
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Foreign ownership lebih menarik dibandingkan dengan bobot yang dapat 

diinvestasikan secara de jure karena yang terakhir didasarkan tidak hanya pada 

batas-batas undang-undang tentang kepemilikan asing, tetapi juga kriteria 

penyaringan ukuran minimum dan likuiditas (Li, Nguyen, Pham, & Wei, 2011). 

Bahkan, Bekaert dan Harvey (2000) mengakui bahwa kepemilikan asing adalah 

indikator terbaik karena mengukur keberadaan investor asing aktual di berbagai 

perusahaan. 

Penggunaan kepemilikan asing dalam penelitian empiris liberalisasi pasar 

saham (Foong & Lim, 2016).  Pada generasi pertama berfokus pada 

pengembangan metode sistematis untuk tanggal pembukaan pasar saham 

berkembang. Namun, tanggal pembukaan pasar saham resmi mungkin tidak dapat 

sepenuhnya menangkap efek liberalisasi karena penghapusan pembatasan 

individu di negara berkembang terjadi secara bertahap selama beberapa tahun atau 

bahkan beberapa dekade. Sebagai hasilnya, literatur menyaksikan pengembangan 

indikator berkelanjutan untuk menangkap sejauh mana dan evolusi liberalisasi 

pasar saham dari waktu ke waktu. Namun, langkah-langkah de jure di atas telah 

dikritik mendukung indikator de facto karena undang-undang tidak 

mencukupi menghalangi / menarik aliran modal (Foong & Lim, 2016). Dalam 

kasus pertama, banyak negara memiliki kontrol modal yang ketat tetapi masih 

melaporkan aliran ekuitas portofolio yang besar, terutama karena lemahnya 

penegakan hukum. Dalam skenario kedua, ada negara-negara yang berjuang untuk 
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menarik aliran modal karena investor asing memperhitungkan hambatan investasi 

tidak langsung selain dari pasar saham terbuka. 

 Kepemilikan Bursa memungkinkan untuk mengatasi heterogenitas investor 

asing dalam negeri, mengingat literatur yang pada umumnya memperlakukan 

investor asing sebagai kelompok homogen atau hanya berfokus pada institusional 

asing. 

 Dalam saluran tata kelola perusahaan, investor asing telah ditemukan 

memainkan peran pemantauan aktif di perusahaan yang diinvestasikan. Namun, 

kelompok investor asing dalam studi empiris ini terbatas pada lembaga 

asing (Aggarwal, Erel, Ferreira, & Matos, 2011; Ferreira & Matos, 2008). Dalam 

untaian literatur lain, manfaat likuiditas didokumentasikan oleh Wei (2010) dan 

Ng et al., (2015) juga berasal dari investor institusi asing. Namun, dalam konteks 

Malaysia, Lim, Thian, dan Hooy (2015); Lim, Hooy, Chang, dan Brooks (2016) 

menunjukkan pentingnya penggabungan heterogenitas investor asing di mana 

mereka memisahkan total kepemilikan asing ke dalam institusi asing, orang asing. 

Return on asset (ROA) perusahaan dan return on equity (ROE) yang diharapkan 

berkorelasi negatif dengan biaya ekuitas perusahaan juga. 

 Weston dan Brigham (1969), bahwa biaya ekuitas dari perusahaan industri 

kecil lebih besar daripada perusahaan industri besar. Biaya ini dan 

mendefinisikannya sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan pada saham 

perusahaan ketika harga saham saat ini berada dalam ekuilibrium. Penunjukan 

umum tentu saja adalah tingkat kapitalisasi ekuitas. Perusahaan dengan leverage 

yang  rendah  memiliki  biaya  ekuitas  yang  rendah  karena  permintaan 
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pengembalian yang higher oleh investor to company yang lebih berpengaruh (Kim 

& Shi, 2012; Li, 2010). 

 Konservatisme bersyarat adalah fitur pelaporan keuangan yang telah 

berlangsung lama yang dicirikan oleh pengakuan tepat waktu dari berita-berita 

buruk yang relatif asimetris terhadap berita baik. Pengakuan kerugian yang lebih 

tepat waktu ini telah dijelaskan sebagai akibat dari tuntutan para debtholders 

untuk informasi mengenai nilai likuidasi bersih peminjam, sehingga 

memungkinkan tindakan tepat waktu untuk melindungi kepentingan para debitur. 

Manfaat kontrak akuntansi konservatif, bagaimanapun, mungkin datang dengan 

mengorbankan peran penilaiannya terutama di pasar saham (Armstrong, Guay, & 

Weber, 2010). Baru-baru ini, FASB dan IASB telah menghapus konservatisme 

dari kerangka konseptual mereka, dengan alasan bahwa akuntansi konservatif 

menginduksi asimetri informasi yang mengurangi wawasan pemegang saham 

terhadap arus kas masa depan dari opsi pertumbuhan. Johnstone (2005) secara 

analitis menunjukkan bahwa bahkan dalam kasus di mana informasi memang 

membawa ketepatan yang lebih tinggi, ketepatan berita buruk dapat menurunkan 

expected payoffs dan dengan demikian meningkatkan biaya ekuitas.  

 Based on research background in above, thus writers have research at 

company registered di Bursa Efek Indonesia dengan topik yaitu “Faktor-faktor 

yang mempengaruhi biaya ekuitas pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”.  
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1.2  Permasalahan Penelitian 

       Untuk variabel kepemilikan orang asing, too many company register yang 

terdaftar di BEI dalam kurun 5 tahun hanya sedikit orang asing yang 

menginvestasikan sahamnya diperusahaan asing, lebih dominan institusi asing. 

Karena institusi asing lebih banyak badan usaha asing yang menginvestasikan 

sahamnya in company. 

 Based on the description above, peneliti menganggap kepemilikan orang 

asing must be researched deeper, Apakah mampu bisa maximizing biaya ekuitas, 

then researcher akan have research for cost of equity, maka peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai biaya ekuitas dengan topik berjudul “Faktor-

faktor yang mempengaruhi biaya ekuitas pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Based on the background above, the problem in research yang akan diteliti, 

sebagai berikut: 

1.  Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap biaya ekuitas? 

2.  Apakah kepemilikan institusional asing berpengaruh signifikan  terhadap 

biaya ekuitas? 

3.  Apakah kepemilikan orang asing berpengaruh signifikan terhadap biaya 

ekuitas? 

4.  Apakah kemandirian dewan berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 

5.  Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 

6.  Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 
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7.  Apakah ROA berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 

8.   Apakah ROE berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 

9.   Apakah leverage berpengaruh signifikan  terhadap biaya ekuitas? 

10.  Apakah konservatisme bersyarat berpengaruh signifikan  terhadap biaya 

ekuitas? 

 

1.4  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

 This research result is hoped can get information by company mengenai 

factors affected biaya ekuitas, can give kontribusi for company sebagai 

bahan telaah dan masukan informasi dalan kegiatan akuntansi di 

perusahaan, dan get push in company in can disclosure year report 

completed with accounting standard di Indonesia will add good value 

(menambah company value)  perusahaan. 

2. Bagi Investor 

This is research result expected mampu memberikan information yang 

berguna as consideration for investors in making the right economic 

decisions.  

3. Bagi Akademisi 

Research result ini get benefit by academic for reference by next research 

and research result can added wawasan reader for faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya ekuitas. 
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1.4.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan 

terhadap biaya ekuitas. 

2.  Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional asing berpengaruh 

signifikan  terhadap biaya ekuitas. 

3.  Untuk mengetahui apakah kepemilikan orang asing berpengaruh signifikan 

terhadap biaya ekuitas. 

4.  Untuk mengetahui apakah kemandirian dewan berpengaruh signifikan  

terhadap biaya ekuitas. 

5.  Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan  terhadap 

biaya ekuitas. 

6.  Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan  

terhadap biaya ekuitas. 

7.  Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh signifikan  terhadap biaya 

ekuitas. 

8.   Untuk mengetahui apakah ROE berpengaruh signifikan  terhadap biaya 

ekuitas. 

9.  Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan  terhadap biaya 

ekuitas. 

10.  Untuk mengetahui apakah konservatisme bersyarat berpengaruh signifikan  

terhadap biaya ekuitas. 
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1.5  Sistematika Pembahasan 

 Systematic discussion aims to provide an overview of the contents and 

discussion of each chapter in the study which is organized as follows: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa memilih judul ini, 

permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai model penelitian yang sebelumnya, teori-

teori yang relavan, yang melandasi masalah yang akan diteliti dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian yang digunakan, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data penelitian yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan dan membahas hasil 

analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya ekuitas pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan 

skripsi ini, keterbatasan dari penelitian ini, serta merekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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