji 

ini menunjukkan nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05. 

Namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data 

dikatakan tidak terdistribusi secara normal dan perlu dilakukan 

proses penormalan data dengan menghapus data outlier. Berikut 

adalah hasil uji normalitas : 
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Tabel 4.5 

Tabel Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.148 1171 .000 .892 1171 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil pengujian normalitas awal 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji kolmogorov-smirnov 

sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak normal dan perlu dilakukan proses 

penormalan dengan menghapus data outlier.  

Tabel 4.6 

Tabel Pengujian Kembali Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.028 800 .157 .990 800 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil nilai signifikansinya 

sebesar 0,157 dan dapat diketahui Asymp Sig untuk Standardized 

Residual yaitu sebesar 0,157 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang 

digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi penelitian 

ini terdapat hubungan atau korelasi diantara variabel independennya 

(Sanjaya, 2017). Pengujian ini dilakukan dengan menganalisa 

collinearity statistics pada nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Data dikatakan lolos uji multikolinearitas 

apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.  

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan uji 

Multikolinearitas pada model penelitian ini : 

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan dari hasil tabel 4.7 di atas maka dapat dilihat hasil 

nilai tolerance semua variabel adalah < 1 dan nilai VIF semua 

variabel tidak ada yang lebih besar dari pada 10 sehingga dapat 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.209 .036  -5.806 .000   
BET .425 .011 .816 37.601 .000 .885 1.130 

LIQ .013 .047 .006 .273 .785 .971 1.029 

UKP .031 .010 .087 2.983 .003 .490 2.042 

SPI -.042 .011 -.110 -3.823 .000 .508 1.969 

IDK .054 .028 .040 1.942 .053 .970 1.031 

KKA .001 .013 .001 .041 .967 .989 1.011 

SIZ .001 .006 .004 .154 .878 .708 1.413 

ROA -.021 .012 -.038 -1.820 .069 .953 1.049 

LEV -.008 .008 -.019 -.925 .355 .946 1.057 

a. Dependent Variable: COE 
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disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel 

independen atau tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada 

korelasi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 

lainnya yang terdapat pada model regresi (Ghoazali, 2006). 

Pengujian ini digunakan pada data runtut waktu dan memiliki 

periode lebih dari satu tahun. Pengujian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson.  

Tabel 4.8 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .819a .671 .667 .100921 1.901 

a. Predictors: (Constant), LEV, UKP, LIQ, KKA, IDK, ROA, BET, SIZ, SPI 

b. Dependent Variable: COE 

Dari tabel 4.8 nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 

1,901. Nilai DL = 1,81571 nilai DU = 1,85601dan 4-DU = 2,14399 

dengan N = 800 dan K = 9. Nilai DW sebesar 1,901 berada diantara 

1,81571 < DW < (4 – 1,85601) maka hasil pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak ada 

autokorelasi. 
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4. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2006) uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji 

heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser 

dimana apabila hasil signifikansinya menunjukkan hasil lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari 

heterokedastisitas. 

Berikut merupakan tabel hasil pengolahan uji 

heterokedastisitas pada model penelitian : 

Tabel 4.9 

  Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .011 .063  .176 .861 

BET .028 .020 .054 1.446 .149 

LIQ .069 .081 .031 .858 .391 

UKP -.012 .018 -.033 -.663 .508 

SPI .034 .019 .088 1.784 .075 

IDK .038 .048 .028 .791 .429 

KKA .003 .022 .005 .139 .890 

SIZ .008 .010 .036 .858 .391 

ROA .019 .020 .034 .949 .343 

LEV .027 .014 .067 1.857 .064 

a. Dependent Variable: abs 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.9 di atas menunjukan 

bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05. Hal tersebut 
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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 dalam 

penelitian ini : 

Tabel 4.10 

Tabel Hasil Uji F 

 

 

  

Tabel 4.10 nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Artinya bahwa beta saham, likuiditas saham, ukuran KAP, spesialisasi 

industri auditor, independensi dewan komisaris, keahlian komite audit, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara bersama 

berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 

 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.397 9 1.822 178.880 .000b 

Residual 8.046 790 .010   

Total 24.443 799    

a. Dependent Variable: COE 

b. Predictors: (Constant), LEV, UKP, LIQ, KKA, IDK, ROA, BET, SIZ, SPI 
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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 4.11 

Tabel Hasil Uji Adjusted R Square 

 

 

  

 

 

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R2 

adalah sebesar 0,667. Hal ini berarti 66,7% variabel dependen dalam 

penelitian ini dipengaruhi oleh variabel independen dan 33,3% variabel 

dependen dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian ini. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengunakan uji t. Variabel 

independen dianggap berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansinya 

kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini : 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .819a .671 .667 .100921 

a. Predictors: (Constant), LEV, UKP, LIQ, KKA, IDK, ROA, BET, SIZ, 

SPI 
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Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 variabel beta saham (BET) menunjukkan koefisien 

sebesar 0,425 dan nilai sig/2 adalah sebesar 0,000 (kurang dari 0,05). Hal ini berarti 

beta saham berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas 

sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Variabel independen 

likuiditas saham (LIQ) menunjukkan hasil koefisien sebesar 0,013 dan nilai 

sig/2nya adalah sebesar 0,393. Hal ini berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini 

ditolak, artinya likuiditas saham tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 

 Sedangkan variabel ukuran KAP (UKP) menunjukkan hasil nilai koefisien 

regresi ukuran KAP yang berafiliasi Big 4 adalah sebesar 0,031 dengan nilai sig/2 

sebesar 0,0015 (lebih dari 0,05). Hal ini berarti hipotesis kedua yang mengatakan 

MODEL 

 

Expected 

sign 

Unstandardized 

Coefficients 
T Sig. 

Sig. 

(α/2) 
Hasil 

B 

Std. 

Error 

(Constant)  -0,209 0,036 -5,806 0,000 0,000  

BET + 0,425 0,011 37,601 0,000 0,000 Diterima 

LIQ - 0,013 0,047 0,273 0,785 0,393 Ditolak 

UKP - 0,031 0,01 2,983 0,003 0,015 Ditolak 

SPI - -0,042 0,011 -3,823 0,000 0,000 Diterima 

IDK - 0,054 0,028 1,942 0,053 0,027 Ditolak 

KKA - 0,001 0,013 0,041 0,967 0,484 Ditolak 

SIZ - 0,001 0,006 0,154 0,878 0,439 Ditolak 

ROA - -0,021 0,012 -1,82 0,069 0,035 Diterima 

LEV + -0,008 0,008 -0,925 0,355 0,178 Ditolak 
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bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas ditolak. 

Selanjutnya variabel keempat dalam penelitian ini yaitu spesialisasi industri auditor 

(SPI) memiliki koefisien -0,042 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat diterima. 

 Variabel independensi dewan komisaris (IDK) memiliki koefisien sebesar 

0,054 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 dimana nilai signifkansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis independensi dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas ditolak. Kemudian 

hasil dari penelitian variabel keahlian komite audit (KKA) memiliki koefisien 

sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,484. Nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian komite audit tidak 

berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas sehingga hipotesis keenam dalam 

penelitian ini ditolak.  

 Hasil untuk variabel kontrol menunjukkan variabel kontrol ukuran 

perusahaan (SIZ) memiliki nilai signifikansi ukuran perusahaan yaitu 0.439 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap biaya modal ekuitas. Kemudian variabel kontrol profitabilitas (ROA) 

menunjukkann koefisien sebesar -0,021 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 dimana 

lebih kecil dari 0,05 sehingga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap biaya 

modal ekuitas. Sedangkan variabel kontrol leverage (LEV) memiliki hasil 

signifikansi 0,178 lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi leverage sebesar -

0,008. Artinya bahwa leverage berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas.  
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Beta Saham Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah beta saham 

berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas. Berdasarkan tabel 4.12 

hasil penelitian variabel ini menunjukkan bahwa koefisien dari variabel 

beta saham (BET) adalah sebesar 0,425 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam 

penelitian terdukung secara statistik. 

Menurut Fahdiansah (2016) salah satu risiko perusahaan adalah 

pengungkapan informasi karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

asimetri informasi atau ketimpangan informasi antara perusahaan dan 

investor. Asimetri yang semakin tinggi mencerminkan bahwa risiko 

perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai beta saham juga akan semakin 

tinggi. Risiko yang semakin tinggi ini akan menyebabkan investor kurang 

percaya terhadap informasi yang ada pada laporan keuangan sehingga 

penilaian investor terhadap perusahaan tersebut juga akan semakin jauh 

dari nilai intrinsiknya. Penilaian investor yang demikian akan 

menyebabkan semakin besar selisih antara ekspektasi perusahaan 

terhadap penilaian investor sehingga biaya modal ekuitas yang ditanggung 

oleh perusahaan juga akan semakin besar. 

Hal ini berarti apabila beta saham yang sering digunakan oleh para 

investor dalam pengambilan keputusan ketika berinvestasi dalam sebuah 
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perusahaan semakin tinggi, maka biaya modal ekuitas yang harus 

ditanggung oleh perusahaan juga harus semakin tinggi (Dewi dkk, 2017). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Dewi dkk (2017), 

Yanesari dkk (2012), dan Fahdiansah (2016) yang meneliti mengenai 

pengaruh beta saham terhadap biaya modal ekuitas menunjukkan hasil 

bahwa beta saham berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas. 

Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ashidiqi 

(2013) dan Anastasia (2016) yang menunjukkan bahwa beta saham 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

4.4.2 Pengaruh Likuiditas Saham Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Likuiditas saham berpengaruh negatif terhadap biaya modal 

ekuitas merupakan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Hal ini karena 

saham yang likuid menandakan bahwa saham tersebut diminati oleh 

investor serta terjadi penawaran dan permintaan yang aktif sehingga 

investor akan lebih percaya dan menilai perusahaan semakin mendekati 

nilai intrinsiknya yang kemudian menyebabkan biaya modal ekuitas 

perusahaan dapat ditekan. 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji hipotesis kedua ini menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,393 dimana nilainya lebih besar dari 0,05 

sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, artinya likuiditas 

saham tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada beda antara perusahaan yang memiliki 
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tingkat likuiditas tinggi maupun rendah dalam mempengaruhi besarnya 

biaya modal ekuitas yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Menurut Ferdian (2012) likuiditas saham perusahaan yang ada di 

Indonesia dianggap investor sering mengalami perubahan atau fluktuasi 

akibat adanya kondisi perekonomian, politik, dan keamanan yang secara 

tidak langsung mempengaruhi likuiditas saham yang ada. Oleh karena itu, 

pengambilan keputusaan investor dalam menilai perusahaan sebelum 

berinvestasi dan ekpektasi investor terhadap return tidak dipengaruhi oleh 

likuiditas saham (Putra, 2015). Hal ini juga membuat perusahaan tidak 

perlu mengkhawatirkan pengaruh kondisi likuiditas saham perusahaan 

terhadap penilaian investor sehingga biaya modal ekuitas yang harus 

perusahaan tanggung juga tidak akan berubah. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putra (2015) dan Ferdian 

(2012) yang menemukan bahwa likuiditas saham tidak berpengaruh 

terhadap biaya modal ekuitas. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung 

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

menyatakan bahwa likuiditas saham memiliki pengaruh negatif terhadap 

biaya modal ekuitas. 

4.4.3 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini dikarenakan 

kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP akan memberikan 

informasi yang berkualitas dan reliable sehingga investor tidak salah 
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dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan biaya modal ekuitas 

perusahaan yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat ditekan. 

Berdasarkan tabel 4.12 dari hasil uji regresi yang telah dilakukan, 

variabel ukuran KAP ini menunjukkan koefisien sebesar 0,031 dengan 

nilai sig/2 sebesar 0,0015 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini berarti hipotesis 

ketiga pada penelitian ini yang mengatakan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas secara statistik ditolak. 

 Temuan tersebut kemungkinan disebabkan karena investor 

menganggap hubungan kedekatan KAP Big 4 dengan klien akan dapat 

mengakibatkan tingginya tingkat risiko informasi dalam laporan 

keuangan perusahaan (Hermawan, 2016). Selain itu, investor juga pasti 

tidak hanya mengandalkan informasi dalam laporan keuangan perusahaan 

untuk pengambilan keputusan tetapi investor akan menggunakan 

informasi lain untuk menjadi pertimbangangan dalam pengambilan 

keputusannya. Tingkat asimetri informasi dalam laporan keuangan 

perusahaan yang dianggap masih tinggi oleh investor ini membuat 

investor menjadi kurang mengandalkan laporan keuangan yang diaudit 

oleh KAP Big 4 untuk pengambilan keputusan berinvestasi sehingga 

investor akan menilai perusahaan semakin jauh dari kondisi perusahaan 

yang sesungguhnya dan pada akhirnya biaya modal ekuitas yang harus 

ditanggung oleh perusahaan akan menjadi semakin besar. 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Herusetya (2012) 

dan Hermawan (2016) yang menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh 
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positif terhadap biaya modal ekuitas. Tetapi hasil ini tidak mendukung 

penelitian dari Yanesari (2012), Desiliani (2014), dan Fernando dkk 

(2010) yang menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif 

terhadap biaya modal ekuitas. 

4.4.4 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Biaya Modal 

Ekuitas 

 Pada penelitian ini hipotesis keempat memprediksikan apabila 

laporan keuangan perusahaan diaudit oleh auditor yang memiliki 

spesialiasai industri auditor maka biaya modal ekuitas perusahaan akan 

dapat ditekan. Auditor dengan spesialisasi industri lebih banyak memiliki 

pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenai permasalahan serta 

istilah-istilah dalam industri tertentu. Selain itu, laporan keuangan yang 

diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri menunjukkan discretional 

accrual yang lebih rendah dan earning reponse coefficient (ERC) yang 

lebih tinggi daripadi klien tanpa auditor dengan spesialisasi industri. Hal 

ini akan mendorong investor semakin yakin untuk menilai perusahaan 

semakin mendekati nilai intrinsiknya dan pada akhirnya biaya modal 

ekuitas yang harus ditanggung perusahaan menjadi semakin kecil. 

 Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel spesialisasi 

industri auditor memiliki koefisien -0,042 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat 

diterima. Hal ini berarti laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh 
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auditor dengan spesialisasi industri terbukti dapat menekan biaya modal 

ekuitas yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Fernando dkk (2010), 

Herusetya (2012), dan Khan dkk (2014) yang meneliti mengenai pengaruh 

spesialisasi industri auditor dan hasilnya menjelaskan bahwa spesialisasi 

industri auditor memiliki pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

Sedangkan hasil ini tidak mendukung penelitian Desiliani dan Meiranto 

(2012) yang menemukan bahwa spesialisasi industry auditor tidak 

berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas.  

4.4.5 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Biaya Modal 

Ekuitas 

  Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah independensi dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Keberadaan 

dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan 

fungsi pengawasan sehingga investor akan percaya terhadap laporan 

keuangan perusahaan dan mengakibatkan selisih antara ekspektasi 

perusahaan terhadap penilaian investor akan semakin kecil. Hal inilah 

yang menyebabkan biaya modal ekuitas yang harus ditanggung oleh 

perusahaan semakin kecil. 

  Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel independensi dewan komisaris memiliki 

koefisien sebesar 0,054 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 dimana nilai 

signifkansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis 



87 

 

 

 

kelima yang mengatakan bahwa independensi dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas secara statistik ditolak. 

  Menurut Hadiprajitno dan Rahardian (2014) adanya beberapa 

anggota dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan diduga 

hanya untuk formalitas saja. Sedangkan peranan penting dalam perusahaan 

tersebut masih diambil alih oleh pemegang saham mayoritas 

(blockholders) sehingga kinerja pengawasan yang diharapkan akan 

semakin efektif dengan adanya dewan komisaris independen menjadi tidak 

terlaksana. Berdasarkan teori agensi, adanya hal yang demikian akan 

menimbulkan konflik kepentingan dan munculnya asimetri informasi 

sehingga calon investor akan menjadi kurang mengandalkan informasi 

tersebut sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

Hal ini akan menjadi sinyal yang tidak cukup baik bagi para calon investor 

sehingga penilaian yang diberikan kepada perusahaan tersebut akan 

semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Selisih 

yang semakin jauh inilah yang menyebabkan biaya modal ekuitas 

perusahaan juga semakin tinggi. 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zulfikar (2016) yang 

menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap biaya modal ekuitas. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Chairunnisa (2014), Winarto (2012), dan Rosita (2016) 

menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh 

negatif terhadap cost of equity capital. 
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4.4.6 Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap  Biaya Modal Ekuitas 

  Variabel keahlian komite audit dalam penelitian ini diprediksi 

memiliki pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Sedangkan hasil 

penelitian variabel keahlian komite audit ini yang ditunjukkan pada tabel 

4.12 memiliki koefisien sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,484. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 

keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas 

sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak. 

  Sebagian besar perusahaan bahkan hampir seluruh perusahaan saat 

ini telah memiliki anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan. Hal ini mungkin dianggap oleh 

investor sebagai formalitas saja dari perusahaan karena sudah ada 

peraturan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 

55/Pojk.04/2015 yang mengatur tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan tersebut mengharuskan salah 

satu anggota komite audit perusahaan harus memiliki latar belakang 

akuntansi atau keuangan (OJK, 2015).  

  Adanya peraturan ini akan semakin mendorong investor untuk 

beranggapan bahwa keberadaan komite audit dengan latar belakang 

akuntansi atau keuangan hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan pada 

suatu perusahaan (Tarjo, 2010). Oleh karena itu, investor memutuskan 

untuk tidak menjadikan keberadaan komite audit dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan sebagai pertimbangan untuk 
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pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara perusahaan yang memiliki 

anggota komite audit dengan latar belakang akuntansi atau keuangan 

dengan perusahaan yang tidak memiliki anggota komite audit yang tidak 

memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan dalam mempengaruhi 

besarnya biaya modal ekuitas perusahaan. 

  Hasil ini mendukung penelitian dari Sari (2009) serta Kurniawati 

dan Marfuah (2014) yang menyimpulkan bahwa keahlian komite audit 

tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Sedangkan penelitian ini 

tidak mendukung penelitian Xiao (2014), Khemakhem dan Naciri (2015) 

serta Sari dan Vera (2014) yang menunjukkan hasil bahwa keahlian komite 

audit berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. 

4.4.7 Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Nilai signifikansi ukuran 

perusahaan yaitu 0.439 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran untuk menentukan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan (Sanjaya, 2017). Ukuran perusahaan menjadi 

faktor dalam besar kecilnya biaya modal ekuitas pada penelitian ini. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Susanti (2012) yang 

menemukan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya 

modal ekuitas. 
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Variabel kontrol yang kedua adalah profitabilitas yang diukur 

menggunakan ROA. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel ROA 

menunjukkann koefisien sebesar -0,038 dan nilai signifikansi sebesar 

0,035 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap biaya modal ekuitas. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi (2012), Purwaningtias dan Surifah 

(2015), Houqe, Ahmed, Zijl, (2015) menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas yang artinya ROA yang 

tinggi akan menurunkan biaya modal ekuitas suatu perusahaan. 

Selain itu, variabel kontrol yang ketiga adalah leverage. Nilai 

signifikansi leverage yaitu 0,178 lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi 

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

namun tidak signifikan terhadap cost of equity. Hasil penelitian ini 

menunjukan konsisten Ariyani dan Nugrahanti (2012). 

 

 


