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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

Source of financing atau sumber pembiayaan merupakan dana yang 

dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk mendanai kegiatan operasinya. Untuk 

memperoleh dana source of financing perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan 

biaya yang kemudian disebut dengan biaya modal. Berdasarkan sudut pandang 

perusahaan, biaya modal ekuitas dapat diartikan sebagai biaya yang dibayarkan 

kepada investor. Sedangkan berdasarkan sudut pandang dari investor, yang 

dimaksud dengan biaya modal ekuitas adalah nilai  pengembalian yang ingin 

didapatkan oleh para pemegang saham yang diiringi dengan adanya nilai risiko 

tertentu atas investasi yang ditanamkan (Desiliani & Meiranto, 2015). 

Barzegarnezhad dan Jamshidinavid (2017) berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan biaya modal ekuitas adalah biaya dana dari penjualan saham 

dan juga berupa tingkat return atau nilai pengembalian yang diinginkan oleh 

pemegang saham dari suatu perusahaan. Terdapat beberapa faktor penentu akan 

biaya modal ekuitas, yaitu keadaan perekonomian, keputusan perusahaan akan 

operasi dan manajemen, keadaan pasar, dan besarnya pembiayaan. Terdapat tiga 

sumber akan biaya modal ekuitas yaitu utang jangka panjang, modal, serta 

cadangan laba perusahaan dan laba ditahan perusahaan (Martin, 2007).  

Weston dan Brigham (1994) berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan 

yang menjadikan  biaya modal ekuitas dianggap penting. Pertama, biaya masukan 

terutama biaya modal yang terdapat pada perusahaan harus dapat diminimalkan 

oleh manajer dengan tujuan untuk dapat memaksimal nilai perusahaan tersebut. 
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Kedua, estimasi dari biaya modal diperlukan oleh manajer keuangan dalam 

mengambil sebuah keputusan terutama dibidang penganggaran barang modal. 

Ketiga yaitu biaya modal ekuitas yang telah terjadi akan digunakan manajer 

keuangan dalam menentukan berbagai macam keputusan. 

Tingkat risiko investasi mampu mempengaruhi nilai dari biaya modal 

ekuitas yang diperkirakan oleh para pemegang saham. Sebab nilai pengembalian 

akan semakin besar jika tingkat risiko dari investasi tersebut semakin besar. 

Sebelum membuat keputusan untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan, 

investor akan menilai kelayakan perusahaan terlebih dahulu dengan menganalisa 

kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit. Informasi 

keuangan yang didapatkan investor sangat terbatas karena hanya berdasar pada 

laporan keuangan (Desiliani & Meiranto, 2015). 

Lambert, Leuz, dan Verrecchia (2007) menyatakan bahwa modal ekuitas 

yang rendah dapat dicapai dengan adanya penyediaan informasi yang baik. Hal ini 

disebabkan adanya kesinambungan antara peluang investasi di perusahaan dan 

investasi pilihan. Hal ini terjadi sebab investasi akan membantu pihak manajemen 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan biaya modal ekuitas. 

Sebab itu laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan. 

Menurut Mangena, Pike, dan Li (2016) rendahnya tingkat risiko yang 

didapatkan bergantung pada baik tidaknya informasi yang disampaikan. Semakin 

berkualitas  informasi yang disampaikan, tentu akan menghasilkan tingkat risiko 

yang lebih rendah pula. Hal tersebut akan menurunkan biaya modal ekuitas 

dikarenakan akan meningkatkan likuiditas pasar.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Fungsi laporan keuangan yaitu sebagai media utama untuk menyediakan 

informasi atas keuangan perusahaan kepada pihak eksternal atau pihak diluar 

entitas perusahaan. Mengingat adanya kesenjangan informasi dan potensi 

munculnya masalah kepentingan yang mungkin terjadi dalam perusahaan atau 

manajemen perusahaan dan investor maka informasi dalam laporan keuangan 

harus netral dan tidak ada yang disembunyikan. Meningkatkan kualitas laporan 

keuangan merupakan fungsi penting dari audit berkualitas tinggi (Boone, 

Khurana, & Raman, 2008). 

Laporan keuangan adalah sumber informasi bagi para investor dalam 

menilai dan mengetahui keadaan serta performa dari perusahaan. Informasi yang 

disajikan digunakan oleh para investor untuk mengukur risiko yang diterima atas 

investasi yang dilakukan (Setyaningrum & Zulaikha, 2013). Tanpa adanya audit 

laporan keuangan, investor akan skeptis terhadap informasi keuangan yang 

diterbitkan yang menyebabkan investor tidak akan berinvestasi atau menuntut 

tingkat pengembalian lebih tinggi untuk menyeimbangkan risiko potensi 

pengambilalihan modal mereka oleh manajer. Akibatnya, biaya modal ekuitas 

yang rendah mampu dicapai dengan adanya penyediaan kualitas audit yang tinggi 

(Persakis & Iatridis, 2015).   

Adanya audit yang berkualitas pada laporan keuangan dapat mengurangi 

nilai risiko dari informasi yang dihadapi oleh investor. Hal ini akan menambah 

kredibilitas pada laporan keuangan yang dipakai oleh pemegang saham dalam 

memahami dan menilai risiko yang akan dihadapi. Pengauditan dalam laporan 
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keuangan merupakan peranan penting dalam meyakinkan investor (Chen, Chen, 

Lobo, & Wang, 2011). 

Menurut Boone et al. (2008) kualitas audit dapat memengaruhi persepsi 

investor tentang risiko informasi karena audit berkualitas tinggi memberikan 

verifikasi informasi keuangan yang lebih ketat, sehingga pemantauan menjadi 

lebih kuat. Ketika kualitas audit meningkat, ketidakpastian seputar kualitas 

informasi keuangan yang dilaporkan menurun, menyiratkan tingkat risiko dari  

informasi dan biaya modal ekuitas yang lebih kecil nilainya. 

Kasus Enron Corporation dan WorldCom menjadi isu global yang 

melibatkan integritas dan kualitas auditor eksternal sebelumnya. Hermawan, 

(2016) menyatakan  sejauh menyangkut audit profesional, salah satu alasan 

perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan adalah karena kegagalan 

kualitas audit dan independensi. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar sangat 

bergantung pada peran opini auditor eksternal mereka karena sangat penting untuk 

memberikan pelaporan yang masuk akal dan dapat diandalkan untuk keselamatan 

investor dan pemegang saham. Namun, hasil audit bisa rentan sejauh bahwa 

laporan audit tidak mencerminkan kesehatan aktual suatu perusahaan.  

Beberapa kasus ditemukan berkaitan dengan kegagalan audit di Indonesia. 

Dalam kasus Indo Farma dan Kimia Farma pada tahun 2001 beberapa masalah 

disebabkan oleh kualitas audit, di mana kedua perusahaan diindikasikan memiliki 

laporan keuangan yang menyajikan informasi yang menyesatkan pada tahun 2001 

dengan mengungkapkan persediaan yang berlebihan. Oleh karena itu, kasus-kasus 

ini harus dipertimbangkan untuk memutuskan apakah auditor yang berkualifikasi 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal (Hermawan, 2016). 
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Menurut Undang-Undang Perusahaan Indonesia pasal 40 (UU PT, 2007), 

perusahaan diharuskan menyediakan laporan keuangan yang berdasarkan standar 

akuntansi yang tunduk pada prosedur audit penuh. Secara umum, tujuan 

melakukan prosedur audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

yang disajikan telah terbebas dari salah saji material. Pada tahun 2005, Bank 

Dunia mengeluarkan Laporan tentang Kepatuhan terhadap Standar dan Kode 

(ROSC), yang terdiri dari penilaian praktik akuntansi dan audit di Indonesia. 

Salah satu masalah kritis adalah meningkatnya permintaan akan laporan keuangan 

yang berkualitas, terutama dari perusahaan audit Big 4 (The World Bank, 2005).  

Setelah publikasi ini, kualitas laporan keuangan yang diaudit telah 

meningkat untuk mendukung kebutuhan informasi yang lebih jelas. Selain itu, 

laporan tersebut menyarankan otoritas, dalam hal ini Bapepam, untuk memantau 

penegakan ketat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar, serta auditor 

mereka, untuk mematuhi International Standard Audit (ISA) dan International 

Financial Reporting Standard (IFRS) dengan demikian memberikan nilai tambah 

untuk pengambilan keputusan investor (Fernando, Abdel Meguid, & Elder, 2010). 

Masalah kualitas atau mutu audit telah memperoleh perhatian yang cukup 

besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah jatuhnya perusahaan-

perusahaan terkenal dunia seperti Enron, Worldcom dan Tyco. Kredibilitas 

auditor telah dipertanyakan oleh publik, khususnya calon investor. Kekhawatiran 

utama adalah independensi auditor eksternal dan kualitas pekerjaan audit yang 

disampaikan kepada klien dan publik mereka (Karjalainen, 2011). Kurangnya 

kepercayaan investor terhadap kualitas audit dapat secara serius merusak pasar 
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keuangan karena investor adalah kelompok pengguna utama yang menyediakan 

dukungan modal untuk sistem ekonomi.  

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan 

mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, salah saji yang bersifat material, 

maupun kelalaian yang terjadi pada sistem akuntansi dari klien (DeAngelo, 1981). 

Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu dari audit mendasar pada kemampuan teknis 

tim audit untuk mendeteksi atau menemukan salah saji dan serta independensi 

dari auditor untuk melaporkan salah saji yang ditemukan tersebut (Baker dan Al-

Thuneibat, 2011). Sehubungan dengan biaya modal ekuitas, jika investor merasa 

bahwa informasi keuangan yang telah diaudit mengandung mutu audit yang 

rendah, mereka akan menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kualitas dan 

kredibilitas suatu perusahaan. informasi keuangan perusahaan. Sebagai 

konsekuensinya, investor dapat menolak untuk menanamkan modalnya atau 

mungkin menuntut nilai pengembalian yang lebih besar untuk mengompensasi 

mereka atas risiko potensial yang melekat pada tingkat kualitas audit yang lebih 

rendah ( Chou & Chang, 2011). 

Berdasarkan pernyataan di atas, makalah ini mencoba untuk menyelidiki 

apakah ada pengaruh yang disebabkan oleh kualitas audit terhadap nilai biaya 

modal ekuitas pada perusahaan dalam kasus-kasus di Indonesia. Studi sebelumnya 

oleh Ahmed, Rasmussen, dan Tse (2008), Li, Stokes, Taylor, dan Wong (2009) 

dan Bryan dan Reynolds (2016) menunjukkan bagaimana kualitas audit secara 

signifikan memiliki dampak pada biaya modal ekuitas.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

Dari deskripsi yang telah disampaikan ada beberapa faktor yang termasuk 

kedalam pertanyaan untuk diajukan, yaitu :  

1. Bagaimana ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

biaya modal ekuitas? 

2. Bagaimana audit tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terhadap biaya modal ekuitas? 

3. Bagaimana spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap terhadap biaya modal ekuitas? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini 

kemudian diuraikan: 

1. Mengetahui pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap biaya modal 

ekuitas. 

2. Mengetahui pengaruh audit tenure terhadap biaya modal ekuitas. 

3. Mengetahui pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap biaya modal 

ekuitas. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentu nya mempunyai banyak manfaat positif bagi beberapa 

pihak.yaitu : 

1. Bagi investor 

Penelitian menggunakan data yang valid dan diharapkan para investor 

mampu mengambil manfaat dari penelitian ini. Selain itu, penelitian juga dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi auditor dalam halnya untuk menentukan tindakan 

atau pengambilan keputusan yang kemudian menggunakan informasi informasi 

yang telah peneliti hasilkan. 

2. Bagi auditor 

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi 

yang dalam upayanya diperkirakan laporan keuangan dapat menjadi meningkat 

yang telah diaudit serta menggunakan cara atau proses yang efektif dalam 

melaksanakan audit. Kemudian penelitian juga mampu membantu pihak auditor 

untuk mengindentifikasi faktor penyebab yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

kualitas audit laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Bagi akademisi dan peneliti 

Penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti atau akademisi lain 

diharapkan mampu menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi atau dasar 

pengembangan ilmu. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Tujuan adanya sistematika pembahasan yaitu membantu penguraian inti 

serta isi bab lainnya yang dibahas menjadi lebih singkat dan dijelaskan secara 

umum. Berikut sistematika pembahasan, yaitu: 

BAB   I PENDAHULUAN 

Memberikan sejumlah informasi seperti perihal yang mendasari 

dilakukkannya penelitian,antara lainlatar belakang, permasalahan, 

tujuan, dan manfaat dari adanya penelitian.. 

BAB  II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Memberikan sejumlah informasi mengenai teori yang berkaitan 

dengan hubungan variabel independen dan dependen. Model 

penelitian dari peneliti terdahulu serta penguraian hipotesis juga 

dijelaskan pada bab ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan desain penelitian ini serta mendefinisikan 

konten dan aturan untuk sampel penelitian. Diskusikan definisi dari 

setiap perubahan dengan kriteria yang digunakan. Diskusikan 

teknik dan sumber daya untuk mengumpulkan data sampel dan 

menjelaskan cara memulai dan menguji data yang dikumpulkan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan sejumlah informasi dari hasil olah data yang 

dilakukan dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang telah 

diuji.   

BAB  V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
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Bab ini berisikan kesimpulan akan penelitian yang telah dilakukan. 

Peneliti juga memberika sejumlah saran dan keterbatasan yang 

ditemukan di dalam melakukan peneltian ini. 
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