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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Biaya Modal Ekuitas 

Definisi biaya modal adalah dana atau biaya peluang yang digunakan oleh 

perusahaan untuk membiayai bisnisnya (Armstrong, Core, Taylor, & Verrecchia, 

2011). Pendanaan modal yang baik akan membantu perusahaan agar terhindar 

dari kesulitan keuangan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan kegiatan 

usaha. Terdapat dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu modal 

ekuitas atau modal hutang. Modal ekuitas berarti bahwa perusahaan memperoleh 

dana baru dari keuntungan internal (internal) atau melalui masalah saham 

(eksternal) (Gitman, 2009).  

Li et al. (2009) mendefinisikan bahwa modal utang adalah dana yang 

diperoleh perusahaan melalui pinjaman jangka panjang dan pinjaman bank. Biaya 

modal ekuitas untuk perusahaan adalah suatu tingkatan dari  nilai pengembalian 

yang diperoleh investor ketika berinvestasi di perusahaan. Secara umum, 

perusahaan membayar uang kepada investor modal untuk mengkompensasi risiko 

yang akan mereka hadapi.  

Perusahaan akan mendapatkan modal dari investor yang bersedia 

memberikan dana kepada perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan risiko 

informasi yang memengaruhi tingkat pengembalian investor. Risiko informasi 

tergantung pada keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan yang dilaporkan 

(Hajiha & Sobhani, 2012). Dengan kata lain, biaya modal adalah tentang teori 

risiko dan pengembalian. 
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Lamdin (2003) mengungkapkan bahwa biaya modal ekuitas adalah 

variabel penting dalam banyak analisis keuangan. Sebagai contoh, analisis proyek 

memerlukan tingkat ketepatan tertentu dari biaya modal utang dan biaya modal 

ekuitas. Secara umum, pengertian tersebut mengisyaratkan jika perkiraan dari 

biaya modal akan memiliki tingkat ketidakpastian tertentu.  

Biaya modal ekuitas dapat pula didefinisikan menjadi nilai maupun tingkat 

pengembalian minimum yang diminta oleh pemegang saham kepada perusahaan 

secara proporsional dengan risiko investasi. Membuat keputusan dan menilai cara 

investasi yang paling tepat dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham adalah salah satu masalah terpenting dalam bidang manajemen keuangan. 

Untuk mencapai tujuan itu, memaksimalkan pendapatan dari investasi dan 

meminimalkan modal dianggap dua pendekatan yang tepat. Dengan demikian, 

mengetahui biaya modal selalu memiliki peran penting dalam keputusan 

perusahaan (Ahmadzedeh, Nahandi, & Hasanzadeh, 2013). 

Penerapan konsep biaya modal yang paling penting dapat dinyatakan 

sebagai berikut, jika tingkat pengembalian investasi perusahaan lebih besar 

daripada biaya modalnya dan jika tingkat ini meningkat tanpa peningkatan tingkat 

risiko, kekayaan pemegang saham akan meningkat. Alasannya adalah bahwa jika 

tingkat pendapatan perusahaan lebih tinggi dari biaya modalnya, pemegang 

obligasi dan pemegang saham preferen akan mencapai tingkat pengembalian yang 

disukai dan tingkat pengembalian yang tersisa akan disediakan untuk pemangku 

kepentingan umum yang  mana akan lebih tinggi daripada  tingkat pengembalian 

yang mereka harapkan  (Ahmadzedeh et al., 2013). 
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Fernando et al. (2010) menjelaskan bahwa sebenarnya biaya modal ekuitas 

merupakan nilai pengembalian atau return yang diinginkan pemegang saham pada 

saat mereka melakukan investasi pada suatu perusahaan. Berbeda dengan   Martin 

et al. (1997) yang menegaskan bahwa biaya modal ekuitas merupakan porsi yang 

diberikan perusahaan kepada investor untuk memberikan kepuasan pada tingkat 

tertentu. Hal penting yang harus diperhatikan perusahaan yaitu adanya risiko dari 

informasi yang disajikan yang mampu mempengaruhi tingkat pengembalian yang 

diharapkan investor. Risiko informasi ini bergantung pada tingkat ketepatan serta 

kerahasiaan dari informasi yang dilaporkan oleh perusahaan. 

 Lambert et al. (2007) berpendapat bahwa modal ekuitas yang rendah 

dapat dicapai dengan adanya penyediaan informasi yang baik. Hal tersebut dapat 

terjadi karena adanya kesinambungan antara peluang investasi di perusahaan dan 

investasi pilihan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan dan menurunkan biaya modal ekuitas. Sebab itu laporan keuangan 

yang berkualitas diperlukan. 

Menurut Utami (2005), sumber dana pada jangka panjang dapat digunakan 

untuk mengukur biaya modal di perusahaan. Terdapat empat macam sumber dana 

jangka panjang diantaranya utang jangka panjang, laba ditahan, saham biasa, dan 

saham preferen. Terdapat beberapa pengukuran yang dapat dipakai untuk 

menghitung nilai biaya modal ekuitas, yaitu: 

1. Model penilaian pertumbuhan konstan merupakan salah satu formula yang 

digunakan dalam model diskon dividen, khususnya yang berkaitan dengan 

saham yang diasumsikan teori akan tumbuh terus-menerus. Model diskon 

dividen adalah salah satu metode untuk menganalisa nilai saham 
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berdasarkan present value atau nilai saat ini dari arus kas masa depan, atau 

pendapatan.  

2.  Capital Priet Asset Pricing Model (CAPM) adalah formula yang 

memberikan gambaran antara hubungan pengembalian yang diharapkan  

dan risiko berinvestasi dalam sekuritas. Ini menunjukkan bahwa 

pengembalian yang diharapkan pada saham sama dengan pengembalian 

bebas risiko plus premi risiko, yang didasarkan pada beta saham tersebut.  

3.  Model Ohlson menyatakan nilai sebenarnya dari ekuitas sebagai fungsi 

dari nilai bukunya dan pengembalian kelebihan ekuitas yang mampu 

dihasilkan perusahaan di masa depan. 

 

2.2 Metode Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atas model penelitian yang serupa sudah dilakukan 

oleh beberapa peneliti di berbagai negara. Ahmed et al. (2008)  melakukan 

penelitian atas kualitas audit, mekanisme pemantauan alternatif, dan biaya modal 

ekuitas di Texas, Amerika Serikat. Sampel penelitian terdiri dari 8.434 perusahaan 

yang datanya diperoleh dari CRSP, I/B/E/S, COMPUSTAT, dan Thomson 

Financial tahun 1999 hingga 2005.   

Ahmed et al. (2008) menggunakan biaya utang dan biaya modal ekuitas 

sebagai variabel dependen dan variabel independen yang berupa kualitas audit. 

Ahmed et al. (2008) menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 

spesialisasi industri auditor untuk mengukur kualitas auditor. Penelitian ini 

menunjukkan adanya penurunan atau nilai yang jauh lebih rendah akan biaya 
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modal utang dan biaya modal ekuitas pada perusahaan yang melakukan perikatan 

dengan auditor BIG 4 dan auditor spesialisasi industri. 

 
 

Gambar 2.1 Model penelitian kualitas audit, mekanisme pemantauan alternatif, 

dan biaya modal ekuitas,  sumber: Ahmed et al. (2008). 

 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan di Australia oleh Li et al. (2009). 

Penelitian ini berfokus pada hubungan yang dimiliki kualitas audit dan atribut 

akuntansi dengan biaya modal ekuitas. Li et al. (2009) memilih sampel penelitian 

atas emiten yang terdaftar pada Australian Stock Exchange. Data penelitian 

menggunakan sebanyak 1.080 perusahaan kecuali perusahaan keuangan yang 

diambil dari tahun 1999-2004. 

Li et al. (2009) menggunakan earning management dan biaya modal 

ekuitas sebagai variabel yang dipengaruhi. Li et al. (2009) menggunakan 

pendekatan rasio harga saham atau price earning ratio untuk mengukur biaya 

modal ekuitas sedangkan kualitas laba menggunakan total accrual sebagai 

pengukuran. Variabel independen yang digunakan Li et al. (2009) yaitu audit fee 

dan spesialisasi industri auditor. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadinya 

penurunan nilai biaya modal ekuitas yang dihasilkan akan adanya kualitas audit 

yang tinggi. 

Penelitian mengenai pengaruh dari kualitas audit akan dampaknya 

terhadap manajemen laba dan biaya modal ekuitas juga pernah di lakukan di 

Kualitas Audit 

- Ukuran Kantor Akuntan Publik  

- Spesialisasi Industri Auditor 

 

Pemantauan Alternatif 

- Biaya Utang  

- Biaya Modal Ekuitas 
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China oleh Chen et al. (2011). Pada penelitiannya Chen et al. (2011) 

menggunakan data 3,310 perusahaan dari 2001 hinga 2006 yang diperoleh dari 

Shanghai and Shenzhen Stock Exchange sebagai sampel. Data perusahaan tersebut 

kemudian dikategorikan menjadi dua yaitu badan usaha milik negara (SOEs)dan 

badan usaha bukan milik negara (NSOEs). 

Pengukuran discretionary accruals digunakan untuk mengukur 

manajemen laba sedangkan untuk biaya modal ekuitas diukur dengan dua cara 

yaitu metode industri dan PEG ratio (price earning to growth ratio). Variabel 

independen dari penelitian ini adalah kualitas audit. Pengukurannya menggunakan 

ukuran KAP dan opini auditor. Hasil penelitian Chen et al. (2011) menegaskan 

bahwa dengan adanya kualitas audit yang tinggi maka pada badan usaha bukan 

milik negara (NSOEs) manajemen laba mengalami penurunan dan biaya modal 

ekuitas menjadi lebih besar daripada badan usaha milik negara (SOEs). 

Yanesari, Gerayli, & Ma’atoofi (2012) melakukan penelitian dengan 

menggunakan sampel data perusahaan dari periode 2006-2010 di Iran. Pada 

penelitiannya, Yanesari et al. (2012) menggunakan variabel ukuran KAP, audit 

tenure, serta spesialisasi industri auditor untuk variabel independen. Penelitian 

Yanesari et al. (2012) tidak menggunakan industri lembaga keuangan, perbankan, 

perusahaan keuangan dan investasi dalam pengukuran variabel spesialisasi 

industri auditor, karena laporan keuangan dari industri tersebut berbeda dari yang 

ada di industri lain. 
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Gambar 2.2 Model Penelitian Kualitas Audit dan Biaya Modal Ekuitas 

Perusahaan, sumber: Yanesari et al. (2012). 

Terdapat penelitian lain mengenai topik biaya modal ekuitas yang diteliti 

di Iran. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ahmad, Allah, Vahid, dan Saeede 

(2014). Penelitian Ahmad et al. (2014) berfokus untuk meneliti atribut kualitas 

audit terhadap tingkat ekspektasi yang diharapkan investor (biaya modal ekuitas). 

Adapun atribut kualitas audit yang digunakan Ahmad et al. (2014) antara lain, 

ukuran auditor, rotasi mitra audit dan audit tenure. Pengambilan data 

menggunakan dari perusahaan yang tercatat pada Tehran Stock Exchange (TSE) 

dari 2005 hingga 2010. 
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Gambar 2.3 Model Penelitian Investigasi Pengaruh Rotasi Mitra Auditor, Ukuran 

Auditor dan Audit Tenure terhadap Tingkat Ekspektasi Investor yang Diharapkan 

pada Perusahaan Tercatat di Tehran Stock Exchange (TSE), sumber: Ahmad et al. 

(2014). 

Ahmad et al. (2014) memakai biaya modal ekuitas sebagai variabel 

dependen dan karakteristik kualitas audit yang berupa rotasi mitra auditor, ukuran 

auditor dan audit tenure digunakan sebagai variabel independen. Variabel control 

dari penelitian ini antara lain, market to book value ratio, leverage dan ukuran 

perusahaan yang digunakan untuk mengendalikan dampak faktor risiko. 

Basiruddin, Benyasrisawat, dan Rasid (2014) melakukan penelitian untuk 

mengetahui kualitas audit dan biaya modal ekuitas di London, Inggris. Basiruddin 

et al. (2014) menemukan adanya perubahan tingkat kualitas audit yang semakin 

bermutu maka nilai pengembalian yang dibutuhkan oleh pemegang saham atau 

investor semakin rendah. Biaya modal ekuitas diukur dengan model price-earning 

growth (PEG). Kualitas audit diukur menggunakan audit fees, non-audit fees, 

auditor spesialis industri dan manajemen laba. Berdasarkan 226 perusahaan yang 

tercatat di London Stock Exchange (FTSE 350) selama 2005-2008. 

Gambar 2.4 Model Penelitian Kualitas Audit dan Biaya Modal Ekuitas, sumber: 

Basiruddin et al. (2014). 

Biaya Modal Ekuitas 
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Hermawan (2016) meneliti pengaruh dari kualitas audit atas biaya modal 

ekuitas pada emiten di Indonesia. Ukuran auditor, masa kerja auditor, spesialisasi 

industri, dan opini going concern digunakan sebagai indikator untuk 

mencerminkan kualitas audit. Dalam penelitiannya Hermawan (2016) 

menggunakan 336 perusahaan dari indeks LQ 45 Indonesia, dan diambil dari 

periode 2007 - 2012.  

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas audit dan biaya 

modal ekuitas mempunyai hubungan. Ukuran auditor dan masa kerja auditor 

dengan biaya modal ekuitas berhubungan secara signifikan. Studi ini 

menyimpulkan adanya hubungan negatif antar keduanya yaitu kualitas audit dan 

biaya modal ekuitas. Semakin tinggi kualitas audit yang disediakan auditor, 

perusahaan tidak harus mengkompensasi risiko investor. Akibatnya, semakin 

rendah biaya modal ekuitas yang dibayar perusahaan. 

 

Gambar 2.5 Model Penelitian Pengaruh Kualitas Audit pada Biaya Modal 

Ekuitas, sumber: Hermawan (2016). 

Bryan dan Reynolds (2016) melakukan penelitian akan pengaruh kualias 

audit pada biaya modal ekuitas. Penelitian dilakukan di negara Amerika Serikat. 

Biaya Modal Ekuitas 
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Sampel perusahaan pada penelitian ini diambil dari tahun 2003 hingga 2010. Data 

penelitian diperoleh dari Compustat, CRSP, Audit Analytics, dan I/B/E/S. 

Berdasarkan penelitian Bryan dan Reynolds (2016), ukuran kantor akuntan 

publik, spesialisasi industri auditor, dan audit tenure digunakan sebagai 

pengukuran kualitas audit.  Ukuran kantor akuntan publik terbagi dua yaitu KAP 

big 4 dan KAP non-big 4. Spesialisasi industri auditor adalah merupakan keahlian 

auditor pada bidang audit berdasarkan jenis industri. Audit tenure adalah masa 

kerjasama atau perikatan audit yang dimiliki auditor dan perusahaan. 

 

Gambar 2.6 Model Penelitian Kualitas Audit dan Biaya Modal Ekuitas, sumber: 

Bryan dan Reynolds (2016) 
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2.3 Pengaruh variable independen terhadap variable dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Biaya Modal 

Ekuitas 

Audit memiliki tujuan mendasar dalam meningkatkan kepercayaan dan 

kepercayaan informasi keuangan tertentu dalam laporan keuangan. Pada teori 

agensi dipaparkan bahwa hubungan keagenan timbul ketika pihak prinsipal 

(perusahaan) menunjuk pihak lain (auditor) untuk melaksanakan suatu jasa 

dengan nama prinsipal serta diberikan wewenang atau kekuasaan dalam 

menentukan keputusan. Kekhawatiran akan kepercayaan dan keandalan dari 

informasi keuangan merupakan penyebab mengapa audit dipandang sebagai 

mekanisme penting bagi pemegang saham untuk membantu memastikan bahwa 

direksi menjalankan perusahaan atas kepentingan pemegang saham. Oleh karena 

itu, perusahaan akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai 

reputasi baik dengan tujuan memperoleh hasil audit yang berkualitas sehingga 

mampu menekan biaya modal ekuitas  (Desiliani & Meiranto, 2015). 

Terdapat empat KAP terbesar di dunia yang dikenal dengan istilah BIG 4 

yang terdiri dari Price Waterhouse Coopers (PWC), Ernst & Young (EY), Deloitte 

Tohce Tomatsu Limited (Deloitte), dan KPMG. DeAngelo, (1981) menyatakan 

KAP besar akan mempunyai kerugian yang lebih besar pula jika dibandingkan 

dengan KAP kecil. Apabila dalam prosesnya KAP besar tidak menyediakan audit 

yang berkualitas maka KAP tersebut akan berisiko kehilangan reputasi dalam 

kasus kegagalan audit yang akan mengakibatkan kehilangan klien dalam jumlah 

besar.  
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Pada beberapa penelitian ukuran KAP dijadikan sebagai indikator dalam 

menilai kualitas audit. Pernyataan DeAngelo, (1981) tersebut didukung oleh 

Boone et al. (2008), Ahmad et al. (2014), Chen et al. (2011), Hajiha dan Sobhani 

(2012) dan Bryan dan Reynolds (2016) yang mengungkapkan ada terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara ukuran KAP sebagai salah satu indikator 

dari kualitas audit atas biaya ekuitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa biaya 

modal ekuitas dari klien BIG 4 mempunyai nilai yang relatif lebih kecil daripada 

klien dari KAP non-BIG 4. Ahmad et al. (2014) menyatakan KAP yang besar 

mampu menyediakan layanan audit yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan 

adanya minat Kantor Akuntan Publik dalam mempertahankan reputasi mereka di 

pasar kerja dan tidak takut kehilangan klien karena memiliki jumlah klien yang 

besar.  

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Sanjaya (2017) yang 

mengungkapkan bahwa tidak ditemukannya hasil yang signifikan atas ukuran 

KAP terhadap biaya modal ekuitas. Sanjaya (2017) mengungkapkan investor 

tidak memandang adanya perbedaan antara kualitas audit yang dirasakan antara 

auditor BIG 4 dan auditor non BIG 4. Sehingga informasi yang didapatkan 

investor dari laporan keuangan yang diaudit dari auditor BIG 4 dan auditor non 

BIG 4 dapat diandalkan dalam menentukan keputusan. 

 

2.3.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Casterella, Francis, Lewis, & Walker (2004) memandang spesialisasi 

industri sebagai strategi perbedaan yang memiliki tujuan agar memberikan 

perusahaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan daripada yang bukan 
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spesialis. Casterella et al. (2004) berpendapat bahwa dalam strategi perbedaan, 

perusahaan akan berusaha untuk menjadi berbeda di sepanjang beberapa dimensi 

yang luas. dihargai oleh pembeli. Ia mencari satu atau lebih atribut yang oleh 

banyak pembeli di industri anggap penting, dan secara unik memposisikan dirinya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini dihargai karena keunikannya dengan 

harga premium.  Literatur strategi melihat diferensiasi produk sebagai cara untuk 

menghindari kenaikan harga produk atau layanan yang tidak perlu bagi 

perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Sebagai contoh, jika 

sebuah perusahaan akuntansi dapat membedakan layanannya dari perusahaan 

akuntansi lain, dan jika klien menghargai diferensiasinya, maka perusahaan 

tersebut berpotensi mendapatkan premi biaya atas layanan mereka yang berbeda. 

Penelitian sebelumnya biasanya mengukur spesialisasi auditor dengan 

variabel dikotomi berdasarkan pendekatan pangsa pasar atau pendekatan pangsa 

portofolio (Neal & Riley, 2004). Ukuran pangsa pasar menunjukkan bagaimana 

perusahaan audit dibedakan dari para pesaingnya dalam suatu industri. Perusahaan 

audit diklasifikasikan sebagai spesialis dalam suatu industri jika aset klien 

auditnya, biaya audit, atau pendapatan penjualan di industri itu melebihi tingkat 

untuk klien perusahaan audit lain. Ukuran pangsa portofolio mencerminkan 

distribusi layanan perusahaan audit di seluruh industri.  

Perusahaan audit diklasifikasikan sebagai spesialis dalam suatu industri 

jika aset kliennya dalam industri tertentu melebihi patokan, seperti distribusi yang 

sama dari aset perusahaan klien di semua industri. Terdapat dua alas an mengapa 

ukuran pangsa pasar spesialisasi industry dianggap lebih sesuai untuk penelitian. 

Pertama, Neal dan Riley (2004) berpendapat bahwa ukuran pangsa pasar lebih 
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tepat dalam pengaturan di mana fokusnya adalah pada tindakan klien audit 

(misalnya keputusan untuk menyewa spesialis) karena ukuran ini lebih selaras 

dengan primer dalam industri klien fokus daripada ukuran portofolio. Kedua, 

pangsa pasar perusahaan audit lintas industri cenderung lebih mudah diamati oleh 

investor daripada pangsa portofolio perusahaan. Artinya, investor lebih cenderung 

menyadari, dan merespons, klasifikasi auditor sebagai spesialis berdasarkan 

pangsa pasarnya daripada klasifikasi berdasarkan pangsa portofolionya. 

Solomon (1999) mendefinisikan auditor spesialis industri sebagai auditor 

yang memiliki pelatihan serta pengalaman sebelumnya yang mana sebagian besar 

terfokus pada industri tertentu. Penelitian dalam spesialisasi industri memberikan 

bukti bahwa auditor yang mempunyai pengetahuan akan industri tertentu 

memiliki pengertian serta wawasan yang terperinci dan komprehensif tentang 

bisnis, karakteristik, dan kondisi pasar klien mereka. Ini akan menghasilkan 

peningkatan kemampuan auditor untuk mengungkap penipuan dan kesalahan. 

Khurana dan Raman (2004)  pada penelitiannya menemukan hasil bahwa 

auditor berkualitas tinggi dihubungkan dengan nilai biaya modal ekuitas yang 

relative lebih rendah hanya di Amerika Serikat tetapi tidak di negara-negara 

Amerika Latin lainnya seperti Kanada, Inggris, dan Australia. Khurana dan 

Raman (2004) berpendapat  bahwa reputasi nama merek auditor bukanlah factor 

yang mendorong kualitas audit yang dirasakan melainkan paparan litigasi yang 

mendorong kualitas audit yang dirasakan. 

 Ahmed et al. (2008), Li et al. (2009), Fernando et al. (2010), dan Hajiha 

dan Sobhani (2012) yang menemukan adanya hubungan signifikan yang negatif 

antara variabel spesialisasi industri auditor atas variabel biaya modal ekuitas. Li et 
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al. (2009) berpendapat bahwa menggunakan layanan jasa dari auditor spesialisasi 

industri memiliki biaya atau nilai modal ekuitas yang cenderung lebih rendah. 

Auditor spesialisasi industri cenderung memberikan audit yang lebih berkualitas. 

Hal tersebut dikarenakan spesialisasi industri auditor mempunyai keahlian dan 

kompetensi yang lebih baik daripada auditor yang bukan tergolong sebagai 

spesialisasi industri.  

Namun pendapat tersebut dibantah oleh Yanesari et al. (2012) dan 

Basiruddin et al. (2014) yang mendapatkan hasil yang tidak siginifikan pada 

penelitiannya.  Basiruddin et al. (2014) berpendapat bahwa investor tidak 

menganggap auditor spesialis industri sebagai atribut nilai tambah atau sebagai 

ancaman terhadap independensi auditor pada perusahaan di Inggris. Hal tersebut 

diakibatkan dari hampir seluruh entitas sampel mempekerjakan perusahaan audit 

BIG 4 yang memiliki reputasi baik. Dengan demikian, investor tidak peduli 

tentang layanan yang diberikan oleh perusahaan audit reputasi tinggi dan biaya 

layanan tinggi mereka. 

 

2.3.3 Pengaruh Audit Tenure terhadap Biaya Modal Ekuitas 

Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan adanya terdapat hubungan 

yang negatif antara audit tenure dan biaya modal ekuitas. Penelitian yang ada 

menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan auditor besar dan auditor 

spesialis industri cenderung mempunyai nilai biaya modal ekuitas yang rendah 

(Ahmed et al., 2008; Fernando et al., 2010; Li et al., 2009). Menurut penelitian 

Fernando et al. (2010), perusahaan yang memiliki masa kerja lebih lama dengan 

auditor cenderung memiliki nilai biaya modal ekuitas lebih rendah. 
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Azizkhani, Monroe, & Shailer (2013) berpendapat bahwa masa kerja audit 

yang lebih lama akan menurunkan kualitas audit. Dijelaskan, dengan 

meningkatnya masa dari audit tenure, auditor akan lebih cenderung tidak 

independen dan berpartisipasi dalam penipuan sepertinya halnya manajemen laba. 

Sebaliknya, audit tenure dalam jangka pendek akan mampu meningkatkan nilai 

dari kualitas audit. Disimpulkan bahwa auditor akan memperhatikan detail dan 

lebih skeptis dalam melakukan audit. Pernyataan ini didukung oleh Boone et al. 

(2008) yang mengemukakan hubungan signifikan positif antara audit tenure dan 

biaya modal ekuitas. Boone et al. (2008) berpendapat bahwa biaya modal ekuitas 

mulai meningkat dengan semakin bertambahnya tahun masa perikatan audit. Hal 

tersebut dikarenakan masa perikatan audit yang lebih tinggi akan dapat 

mengganggu penilaian auditor, sehingga meningkatkan risiko informasi. 

Namun Myers, Myers, & Omer, (2003) mengemukan pendapat yang 

berbeda. Myers et al. (2003) menyatakan pendapat yaitu semakin lama masa dari 

perikatan audit maka mutu audit yang dirasakan dapat lebih meningkat. Hal 

tersebut disebabkan  auditor dapat memperoleh pengetahuan khusus tentang bisnis 

perusahaan. Semakin panjang masa perikatan audit, maka akan semakin besar 

kemungkinan asimetri informasi dapat dikurangi antara auditor dan perusahaan. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian dari Mansi et al. (2004), Hajiha dan 

Sobhani (2012) dan Hermawan (2016) yang menemukan bahwa diperoleh 

hubungan signifikan yang negative atas variabel audit tenure dan variabel biaya 

modal ekuitas. Hajiha dan Sobhani (2012) mengungkapkan adanya perikatan audit 

yang lebih lama dapat meningkatkan penilaian auditor atas perusahaan saat 

melakukan audit sehingga mutu audit yang dirasakan juga akan dapat semakin 
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meningkat. Hasil berbeda juga ditemukan oleh Ahmad et al., (2014) di Negara 

Iran yang menyatakan audit tenure tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas 

biaya modal ekuitas. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini  merupakan replika dari 

penelitian yang dilakukan oleh Bryan dan Reynolds (2016) mengenai pengaruh 

karakteristik kualitas audit atas biaya modal ekuitas. 

 
Gambar 2.7  Model Penelitian Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Modal 

Ekuitas, sumber:  Data yang diolah. 

Hipotesis yang dapat diuraikan berdasarkan kerangka model tersebut, 

yaitu: 

H1 : Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap biaya modal ekuitas. 

Variabel Independen 

 Kualitas Audit 

- Ukuran Kantor Akuntan Publik 

- Spesialisasi Industri Auditor 

- Audit Tenure 
Biaya Modal Ekuitas 

Variabel Kontrol 

- Ukuran Perusahaan 

- Market to Book  

- Leverage   

- Earnings Volatility  

- Umur Perusahaan  

- Earning quality   

- Growth    

- ROA  
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H2 : Spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

modal ekuitas. 

H3 :  Audit tenure berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya modal ekuitas. 
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