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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Biaya Modal 

Dasar dalam berbagai proses pengambilan keputusan adalah biaya modal. 

Dimulai dari menentukan tingkat pengembalian investasi hingga memengaruhi 

komposisi struktur modal perusahaan. Biaya modal berperan penting dalam 

kelanjutan operasional dan profitabilitas perusahaan (Easley & Hara, 2004). 

Mengingat pentingnya biaya modal, tidak diherankan bahwa berbagai penelitian 

telah dikembangkan untuk membantu perusahaan menurunkan biaya ini. Beberapa 

penelitian sebelumnya oleh Coutinho, Sheng, dan Lora (2012) menemukan bahwa 

biaya modal merupakan indikator yang penting dan seringkali digunakan oleh 

perusahaan untuk mengambil keputusan. Akibatnya, penting bagi perusahaan 

dalam mempertimbangkan perhitungan yang memadai untuk mengukur biaya 

modal perusahaan berdasarkan tingkat risikonya, karena secara langsung dapat 

memengaruhi insentif manajemen ketika memilih proyek yang dapat berdampak 

langsung terhadap kinerja serta prospek pertumbuhan perusahaan ke depan. 

Shadab dan Sattar (2015) menyatakan bahwa suatu investasi dapat 

dikatakan bernilai apabila pengembalian modal yang telah diprediksi lebih tinggi 

dari modal yang telah dikeluarkan. Karena investor diharapkan untuk menggunakan 

modal untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang maksimum dari 

suatu organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mendapatkan laba yang 

maksimum agar dapat meningkatkan nilai dan memuaskan para pemegang saham 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan bukan satu-satunya pihak yang memanfaatkan 

biaya modal. Lembaga keuangan seperti bankir investasi secara teratur 

memperkirakan nilai perusahaan untuk memberi nasihat kepada klien mengenai 

potensi akuisisi, divestasi, dan keputusan untuk go publik.  

Berbagai definisi biaya modal telah banyak diajukan di dalam literatur 

akademik dan buku teks keuangan. Biaya modal dikenal sebagai biaya pengorbanan 

perusahaan atas peluang yang diperoleh (Armstrong, Core, Taylor & Verrecchia, 

2011). Groth dan Anderson (2014) juga berpendapat bahwa biaya modal adalah 

variabel penting dalam pengambilan keputusan untuk mengkonversi, menyimpan, 
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atau menginvestasikan sumber daya dan dapat disimpulkan bahwa biaya modal 

merupakan nilai tukar untuk membuat keputusan. Perusahaan yang menggunakan 

dana untuk perolehan aset dan penambahan modal yang dapat diperoleh dengan 

banyak cara mulai dari instrumen utang yang mewakili klaim dengan uang tetap, 

hingga masalah ekuitas murni yang hanya memberikan pemegang saham hak 

proporsional dalam usaha yang tidak pasti (Modigliani & Miller, 1958). Coffie, 

Bedi, dan Amidu (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pihak 

perusahaan dapat menggambarkan biaya modal menjadi 3 proksi yaitu biaya 

ekuitas, biaya utang, dan the weighted average cost of capital.  

 Biaya ekuitas merupakan satu dari dua komponen utama dalam 

memperkirakan biaya modal perusahaan selain biaya utang (Sim & Leng, 2012). 

Sebagai salah satu komponen utama, biaya ekuitas merupakan input yang 

signifikan dan akurasinya akan berpengaruh terhadap keakuratan estimasi biaya 

modal perusahaan. Penggunaan estimasi biaya ekuitas yang salah dapat 

menyebabkan konsekuensi yang serius dimana dapat menyebabkan perusahaan 

kehilangan nilai pasar dan menderita kerugian yang cukup besar (Sim & Leng, 

2012). Menurut Sumaryati dan Tristiarini (2018), pada sisi perusahaan biaya 

ekuitas merupakan pengeluaran untuk memenuhi tingkat pengermbalian yang 

diharapkan oleh investor, baik dalam bentuk dividen ataupun capital gains. 

Sedangkan disisi investor, biaya ekuitas merupakan besarnya persentase 

pengembalian yang akan didapatkan oleh investor.    

 Biaya utang merupakan komponen pada biaya modal selain biaya ekuitas. 

Biaya ini timbul sebagai hasil dari pemerolehan dana pinjaman oleh perusahaan 

yang didalamnya melekat tingkat pengembalian yang dipersyaratkan oleh investor.  

Dengan demikian, biaya utang merupakan beban bunga atas pinjaman yang ditagih 

oleh kreditur, dan suku bunga atas pinjaman dapat diobservasi di pasar keuangan 

(Suryagari & Ismiyanti, 2017). Santosuosso (2014) berpendapat bahwa semakin 

rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi biaya utang. Apabila 

sebagian besar keuangan perusahaan dibiayai dengan utang, biaya utang dapat 

menciptakan masalah agensi dalam kegiatan operasional perusahaan (Mello & 

Parsons, 2016).  
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak dilakukan penelitian 

terhadap biaya modal. Ahmed, Rasmussen, dan Tse (2008) menyelidiki hubungan 

kualitas audit terhadap biaya modal perusahaan. Industry specialist auditors 

sebagai proksi dari kualitas audit berperan sebagai variabel independen. Li et al. 

(2008) menganalisa hubungan kualitas audit dengan earning quality dan biaya 

ekuitas dengan variabel independen berupa auditor choice, auditor effort dan opini 

audit. Pada tahun yang sama Li et al. (2008) kembali meneliti dengan maksud 

menguji potensi kualitas audit dalam memengaruhi biaya ekuitas. Industry 

specialist auditors dan audit fees merupakan proksi dari variabel independen yang 

berupa kualitas audit.  

 Pada tahun berikutnya di China, Chen et al. (2010) meneliti potensi 

kualitas audit dalam menekan biaya ekuitas serta manajemen laba pada dua 

kelompok perusahaan yaitu, state-owned enterprises (SOEs) dan non-state-owned 

enterprises (NSOE). Variabel independen penelitian ini adalah pendapatan KAP 

per periode. Penelitian oleh Fernando et al. (2010) menguji potensi kualitas audit 

dalam menekan biaya ekuitas berdasarkan data yang diperoleh dari institutional 

IBES, CRSP, dan Compustat pada tahun 1990 hingga tahun 2004 sebagai sampel 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan auditor size, auditor industry 

specialization, dan auditor tenure sebagai variabel independen.   

 Pengujian oleh Karjalainen (2011) memanfaatkan data 5000 perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Finlandia dari tahun 1999 sampai 2006 dalam menguji 

peran kualitas audit dalam menekan biaya utang pada Discretionary accruals, 

Auditor Big 4, opini audit dan auditor HTM dan KHT merupakan proksi dari 

variabel independen yang berupa kualitas audit. Pada setahun setelahnya, Causholli 

dan Knechel (2012) menguji peran kualitas auditor dan biaya utang. Umur 

perusahaan, auditor Big 6 dan sektor teknologi berperan sebagai variabel dalam 

penelitian ini. Iatridis (2012) meneliti dampak biaya ekuitas audit dan biaya agensi 

terhadap biaya ekuitas. Kualitas audit dimanfaatkan sebagai variabel independen 

yang diproksikan memakai auditor Big 4. Salteh, Valipour, dan Zarenji (2012) 

memusatkan penelitian pada pembuktian empiris dampak manajemen laba terhadap 

biaya modal. Manajemen laba sebagai variabel independen diukur dengan 
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menerapkan metode akrual yang terbagi menjadi discretionary accruals dan non-

discretionary accruals dengan menerapkan model Dechow et al. (1995) dan model 

Kasznik dan McNichols (1996).   

 Ifonie (2012) meneliti peran manajemen laba dan asimetri informasi dalam 

menekan biaya ekuitas pada perusahaan real estate yang tercatat di BEI. Asimetri 

informasi dan manajemen merupakan variabel independen yang dimanfaatkan. 

Vita, Titisari, dan Wijayanti (2012) meneliti dampak atribut kualitas audit terhadap 

biaya ekuitas. Ukuran KAP, industry specialty auditor, dan audit tenure merupakan 

proksi kualitas audit yang memegang peranan sebagai variabel independen. 

Herusetya (2012) pada tahun yang sama juga meneliti hubungan kualitas audit 

terhadap biaya ekuitas. Ukuran KAP dan industry specialty auditor berperan 

sebagai variabel independen. Setahun setelahnya, Yuvita dan Darmawati (2013) 

meneliti efek kualitas audit dalam memengaruhi manajemen laba dan biaya ekuitas 

pada perusahaan yang tercakup di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini melibatkan satu variabel independen yaitu Audit Quality Metric Score 

yang merupakan proksi dari kualitas audit.  

 Pada tahun yang bersamaan Kim dan Sohn (2013) meneliti  dampak 

praktik manajemen laba pada biaya modal perusahaan yang tercatat di NYSE, 

AMEX dan NASDAQ dari tahun 1987 hingga 2011. Discretionary accruals dan 

real earning management berperan sebagai variabel independen penelitian ini. 

Basiruddin, Benyasrisawat, dan Rasid (2014) membuktikan adanya hubungan 

antara biaya ekuitas dan kualitas audit dalam penelitiannya dengan memanfaatkan 

data pada 226 perusahaan terbesar yang tertera di London Stock Exchange. 

Variabel industry specialist auditors, manajemen laba, audit fees, dan non-audit 

fees berperan sebagai variabel independen.  

 Houqe, Ahmed, dan van Zijl (2017) kemudian menganalisa peran kualitas 

dan manajemen laba dalam menekan biaya ekuitas dengan variabel independen 

berupa auditor Big 4 dan discretionary accruals sebagai media pengukurnya. Pada 

tahun selanjutnya, Sanjaya (2017) menyelidiki hubungan ukuran KAP, kualitas 

laba, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan industry specialist auditors sebagai 

faktor yang berpotensi dalam memengaruhi biaya ekuitas. Earning price ratio 

(EPR) dimanfaatkan sebagai pengukur variabel dependen yang berupa biaya 
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ekuitas. Variabel Ukuran KAP, kualitas laba, audit tenure, kepemilikan keluarga, 

dan industry specialist auditor merupakan variabel independen.  

 Terdapat banyak penelitian yang menerapkan unsur lain sebagai faktor 

yang berdampak terhadap biaya modal, salah satunya adalah (Barus & Siregar, 

2015). Barus dan Siregar (2015) melakukan penelitian pada perusahaan industri 

teknologi intensif di Indonesia. Penelitiannya tersebut menggunakan intelectual 

capital disclosure sebagai variabel independen. Berikut merupakan model 

penelitian yang diusulkan oleh (Barus & Siregar, 2015). 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Barus dan Siregar (2015). 

 Peneliti yang memanfaatkan faktor lain dalam penelitian mengenai biaya 

modal adalah (Agustini, 2016). Penelitian ini memusatkan penelitian pada 

hubungan ukuran perusahaan dan tingkat inflasi terhadap biaya modal serta IFRS 

yang berperan sebagai variabel moderasi. Perusahaan di Asia Pasifik, Eropa, dan 

Amerika Serikat yang telah mengadopsi IFRS pada periode 2007-2011 merupakan 

sampel pada penelitian ini. Penelitian mengenai biaya modal juga diteliti oleh Zhu 

(2014) dengan menggunakan data yang terdaftar pada ISS pada periode 2003-2006. 

Sedangkan, tata kelola perusahaan sebagai variabel independen. 
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 Botosan (1997) melakukan penelitian mengenai hubungan biaya ekuitas 

terhadap disclosure level pada 122 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

periode 1990. Penelitian biaya ekuitas juga dilakukan oleh Mansi, Maxwell, dan 

Miller (2004) yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik auditor terhadap 

biaya utang. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan sampel penelitian dari periode 

1974 sampai 1998 yang disediakan oleh Compustat. Variabel independen yang 

digunakan terdiri dari auditor size dan auditor tenure. Selanjutnya Dhaliwal, 

Heitzman, dan Zhen (2006) meneliti pengaruh pajak dan leverage terhadap biaya 

ekuitas. Penelitian ini memanfaatkan variabel firm value, leverage, dan weighted 

average cost of capital sebagai independen.  

Penelitian mengenai biaya ekuitas terus berkembang dari tahun ke tahun. 

Hail dan Leuz (2006) menganalisa hubungan international differences pada biaya 

ekuitas sebagai dependen di 40 negara berbeda yang menggunakan variabel 

disclosure dan securities regulation sebagai model perhitungannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan apakah disclosure dan securities regulation secara 

tidak langsung berkaitan dengan perbedaan biaya modal ekuitas di setiap negara. 

Setahun setelahnya, Fortin dan Pittman (2007) melakukan pengujian peran auditor 

choice pada biaya utang. Komponen yang berperan sebagai variabel independen 

adalah KAP Big 4, ukuran perusahaan, leverage, struktur aset, dan ukuran 

perusahaan. El et al. (2011) kemudian meneliti mengenai potensi variabel 

corporate social responsibility dalam mempengarui biaya modal menggunakan 

sampel perusahaan yang tercantum dalam KLD STATS. 

Ramly (2012) melakukan penelitian biaya ekuitas terhadap kualitas tata 

kelola perusahaan dengan memanfaatkan 101 perusahaan yang terdaftar di 

Malaysia. Corporate governance score (CGSC) berperan sebagai variabel 

independen penelitian ini. Kemudian Krishnan, Li, dan Wang (2013) juga 

melakukan penelitian yang serupa mengenai biaya ekuitas pada auditor industry 

expertise. Variabel dummy yang merupakan variabel independen terdiri atas 

variabel Auditors’ national industry expertise, audit firm, dan client city. Mohamed 

dan Faouzi (2014) melaksanakan pengujian di Tunisia tentang hubungan antara 

corporate environmental disclosure dan biaya modal pada perusahaan yang 

terdaftar pada Tunisian Stock Exchange Securities dari periode 2003-2011.  
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 Gul, Zhou, dan Zhu (2013) meneliti pengaruh biaya utang pada dengan 

investor protection, firm informational problems, kualitas audit. Variabel 

independen pada penelitian mencakup ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

jumlah analyst dan Big 4 auditor. Kemudian masih pada tahun yang sama Chen, 

Huang, dan Wei (2013) meneliti mengenai biaya ekuitas. Penelitian ini memusat 

pada hubungan biaya ekuitas terhadap executive pay disparity. Variabel independen 

dalam penelitian ini mencakup atas chief executive (CEO) dan pay slice (CPS). Pada 

tahun berikutnya, Zhu (2014) meneliti peran tata kelola perusahaan dalam menekan 

biaya modal memanfaatkan data perusahaan yang tertera di dalam indeks ISS pada 

tahun 2003 hingga tahun 2006. Penelitian tersebut menggunakan independensi 

dewan, governance index, Anti-takeover, dan audit sebagai variabel independen 

dalam melakukan penelitian. 

 Khlif, Guidara, dan Souissi (2015) meneliti tentang pengaruh voluntary 

disclosure, struktur kepemilikan, dan timely disclosure terhadap biaya ekuitas 

perusahaan di pasar modal Mesir yang merupakan negara berkembang dengan 

menggunakan analisis dari laporan tahunan. Selanjutnya Kim, Ma, dan Wang 

(2015) melakukan penelitian untuk membuktikan hubungan financial development 

dengan biaya modal ekuitas. Variabel independen yang digunakan market stock dan 

banking development. Chen, Truong, dan Veeraraghavan (2015) juga melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara CEO risk-taking incentives dengan biaya 

modal ekuitas. Pada penelitian ini CEO Compensation Portfolio Deltas dan Vegas 

berperan sebagai variabel independen.  

Agustini (2016) memusatkan penelitian pada pembuktian adanya hubungan 

empiris antara ukuran perusahaan dan tingkat inflasi terhadap biaya modal dengan 

IFRS Adoption yang berperan sebagai variabel moderasi. Selain itu, Larson dan 

Resutek (2017) melakukan penelitian tentang biaya ekuitas terhadap ketidakpastian 

investor. Variabel independen dalam penelitian terdiri dari accounting quality 

uncertainty dan cash flow uncertainty. Pada tahun yang bersamaan, 

Baimukhamedova, Baimukhamedova, dan Luchaninova (2017) meneliti variabel 

disclosure, ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel independen yang 

berpotensi dalam memengaruhi biaya ekuitas.  
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Ekuitas 

 Banyak peneliti terdahulu yang mengukur kualitas audit memanfaatkan 

auditor Big 4 sebagai media pengukurannya. Deloitte, Price Waterhouse Coopers, 

Ernst & Young dan KPMG merupakan anggota dari auditor Big 4. Lawrence et al. 

(2011) menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor 

Big 4 dan auditor non Big 4 berlainan. Perusahaaan yang diaudit oleh Auditor Big 

4 laporan keuangannya cenderung lebih bermutu dan dapat diterima oleh pihak 

yang berkepentingan (Coffie et al., 2018). Kualitas audit akan menyediakan 

informasi keuangan yang dapat diandalkan, meningkatkan keakuratan, dan 

mengurangi risiko informasi yang dapat mengurangi biaya ekuitas (Fortin & 

Pittman, 2007).  

 Begitu juga sebaliknya, rendahnya kualitas audit akan memicu investor 

mengharapkan tingkat pengembalian tinggi sebagai penghargaan atas risiko akan 

penggunaan sumber daya mereka oleh manajer dan hal ini juga yang akan 

meningkatkan biaya ekuitas perusahaan (Krishnan et al., 2013). Penelitian oleh 

(Azizkhani et al., 2010; Embong, Mohd-saleh, & Hassan, 2012; Fernando et al., 

2010; Fortin & Pittman, 2007; Khurana & Raman, 2004; Knechel & Vanstraelen, 

2007) membuktikan kebenaran dari penegasan Krishnan et al. (2013), dimana hasil 

penelitian mencerminkan adanya signifikansi negatif antara biaya ekuitas 

perusahaan. Penelitian oleh Lawrence et al. (2011) dan Sanjaya (2017) berkata 

sebaliknya. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa kualitas audit sama sekali 

tidak memengaruhi biaya ekuitas. 

 Penelitian selanjutnya oleh Chen et al. (2010) menegaskan bahwa 

perusahaan bukan milik negara dengan kualitas audit yang cukup tinggi akan 

mendapatkan penurunan yang tidak signifikan dalam biaya ekuitas daripada 

BUMN yang mempekerjakan auditor yang berkualitas tinggi di China. Knechel dan 

Vanstraelen (2007) berpendapat bahwa ketika perusahaan mengalami perubahan 

kualitas audit yang sangat signifikan pasar akan merespon terhadap perubahan 

tersebut dan reaksi ini bisa saja terjadi karena meningkatnya ekspektasi arus kas di 

masa depan atau karena menurunnya tingkat diskonto. 

H1: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya ekuitas. 
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2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Utang 

 Studi terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas audit berperan penting 

dalam menekan biaya pinjaman dari perusahaan publik maupun swasta. Audit juga 

meningkatkan keandalan laporan keuangan kepada pengguna informasi akuntansi 

karena membantu dalam mengkonfirmasi kegiatan dan urusan perusahaan oleh 

manajemen (Almutairi, 2008). Perusahaan dengan kualitas audit tinggi cenderung 

memiliki biaya bunga atas pinjaman jangka panjang yang relatif rendah daripada 

perusahaan dengan tingkat kualitas audit yang jauh lebih rendah (Coffie et al., 

2018). Karjalainen (2011) dalam penelitiannya menegaskan bahwa perusahaan 

yang diaudit oleh auditor Big 4 mempunyai kredibilitas laporan keuangan yang 

lebih baik dan kemudian berakibat pada penurunan biaya pemantauan utang dan 

akhirnya penurunan tingkat bunga.  

 Carmo, Moreira, dan Miranda (2016) memusatkan penelitian pada potensi 

kualitas pendapatan dalam memengaruhi biaya utang pada perusahaan swasta di 

Portugis. Penelitian ini mempergunakan teknik regresi untuk menguji sampel 

penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas laba memiliki pengaruh 

besar pada pengurangan biaya modal utang pada laporan keuangan perusahaan 

yang telah diaudit. Pernyataan ini juga telah dibuktikan dari beberapa penemuan 

penelitian yang menemukan adanya signifikansi negatif antara kualitas audit dan 

biaya utang ( Mansi et al., 2004; Pittman & Fortin, 2004; Karjalainen, 2011; Gul et 

al., 2013; Huguet & Gandía, 2014).  

 Sebaliknya, sebagian besar literatur penelitian terdahulu tidak menemui 

adanya hubungan signifikan antara kualitas audit pada biaya utang (Fortin & 

Pittman, 2007). Berbagai penelitian di Spanyol telah mempelajari mengenai potensi 

kualitas audit dalam memengaruhi biaya utang perusahaan dan tidak mendapati 

adanya hubungan signifikansi antara kualitas audit dan biaya utang (Huguet & 

Gandía, 2014). Dhaliwal et al. (2006) tidak menemukan bukti bahwa relasi antara 

pendapatan dan biaya utang turun karena kualitas audit yang meningkat. Oleh 

karena itu, mereka menyarankan agar pemberi pinjaman menilai kehadiran auditor 

lebih dari pilihan auditor tersebut (Huguet & Gandía, 2014). 

H2: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. 
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2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Biaya Modal 

  Modigliani dan Miller (1958) menemukan bahwa rata-rata dari 

penjumlahan biaya ekuitas dan utang adalah biaya modal untuk suatu perusahaan. 

Secara teoritis dan empiris sampai batas tertentu, kualitas audit eksternal yang 

tinggi auditor akan mengarah pada risiko perusahaan yang rendah, terjadinya 

asimetri informasi dan begitu juga sebaliknya (Almutairi, 2008). Perusahaan yang 

diaudit oleh auditor Big 4 secara signifikan mengurangi biaya modal daripada 

perusahaan yang belum diaudit sebelumnya oleh auditor Big 4 (Coffie et al., 2018).  

 Auditor memiliki mekanisme untuk mendeteksi informasi distorsi, 

meningkatkan kualitas informasi dan akibatnya dapat mengurangi risiko investasi 

dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang optimal. Dengan demikian, audit 

secara tidak langsung mengurangi risiko informasi bagi pengguna laporan 

keuangan yang pada akhirnya mengurangi tingkat pengembalian yang diharapkan 

oleh investor (Ahmad, 2014). Almutairi (2008) meninjau bukti empiris selama 

beberapa dekade terakhir untuk menilai apa yang peneliti terdahulu dilakukan 

mengenai dampak kualitas audit terhadap biaya modal. Studi ini menemukan aliran 

literatur menjelaskan bahwa kualitas audit mekanisme auditor eksternal seperti 

ukuran auditor, audit fees, non-audit services, dan spesialisasi industri auditor 

berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi asimetri 

informasi dan biaya modal perusahaan.  

 Francis, Maydew, dan Sparks (1999) dalam penelitiannya mengklaim 

bahwa biaya modal membantu menghubungkan keputusan investasi jangka 

panjang perusahaan secara langsung dengan keputusan pendanaan jangka 

panjangnya. Penelitian ini mendeteksi bahwa kualitas audit yang rendah 

menghasilkan biaya modal yang relatif tinggi daripada perusahaan dengan kualitas 

audit tinggi. Pernyataan yang digagaskan oleh Francis et al. (1999) dibuktikan 

sekali lagi oleh Khurana dan Raman (2004) yang  menemukan bahwa kualitas audit 

secara signifikan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan pada perusahaan 

di Australia dan Amerikat Serikat serta menemukan bahwa biaya modal secara 

signifikan dipengaruhi oleh kualitas audit.  

H3:  Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap the weighted 

average cost of capital. 
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2.3.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Ekuitas 

 Informasi laba yang memegang peranan penting dapat memicu terjadinya 

perekayasaan informasi atau yang lebih dikenal sebagai manajemen laba. Definisi 

praktik manajemen laba yang dikemukakan oleh Healy dan Wahlen (1999) 

dideskripsikan sebagai peristiwa dimana manajer menghalaukan segala cara dengan 

memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki dalam proses penyusunan dan pelaporan 

keuangan. Praktik ini bertujuan untuk menyesatkan para pemangku kepentingan 

mengenai kinerja usaha maupun hal yang terkait dengan nilai akuntansi yang 

tercantum dalam laporan keuangan. Manajemen laba dapat mengarah kepada 

penurunan nilai perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada 

tingkat risiko yang diambil oleh investor (Strobl, 2013). Berdasarkan perspektif 

perusahaan, perusahaan dengan insentif yang relatif lebih kuat untuk terlibat dalam 

manipulasi akan memiliki biaya ekuitas yang relatif tinggi dan begitu juga 

sebaliknya. 

 Praktik manajemen laba dimana pihak manajemen melaporkan laba tidak 

sesuai dengan kenyataan sebenarnya dapat berisiko merugikan investor (Yuvita & 

Darmawati, 2013). Ifonie (2012) meneliti biaya ekuitas yang dipengaruhi oleh 

manajemen laba memanfaatkan data perusahaan manufaktur di Indonesia. Dalam 

penelitiannya mengklaim bahwa tidak ditemukan hubungan signifikan antara kedua 

variabel ini. Berbeda dengan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, 

penelitian oleh Astutik et al. (2018) mendapati bahwa biaya ekuitas yang akan 

ditanggung oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh praktik manajemen laba. 

H4: Manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

ekuitas. 

 

2.3.5 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Utang  

 Sejumlah keuntungan pribadi yang diperoleh melalui suatu bentuk 

intervensi pada proses pelaporan keuangan eksternal yang mengandung unsur 

kesengajaan dikenal sebagai manajemen laba (Schipper, 1989). Berdasarkan atas 

definisi ini, manajemen laba menyembunyikan pendapatan yang tidak memihak 

perusahaan dari investor dan pihak yang berkepentingan. Dengan cara ini, laba 

menjadi kurang handal sebagai dasar dalam mengukur kinerja perusahaan dan 
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dengan demikian melaporkan laba yang berkaitan dengan keputusan penetapan 

harga investor mungkin akan berkualitas buruk (Ge & Kim, 2013).  

 Tindakan manajemen laba oleh manajemen perusahaan dapat menurunkan 

kualitas informasi sehingga dapat meningkatkan asimetri informasi (Situmeang et 

al. 2018). Selain itu, kualitas dari laba dan informasi keuangan yang merupakan 

hasil dari tindakan perekayasaan ini dapat berdampak langsung pada kreditur atas 

arus kas masa depan yang merupakan dana pembayaran perusahaan akan utangnya 

(Ge & Kim, 2013). Prevost, Rao, dan Skousen (2011) meneliti potensi manajemen 

laba dalam memengaruhi biaya utang dan menegaskan bahwa biaya utang secara 

signifikan negatif dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Penegasan ini didukung 

oleh Situmeang et al. (2018). Akan tetapi, penelitian oleh Orazalin dan 

Akhmetzhanov (2019) tidak menemukan terdapatnya potensi manajemen laba 

dalam memengaruhi biaya utang.   

H5:  Manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

utang.  

 

2.3.6 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal 

 Dechow et al. (1995) mengungkapkan bahwa ketika nilai discretionary 

accruals meningkat, kemungkinan praktik manajemen laba juga akan semakin 

meningkat. Akibatnya, situasi keuangan perusahaan akan membaik dan mengarah 

kepada pengurangan pada biaya modal. Manajer dalam suatu perusahaan 

menggunakan discretionary accruals agar dapat mengurangi variasi pendapatan 

perusahaan (Ghosh & Olsen, 2009). Hubungan antara karakteristik perkiraan yang 

memprediksi bahwa kerugian terkait dengan biaya ekuitas yang tinggi dan begitu 

juga sebaliknya. Kekhawatiran manajer akan kinerja perusahaan memotivasi 

mereka untuk memanipulasi pendapatan periode saat ini dengan mengorbankan 

pendapatan periode masa depan (Kim & Sohn, 2013).  

 Strobl (2013) menegaskan bahwa karena manipulasi laba menurunkan 

nilai perusahaan, perbedaan tingkat manipulasi di seluruh siklus bisnis 

memengaruhi arus kas perusahaan secara sistematis. Dengan demikian, manipulasi 

pendapatan dapat memengaruhi biaya modal perusahaan terlepas dari kekuatan 

diversifikasi. Penelitian oleh Patro dan Kanagaraj (2016), Salteh et al. (2012) dan 
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Strobl  (2013) menemukan bahwa biaya modal dapat secara signifikan dipengaruhi 

oleh praktik manajemen laba. Biaya dari modal berasal dari risiko yang terkait 

dengan investasi.  

H6: Manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap the 

weighted average cost of capital. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Biaya Modal  

 Leverage dapat dideskripsikan sebagai pemakaian utang dalam 

pembiayaan perusahaan (Khadka, 2006). Pemanfaatan utang yang mencakup 

obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan akan menghasilkan biaya bunga. 

Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya leverage 

perusahaan diharuskan untuk menanggung biaya bunga yang melonjak naik dan 

terancam dengan risiko tidak bisa melunaskan utang tersebut sehingga timbulnya 

risiko akan kebangkrutan. Peningkatan pada utang perusahaan secara langsung 

meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung. Biaya akan bunga pinjaman ini 

akan meningkatkan biaya modal sebagai biaya atas pendanaan perusahaan 

(Suryagari & Ismiyanti, 2017).  

 Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa leverage dan biaya 

modal berhubungan signifikan positif adalah penelitian yang dilaksanakan oleh 

Yuvita dan Darmawati (2013), Coffie et al. (2018), Barniv dan Bulmash (1988), 

dan Solomon (1958). Akan tetapi, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa 

leverage berpengaruh tidak signifikan pada biaya modal perusahaan yaitu 

penelitian oleh, Khadka (2006), Bhayani (2009), Clark, Jones, dan Malmquist 

(2014) dan Suryagari dan Ismiyanti (2017).  

 

2.4.2 Pengaruh Plant, Propert dan Equipment terhadap Biaya Modal 

 Plant, property dan equipment berwujud aset yang mengukur properti 

yang memiliki fisik di perusahaan (Coffie et al., 2018). Menurut Karjalainen (2011) 

plant, property dan equipment digunakan untuk memastikan nilai dari aset 

perusahaan. Nilai PPE yang tinggi akan memicu kenaikan pada biaya modal 

perusahaan dikarenakan perusahaan memperoleh aset yang kemungkinan diperoleh 
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melalui dana yang diperoleh melalui investor maupun utang. Sehingga dapat 

memengaruhi biaya modal yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian terdahulu 

yang mendukung bahwa property, plant, dan equipment dan biaya modal 

berhubungan signifikan positif adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Coffie et 

al. (2018) dan Karjalainen (2011).  

 

2.4.3 Pengaruh Return on Assets terhadap Biaya Modal 

 Chen, Cheng, dan Hwang (2005) menjelaskan bahwa Return on Asset 

mencerminkan keuntungan dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.   

ROA juga menggambarkan laba bersih yang dapat diperoleh perusahaan melalui 

pemanfaatan seluruh kekayaan perusahaan yang biasanya disebut sebagai 

persentase pengembalian atas investasi oleh investor (Hartini, 2018). Kenaikan 

ROA yang merupakan tolak ukur dari kinerja perusahaan akan menurunkan biaya 

modal yang akan ditanggung oleh perusahaan.  

 Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa return on assets dan 

biaya modal berhubungan signifikan negatif adalah penelitian yang dilaksanakan 

oleh Coffie et al. (2018). Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang tidak 

menemukan adanya signifikansi antara return on assets dan biaya modal 

perusahaan yaitu penelitian oleh Hartini (2018).  

 

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Modal 

 Ukuran perusahaan dideskripsikan sebagai suatu penggolongan atas 

perusahaan dari beberapa kategori yang mencakup perusahaan besar, perusahaan 

sedang, dan perusahaan kecil (Uadiale & Fagbemi, 2012). Ukuran perusahaan dapat 

digambarkan sebagai total aktiva kepemilikan perusahaan. Kenaikan pada nilai 

aktiva menandakan bahwa semakin besar biaya modal yang ditanam pada 

perusahaan, sehingga memengaruhi biaya modal yang akan  dikeluarkan atas 

pemerolehan aktiva (Hartini, 2018).   

 Hasil penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan ini adalah 

penelitian yang dilaksanakan oleh Coffie et al. (2018). Akan tetapi, terdapat 

penelitian yang tidak menemukan adanya signifikansi antara ukuran perusahaan 

dan biaya modal perusahaan yaitu penelitian oleh Hartini (2018). 
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2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Biaya Modal 

 Jumlah anggota dewan adalah atribut penting dalam mengukur efektivitas 

perusahaan. Ukuran dewan yang lebih besar memiliki kelebihan dari dewan yang 

lebih kecil dalam memantau kinerja manajerial perusahaan (Upadhyay & Sriram, 

2011). Klein (1998) menyatakan bahwa dewan yang lebih besar, dengan 

membentuk berbagai komite pemantauan dan dengan mengalokasikan tugas-tugas 

khusus, memfasilitasi diskusi yang lebih besar tentang masalah perusahaan, yang 

pada akhirnya mengarah pada informasi yang transparan. Informasi yang ini dapat 

meminimalisir asimetri informasi yang berdampak kepada biaya modal perusahaan.  

 Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa ukuran dewan dan 

biaya modal berhubungan signifikan negatif adalah penelitian yang dilaksanakan 

oleh Coffie et al. (2018). Akan tetapi, terdapat penelitian yang tidak menemukan 

adanya signifikansi antara ukuran dewan dan biaya modal perusahaan yaitu 

penelitian oleh (Upadhyay & Sriram, 2011). 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Penelitian ini diapdosi dari model penelitian yang dipergunakan oleh 

(Coffie et al., 2018; Patro & Kanagaraj, 2016). Model penelitian yang dirumuskan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Analisis Pengaruh Kualitas Audit dan Manajemen 

Laba terhadap Biaya Modal pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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