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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap keputusan pendanaan memiliki konsekuensi yang berbeda-

beda. Sumber pendanaan dari utang merupakan pinjaman yang harus 

dikembalikan pada saat jatuh tempo,memiliki konsekuensi pembayaran fee 

atau bunga dan umumnya diperlukan jaminan. Sumber pendanaan dari 

penerbitan saham memiliki konsekuensi kewajiban membayar dividen. 

Pembagian dividen yang diputuskan melaluirapat umum pemegang saham 

(RUPS) dengan memperhatikan kondisi perusahaanmenjadi permasalahan 

yang menarik perhatian. Secara sederhana, dividen (khususnya saham biasa) 

sebagai cost of fund memiliki sifat relatif fluktuatif dibanding biaya bunga 

karena dividen tidak dihitung atau ditetapkan sebelumnya dan adanya 

keterikatan pada risiko pasar.  

Biaya modal ekuitas (cost of equity capital) untuk common stock 

adalah tingkat dimana investor mendiskontokan dividen yang diharapkan dari 

perusahaan untuk menentukan nilai sahamnya. Salah satu model perhitungan 

biaya modal ekuitas adalah model penetapan harga aset modal (Capital Asset 

Pricing Model / CAPM), dimana biaya modal saham biasa merupakan tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko 

yang tidak dapat didiversifikasi yang diukur dengan beta(Gitman dan Zutter, 

2012;365).  Rata-rata tahunan biaya modal ekuitas yang diukur dengan 

CAPM dari 112 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia tahun 2011-2014 tampak pada gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1 

Rata-rata Tahunan Biaya Modal Ekuitas 

112 Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014 

 

Karena besarnya biaya modal ekuitas memiliki ketidakpastian maka 

perlu dipahami faktor yang menjadi penentu pengambilan keputusan biaya 

modal ekuitas. Biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh banyak faktor baik 

faktor internal maupun eksternalperusahaan.Dalam penelitian, faktor internal 

perusahaan yang mempengaruhi biaya modal ekuitas antara lain faktor-faktor 

yang berbasis akuntansi seperti rasio lancar, rasio hutang terhadap modal, 

laba per lembar saham, rasio perputaran total aset dan kualitas laba dan 

faktor-faktor yang berbasis pasar seperti rasio nilai buku terhadap nilai pasar 

saham, size, nilai pasar saham biasa yang beredar, likuiditas saham dan 

kualitas laba (Foong dan Goh, 2013; Francis et al., 2004). serta faktor 

penerapan tata kelola perusahaan yaitu keberadaan komite audit dan dewan 

komisaris (Moss, 2016). Faktor eksternal yang mempengaruhi biaya modal 

ekuitas antara lain faktor karakteristik auditor  (Fernando etal.,2010), 
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pertumbuhan ekonomi (Thompson, 2015) dan infrastruktur keuangan (Kim et 

al., 2015) serta dukungan tata kelola perusahaan melalui pengendalian 

darikepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial 

(Moss, 2016). 

Penelitian inipertama menguji pengaruh kualitas laba terhadap biaya 

modal ekuitas karena laba merupakan obyek utama yang akan dikonversi 

menjadi biaya modal ekuitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas laba dengan beberapa pengukuran seperti abnormal accrual, 

expected cash flow dan discretionary accrual mempengaruhi biaya modal 

ekuitas (Ashbaugh et al.,2004; Leuz dan Verrecchia, 2005 dan Moss, 2016). 

Pengukuran kualitas laba yang lain yang sedang banyak dikaji adalah kualitas 

laba yang dibentuk dari beberapa indikator, misalnya kualitas laba dibentuk 

dari empat atribut kualitas laba akuntansi yaitu kualitas akrual, persistensi, 

prediktabilita dan perataan laba (Pagalung, 2006, Fanani, 2011).Penggunaan 

variabel komposit didasarkan pada argumentasi bahwa pengukuran tunggal 

tidak dapat mewakili atau menjadi ukuran terbaik dalam kebutuhan 

penelitian.  

Kedua, menguji pengaruh keterlibatan pihak yang memiliki hubungan 

dengan keputusan biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas menunjukkan 

tingkat risiko investasi saham dapat dilihat dalam hubungannya dengan 

keterlibatan para pihak. Pertama pihak investor, dimana biaya modal ekuitas 

merupakan harga dana yang terbentuk oleh tarik menarik kekuatanantara 

investor dan manajemen. Besarnya dividen dan nilai perusahaan sering 

digunakan sebagai pengukur risiko oleh investor. Reaksi investor atas adanya 
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risiko dalam investasi saham tercermin dalam volatilitas saham (pergerakan 

harga dan perputaran saham). Frekuensi transaksi, volume perdagangan dan 

volatilitas harga saham yang tinggi mencerminkan adanya risiko yang tinggi 

bagi investor.  Kedua keberadaan kreditor, baik kreditor jangka pendek 

maupun jangka panjang, sebagai penyedia dana alternatif dipandang sebagai 

partner atau juga pesaing bagi investor. Keberadaan kreditor merupakan 

pihak substitusi risiko bagi investor yang pada akhirnya mempengaruhi 

tingkat biaya modal ekuitas. Ketiga, pihak pemerintah sebagai regulator 

berkepentingan terhadap upaya memperoleh manfaat dari hasil kinerja pelaku 

usaha, misalnya pajak atas laba perusahaan dan pajak dividen. Semakin besar 

perusahaan maka semakin besar kepentingan pemerintah. Regulasi-regulasi 

yang diputuskan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat biaya bunga modal 

ekuitas.  Dalam penelitian pengaruh keterlibatan hubungan pihak-pihak ini 

dipandang sebagai pihak yang dapat menimbulkan risiko. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian sebelumnya (Juanda, 2007 dan 2009;  Qiang, 2003;  

Johnson et al., 2001 dan Zmijewski dan Hagerman, 1981) dimana pengaruh 

investor, kreditor dan pemerintah direfleksikan sebagai tuntutan-tuntutan 

eksternal perusahaan atau disebut dengan risiko litigasi (litigation 

risk).Penelitian ini menggunakan risiko litigasi untuk merefleksikan tuntutan 

pihak eksternal dengan mengacu pada penelitian sebelumnya (Juanda, 2007 

dan 2009) dimana risiko litigasi (client-litigation risk) dibentuk dari tiga 

atribut litigasi yaitu volatilitas saham, risiko keuangan dan risiko biaya 

politik. 

Pertimbangan penelitian lainnya adalah pihak-pihak yang memiliki 
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hubungan dan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan 

tingkatbiaya modal ekuitas. Keberadaan dan keterlibatan pihak 

berkepentingan (stakeholder)yaituperanan kantor akuntan publik (KAP) 

sebagai auditor eksternal dan perangkattata kelola perusahaandalam 

pengambilan keputusan biaya modal ekuitas (Houqe etal., 2015; Moss, 

2016).Penelitian ini mempertimbangkan fenomena praktik, dimana akhir-

akhir ini keberadaaan KAP banyak menjadi perhatian karena keterlibatannya 

baik secara langsung atau tidak dalam beberapa kasus penyimpangan 

keuangan dan praktik akuntansi, seperti kasus Waste Management, Enron,  

WorldCom,  Tyco, AIG dan Bernie Madoff dan kasus serupa yang terjadi di 

Indonesia. Penyebab munculnya kasus-kasus tersebut adalah kecurangan 

akuntansi dan keuangan, keputusan kurang profesional, kecenderungan 

praktik moral hazard dan perilaku tidak etis pengelola perusahaan. Auditor 

eksternal dianggaptidak independen, kurang objektif dan profesional sebagai 

ciri karakteristik auditor. Karakteristik auditor atau KAP yang menunjukkan 

ciri-ciri atau menunjukkan sesuatu yang khas terkait dengan profesi auditor 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran KAP, tenur KAP dan 

spesialisasi KAP (Kim et al., 2015). 

Keterlibatan pihak lain yang dapat mendorong manajemen untuk 

menghasilkan kualitas laba adalah perangkat tata kelola perusahaan. Beberapa 

penelitian menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang 

diwujudkan dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap 

biaya modal ekuitas (Ashbaugh et al.,2004; Shah dan Butt, 2009; 
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Khemakhem dan Narici, 2015;  dan Moss, 2016). Mengacu pada penelitian 

Ashbaugh et al. (2004), Shah dan Butt (2009), Khemakhem dan Narici (2015)  

dan Moss (2016), penelitian ini menggunakan unsur perangkat tata kelola 

perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen. 

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan struktur hubungan 

indikator karakteristik auditor, unsur-unsur perangkat tata kelola, kualitas 

laba, risiko litigasi dan biaya modal ekuitas. Hasil penelitianterdahulu 

menemukan bahwakarakteristik auditor yang ditunjukkan dengan ukuran 

KAP, tenur KAP dan spesialisasi KAP berpengaruh terhadap kualitas laba 

(Houqe et al., 2015, Gul et al., 2009 dan Krishnan, 2003). Penelitian Amos et al. 

(2016), Warfield et al. (1995), Garcia et al. (2010), danDhaliwal et al. (2006) 

menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen 

berpengaruh terhadap kualitas laba.Hasil penelitian Sun dan Liu (2011) dan 

Chen et al. (2014) menunjukkan bahwa ukuran KAP, tenur KAP dan 

spesialisasi KAP berpengaruh risiko litigasi.Penelitian terdahulu dilakukan 

Azzam (2010),Belghitar et al. (2011), Choi et al. (2014) dan Virk (2017) 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap risiko litigasi. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karakteristik auditor yaitu ukuran 

KAP, tenur KAP dan spesialisasi KAP berpengaruh terhadap biaya modal 

ekuitas (Houqe etal., 2015 dan Fernando  et al., 2010). Hasil penelitian 

Ashbaugh et al. (2004), Shah dan Butt (2009), Khemakhem dan Narici (2015)  
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dan Moss (2016) menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang 

diwujudkan dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap 

biaya modal ekuitas. Kualitas laba dan risiko litigasi juga berpengaruh 

terhadap biaya modal ekuitas (Moss, 2016 dan Hsu dan Yu, 2015).  

Selain hasil-hasil penelitian yang diuraikan di atas,  terdapat penelitian 

yang tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya, antara lain bahwa 

karakteristik auditor yang ditunjukkan dengan ukuran KAP, tenur KAP dan 

spesialisasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laba(Al-Thuneibat et al., 

2011; Mascarenhas et al., 2008), risiko litigasi (Almutairi, 2013; Hoelscher dan 

Seavey, 2014) dan biaya modal ekuitas (Basiruddin et al., 2014). Terdapat 

penelitian yang tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya, dimana 

perangkat tata kelola yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba (Lin dan Manowan, 2012;Chaharsoughi dan Rahman, 

2013),risiko litigasi (Toal dan Ruenzi, 2013; Zhang et al.,2018)dan terhadap 

biaya modal ekuitas (Moss, 2016;  Khemakhem dan Narici, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, motivasi dari dilakukannya penelitian ini 

adalah, pertama untuk menguji pengaruh karakteristik auditor yang 

ditunjukkan dengan ukuran KAP, tenur KAP, spesialisasi KAP, unsur tata 

kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komisaris independen, terhadap kualitas laba, risiko 

litigasi dan biaya modal ekuitas. Kedua, mengkonfirmasi hasil penelitian 

dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan 
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variabel komposit untuk kualitas laba dan risiko litigasi karena penggunaan 

model komposit kualitas laba dan risiko litigasi masih jarang digunakan 

dalam penelitian.  Kualitas laba dibentuk dari empat atribut kualitas laba 

akuntansi yaitu kualitas akrual, persistensi, prediktabilita dan perataan laba 

(Pagalung, 2006, Fanani, 2011). Risiko litigasi (client-litigation risk) 

dibentuk dari tiga atribut litigasi yaitu volatilitas saham, risiko keuangan dan 

risiko biaya politik (Juanda, 2007 dan 2009). 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen, kualitas laba, risiko litigasi dan biaya modal 

ekuitas? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap kualitas laba ? 

3. Bagaimana pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap risiko litigasi ? 

4. Bagaimana pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 
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tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen, kualitas laba dan risiko litigasi terhadap biaya 

modal ekuitas ? 

5. Bagaimana pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap biaya modal ekuitas melalui kualitas laba ? 

6. Bagaimana pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap biaya modal ekuitas melalui risiko litigasi 

? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, tenur 

KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan melalui 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris 

independen, kualitas laba, risiko litigasi dan biaya modal ekuitas. 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap kualitas laba. 
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3. Menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap risiko litigasi. 

4. Menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP. 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap biaya modal ekuitas. 

5. Menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap biaya modal ekuitas melalui kualitas laba 

6. Menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang terdiri dari ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, tata kelola perusahaan yang diwujudkan 

melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

komisaris independen terhadap biaya modal ekuitas melalui risiko litigasi 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pengukuran kualitas laba pada penelitian sebelumnya lebih banyak 

menggunakan salah satu dari ukuran-ukuran kualitas laba berbasis 

akuntansi seperti kualitas akrual (Amos et al., 2016) atauperataan laba 
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(Houqe etal., 2015), yang juga sering digunakan pada penelitian di 

Indonesia seperti ukuran akrual dengan absolut akrual diskresioner 

(Siagian dan Tresnaningsih,  2011) atau  perataan laba(Indrawan etal., 

2017). Penelitian ini menggunakan kualitas laba sebagai variabel 

komposit yang dibentuk dari ukuran-ukuran kualitas laba berbasis 

akuntansi yaitu kualitas akrual, persistensi, prediktabilita dan perataan 

laba sebagaimana penelitian Pagalung (2006) dan Fanani (2011), dan 

variabel risiko litigasi sebagai variabel komposit dari atribut volatilitas 

saham, risiko keuangan dan risiko biaya politik (Juanda, 2007). 

Penggunaan variabel komposit gabungan ini dapat menjadi referensi 

pengembangan penelitian berikutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

referensi penelitianberikutnya tentang pengaruh langsung ukuran KAP, 

tenur KAP, spesialisasi KAP, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komisaris independen, terhadap biaya modal 

ekuitas, dan pengaruh tidak langsung ukuran KAP, tenur KAP, 

spesialisasi KAP, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit, komisaris independen, terhadap biaya modal ekuitas 

melalui kualitas laba dan  risiko litigasi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengambil kebijakan (regulator), investor, manajemen perusaha- 

an dan kantor akuntan publik (KAP)dalam upaya menjaga dan 

meningkatkan kualitas laba agar menjadi informasi yang akurat untuk 

pengambilan keputusan tingkat biaya modal ekuitas. 
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b. Bagi manajemen sebagai pengelola perusahaan dapat memahami 

faktor-faktor yang dapat menjadi potensi terjadinya tuntutan-tuntutan 

pihak eksternal perusahaan. 

c. Menambah referensi bagi investor untuk mempertimbangkan ukuran 

KAP, tenur KAP, spesialisasi KAP, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, kualitas 

laba dan risiko litigasi dalam pengambilan keputusan tingkat biaya 

modal ekuitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


