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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya berbagai pihak, diantaranya 

pihak yang menjual saham (stock) maupun obligasi (bond) yang bertujuan agar 

dari hasil penjualan tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai dana tambahan 

atau untuk memperkuat modal dari perusahaan. Secara umum pengertian pasar 

modal merupakan sistem keuangan yang telah terorganisasi, didalamnya terdapat 

bank-bank komersil dan juga berbagai lembaga perantara dalam bidang keuangan, 

serta keseluruhan dari surat-surat berharga yang beredar (Fahmi, 2012). 

Fungsi pasar modal dalam ekonomi yaitu sebagai penyedia fasilitas yang 

digunakan untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki dana (lender) ke 

pihak yang memerlukan tambahan dana (borrower). Dengan melakukan investasi 

lender mengharapkan adanya imbalan (return) dari penyerahan dana tersebut. 

Sedangkan bagi borrower, dana yang didapat dari luar digunakan sebagai 

pengembangan usaha tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaan (Kurnia 

dan Arafat, 2015). 

2.1.2. Investasi 

Investasi merupakan tindakan yang memerlukan analisis dan perhitungan 

mendalam yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudent principle) (Fahmi, 
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2015). Secara konsep, investasi merupakan suatu kegiatan mengalokasikan 

ataupun menanamkan sumberdaya (resources) saat ini, dengan harapan 

mendapatkan manfaat di masa mendatang. Untuk memudahkan dalam pengertian 

dan perhitungan, maka sumberdaya ini biasanya diterjemahkan kedalam satuan 

moneter atau uang (Noor, 2009). 

Untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dari suatu keputusan, 

diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Sama halnya dalam melakukan investasi, diperlukan menetapkan suatu 

tujuan yang hendak dicapai. Noor (2009) berpendapat bahwa dari sisi motivasi, 

investasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok penting, yaitu: 

1. Investasi karena suatu keharusan atau kebutuhan (autonomous investment) 

Investasi yang dilakukan secara otomatis sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hidup seseorang, atau kelompok orang, ataupun organisasi, bahkan 

negara. Investasi ini didorong oleh kebutuhan di masa depan (by nature). Investasi 

jenis ini tergantung pada tingkat kemampuan individual atau kelompok untuk 

melakukannya, atau tergantung pada pendapatan (income) yang diperoleh oleh 

investor. 

2. Investasi karena harapan (induced investment) 

Investasi yang dilakukan dengan sengaja, karena terdapat harapan 

memperoleh suatu keuntungan atau mafaat. investasi ini dapat dilakukan oleh 

perorangan, kelompok orang ataupun suatu organisasi, karena keinginan dimasa 

mendatang. Investasi yang disengaja ini, didasarkan pada kemampuan individual 

maupun kelompok, atau institusi tertentu dalam hal melihat, menciptakan dan juga 
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memanfaatkan peluang untuk melakukannya. Investasi jenis ini, tergantung pada 

peluang mendapatkan manfaat atau laba dari kegiatan investasi. 

2.1.3. Teori Agensi 

Tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran para 

pemegang saham yang dapat diartikan sebagai memaksimalkan harga suatu 

saham. Manajer perusahaan terkadang memiliki tujuan lain yang mungkin 

bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Dikarenakan manajer diangkat oleh 

pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

pemegang saham. Akan tetapi, dalam prakteknya sering terjadi konflik diantara 

kedua belah pihak yang dinamakan dengan agency problem. Agency problem 

dapat muncul antara manajer dan pemegang saham ataupun antara kreditur 

dengan pemegang saham (Harjito dan Martono, 2014). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Efrina dan Faisal (2017) 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang mana satu atau lebih 

pemilik (Principal) menggunakan orang lain atau manajer (agent) untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Principal dalam teori keagenan merupakan 

para pemegang saham, sedangkan agent adalah manajemen yang mengelola dana 

pemilik. Principal memberikan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Agent bertugas sebagai pengelola dari suatu perusahaan sebagaimana 

yang telah dipercayakan oleh pemegang saham, upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan principal dapat melalui peningkatan nilai dari suatu perusahaan. 

Sebagai imbal hasilnya agent akan mendapatkan gaji, bonus, dan juga berbagai 
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kompensasi lainnya. Agency costs dapat terjadi karena pemegang saham tidak 

mengawasi kegiatan operasional perusahaan secara langsung yang berpotensi 

menimbulkan terjadinya konflik kepentingan, pemegang saham ataupun investor 

tidak mengetahui secara detail nilai ekonomis perusahaan yang sebenarnya. Maka 

diperlukannya pengendalian, pemantauan, dan transparansi informasi keuangan 

perusahaan. Investor yang rasional akan melindungi dirinya dengan meningkatkan 

cost of equity perusahaan (Rebecca dan Siregar, 2012). 

2.1.4. Biaya Modal 

Menurut Harjito dan Martono (2014) modal yang dibutuhkan perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan terdiri atas modal asing dan modal 

sendiri. Modal asing yaitu modal yang berasal dari pinjaman para kreditur, suplier 

maupun lembaga perbankan. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang 

berasal dari pihak perusahaan, baik berasal dari pemilik perusahaan (pemegang 

saham) maupun laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Di dalam memenuhi 

modal yang dibutuhkan tersebut, perusahaan dapat menerbitkan dan menjual surat 

berharga yang dapat berupa obligasi (modal pinjaman) maupun saham (modal 

sendiri). Surat berharga dijual kepada investor yang menghendakinya, 

konsekuensi dari menjual surat berharga adalah perusahaan memiliki kewajiban 

memberikan imbal hasil (return) yang dikehendaki oleh investor tersebut. Imbal 

hasil yang diingkan oleh investor, bagi perusahaan biaya tersebut dijadikan 

sebagai biaya tambahan yang dinamakan biaya modal seperti biaya bunga, biaya 

penurunan nilai surat berharga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan cara 

memperoleh modal tersebut. 
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Biaya modal (cost of capital) merupakan biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal, yang dapat berasal dari 

hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan yang digunakan untuk 

mendanai investasi ataupun kegiatan operasional perusahaan. Penentuan besarnya 

biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan yang digunakan untuk memperoleh dana tambahan 

yang dibutuhkan.  

Biaya modal dapat dihitung berdasarkan masing-masing sumber dana atau 

dinamakan biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung satu per satu 

untuk tiap jenis modal. Terdapat tiga jenis biaya modal individual yaitu biaya 

modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal 

saham preferen dan biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Namun, apabila 

suatu perusahaan menggunakan banyak sumber modal, maka biaya yang dihitung 

merupakan biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital) 

dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal biasanya 

dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya dari usulan 

investasi (sebagai discount rate), yaitu dengan cara membandingkan tingkat 

keuntungan yang diperoleh (rate of return) dari usulan investasi tersebut dengan 

biaya modalnya (Harjito dan Martono, 2014). 

2.1.5. Biaya Modal Ekuitas 

Biaya modal dihitung atas dasar sumber dana jangka panjang yang tersedia 

bagi suatu perusahaan. Terdapat empat jenis sumber dana jangka panjang yaitu 
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hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa dan laba ditahan. Biaya 

hutang jangka panjang adalah biaya hutang sesudah pajak saat ini untuk 

mendapatkan dana jangka panjang melalui pinjaman. Biaya saham preferen yaitu 

deviden saham preferen tahunan dibagi dengan hasil penjualan saham preferen. 

Biaya modal saham biasa merupakan besarnya rate yang digunakan oleh investor 

untuk mendiskontokan deviden yang diharapkan diterima pada masa mendatang. 

Biaya modal saham biasa inilah yang sering disebut dengan biaya modal ekuitas 

atau cost of equity capital (Utami, 2005). 

Biaya modal ekuitas (cost of equity capital) yaitu biaya yang di keluarkan 

oleh perusahaan guna memenuhi tingkat imbal hasil yang di harapkan oleh para 

investor, dapat berupa dividen maupun keuntungan modal (capital gain). Karena 

investor menginginkan tingkat pengembalian dari investasi tersebut, maka 

perusahaan harus mengganti rugi pemegang saham dengan pengembalian 

ekonomi implisit dalam peramalan di masa mendatang, yang mungkin berbeda 

dengan kinerja masa lalu (Rahayu et al., 2018). 

Menurut Sanjaya (2017) perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan 

lebih diminati oleh investor. Hal ini dikarenakan risiko yang ditanggung oleh 

investor akan berdampak terhadap laba per lembar saham. Jika laba atau 

keuntungan per lembar saham meningkat maka nilai saham dipasar juga akan 

meningkat. Secara langsung akan berakibat menurunnya cost of equity karena 

investor memiliki penilaian bahwa investasi tersebut akan memberikan tambahan 

kekayaan bagi pemegang saham atau pemilik. Bagi investor perusahaan yang 
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dinilai tinggi dengan resiko yang rendah akan menghasilkan cost of equity yang 

rendah pula.  

Terdapat bebrapa metode dalam perhitungan biaya modal saham adalah 

sebagai berikut: 

1. Discounted Cash Flow (Aliran Kas yang Didiskontokan) 

Dalam penilaian saham dengan pertumbuhan konstan, harga saham bisa 

dituliskan sebagai berikut (modul mengenai nilai waktu uang) (Hanafi, 2011). 

PV=
D1

r-g
 ................................................................................................................. (1) 

Dimana : D1 = dividend pada tahun pertama 

PV = present value 

r = biaya modal ekuitas 

g = tingkat pertumbuhan 

Dengan merubah r menjadi ks (biaya modal saham), PV menjadi P (harga 

saham), maka persamaan diatas bisa diubah menjadi berikut ini. 

ks=
D1

P
+g .............................................................................................................. (2) 

Dimana : Ks = biaya modal saham 

D1 = dividend pada tahun pertama 

p = saham saat ini 

g = tingkat pertumbuhan 

Biaya modal saham sama dengan dividend yield ditambah tingkat 

pertumbuhan. Untuk menggunakan rumus tersebut, beberapa parameter harus 

diestimasi, yaitu dividen yang dibayarkan, harga saham, dan tingkat pertumbuhan. 
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Harga dan dividend dapat diperoleh melalui situs IDX ataupun Yahoo Finance, 

terutama untuk perusahaan yang sudah go-public dan listing di Bursa Keuangan. 

Akan tetapi untuk tingkat pertumbuhan merupakan elemen yang sulit untuk 

diperkirakan (Hanafi, 2011). 

2. Pendekatan Bond-Yield 

Pendekatan yield obligasi didasarkan pada argument bahwa tingkat 

keuntungan yang diharapkan untuk investasi yang memiliki risiko lebih tinggi 

akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan investasi yang 

risikonya lebih kecil. Risiko dari saham lebih tinggi dibandingkan dengan risiko 

dari obligasi. Jika terjadi kebangkrutan, pemegang saham mempunyai prioritas 

klaim yang lebih kecil dibandingkan obligasi. Pendekatan yield obligasi dituliskan 

sebagai berikut (Hanafi, 2011): 

ks = 𝑦ield obligasi +premi risiko ....................................................................... (3) 

Jika menggunakan rumus diatas, kita memerlukan estimasi yield dari 

obligasi perusahaan (atau obligasi yang mempunyai kelas risiko yang sama), dan 

premi risiko saham atas obligasi. 

3. Pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Model CAPM menggunakan argumen yang sama dengan pendekatan yield 

obligasi. Menurut CAPM, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham sama 

dengan tingkat keuntungan bebas risiko yang ditambah dengan premi risiko. 

Secara spesifik, model CAPM bisa dituliskan sebagai berikut (Hanafi, 2011): 
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ks=Rf+β(Rm-Rf)  ................................................................................................. (4) 

Keterangan: 

ks = tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham 

Rf = tingkat keuntungan bebas risiko 

β = risiko sistematis 

Rm = tingkat keuntungan pasar 

Tingkat keuntungan bebas risiko merupakan tingkat keuntungan dari aset 

yang mempunyai risiko (kebangkrutan atau default) yang bisa dikatakan nol. 

Untuk tingkat keuntungan pasar, kita dapat menggunakan tingkat keuntungan dari 

portofolio pasar. Beta dapat dihitung melalui teknik regresi model pasar (market 

model) (Hanafi, 2011). 

2.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Modal Ekuitas 

2.1.6.1.Manajemen Laba 

Fahmi (2015) berpendapat bahwa manajemen laba (earning management) 

merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur laba/keuntungan sesuai 

dengan keinginan pihak-pihak tertentu, terutama manajemen dari perusahaan 

(company management). Manajemen laba didasarkan pada berbagai tujuan dan 

maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba 

yang dilakukan mengandung motivasi-mativasi tertentu. Hal tersebut tidaklah 

aneh, karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan 

prestasi manajemen karena lazim bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima 

oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh. 
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Menurut Rinobel dan Laksito (2015) tindakan manajemen untuk 

memaksimumkan laba bertujuan untuk memenuhi tujuan pribadinya, dengan 

meningkatnya laba perusahaan maka manajemen perusahaan akan mendapatkan 

bonus atau penghargaan atas partisipasinya terhadap perusahaan, selain itu juga 

untuk menarik investor agar menanamkan modalnya ke dalam perusahaan karena 

investor akan menerima deviden yang lebih tinggi atas laba perusahaan tersebut. 

Demikian juga sebaliknya, jika manajemen laba bertujuan untuk meminimumkan 

laba, maka deviden perusahaan akan rendah dan kemungkinan juga perusahaan 

tidak akan membagikan deviden (Adriani, 2013). 

Manajemen laba merupakan tindakan yang sifatnya mengambil 

keuntungan jangka pendek, tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan 

pihak manajemen untuk melakukannya adalah ingin menunjukkan kepada para 

pemegang saham bahwa prestasi (kinerja) perusahaan semakin lama semakin 

baik, sehingga terdapat kemungkinan pihak manajemen perusahaan akan 

dipertahankan karena prestasinya yang menonjol tersebut. Namun demikian, apa 

yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan sebenarnya adalah suatu 

penipuan yang sangat tidak etis. Merchant dan Rockness mengatakan bahwa 

tindakan manajer yang melakukan manajemen laba dapat dikategorikan sebagai 

suatu tindak penipuan dan tidak etis (Fahmi, 2015). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba pada perusahaan maka 

pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total 

akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. 

Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) bagian akrual yang 
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memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut 

normal accruals atau non discretionary accruals, dan (2) bagian akrual yang 

merupakan data akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau 

discretionary accruals (Utami, 2005). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Manajemen Laba =
Akrual Modal Kerja

(t)

Penjualan
(t)

⁄  ................................... (5) 

Akrual Modal Kerja = ∆AL − ∆HL − ∆Kas ..................................................... (6) 

Keterangan: 

∆ AL = perubahan aktiva lancar periode (t) 

∆ HL = perubahan hutang lancar periode (t) 

∆ Kas = perubahan kas dan ekuivalen pada periode (t) 

2.1.6.2.Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan dari 

pemegang saham. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka dapat menggambarkan 

semakin sejahtera pula pemiliknya (Rinobel dan Laksito, 2015). Sedangkan 

ukuran perusahaan menurut Rika (2018) adalah skala yang dapat mengklasifikasi 

besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari berbagai cara diantaranya dengan 

total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada kemampuan 

perusahaan dalam menanggung risiko yang akan terjadi dari berbagai situasi yang 

dihadapi perusahaan. Perusahaan besar, return yang diharapkan akan diterima 
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dimasa yang akan datang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Selain 

investor, kreditur juga akan lebih percaya untuk meminjamkan dana yang dimiliki 

kepada perusahaan besar karena risiko atas kegagalan kredit akan semakin kecil. 

Ukuran perusahaan  dapat diukur dengan menggunakan proksi sebagai berikut: 

Size=Ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)  ..................................................................................... (7) 

Keterangan : Ln total assets adalah natural logharitma dari total aset. 

2.1.6.3.Risiko Pasar 

Menurut Rika (2018) risiko pasar (beta) merupakan ukuran risiko yang 

berasal dari hubungan antara tingkat return saham terhadap return pasar. Menurut 

Hartono (2013) menyatakan bahwa risiko pasar (beta pasar) dapat diestimasikan 

dengan menggunakan model pasar. Berkaitan dengan estimasi beta sebagai 

pengukur volatilitas antara return suatu sekuritas dengan return pasar. Di 

Indonesia return pasar menggunakan return IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan). 

Menurut Fahmi (2015) Besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta 

(β). Beta menunjukkan hubungan diantara saham dan pasarnya (saham secara 

keseluruhan). Dalam pembahasan berikut, beta dapat diartikan sebagai risiko 

saham atau risiko sistematis. Kategori dari penilaian beta dibagi menjadi tiga 

kondisi sebagai berikut: 

1. β>1 memiliki arti bahwa pergerakan harga saham perusahaan lebih mudah 

berubah dibandingkan indeks pasar. 
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2. β<1 memiliki arti bahwa tidak mudah terjadi perubahan harga saham yang 

diakibatkan kondisi pasar. 

3. Β=1 memiliki arti bahwa besarnya risiko sistematis sama seperti indeks 

pasar. 

Risiko pasar dapat diukur dengan menggunakan proksi sebagai berikut 

(Wulandari et al., 2017): 

𝛽𝑖 =
∑ (Rit−R̅it)(RMt−R̅Mt)n

t=1

∑ (RMt−R̅Mt)2n
t=1

 ................................................................................... (8) 

Rit =
(Pit)−(Pit−1)

(Pit−1)
 ................................................................................................... (9) 

Rmt =
(IHSGt)−(IHSGt−1)

(IHSGt−1)
 ......................................................................................... (10) 

Keterangan: 

Rit = Return sahami 

R̅it = Rata − rata return sahami 

RMt = Return market 

R̅Mt = Rata −  rata return market 

βi = Risiko Pasar 

Pit = Harga saham individual pada tahun ke − t 

IHSGt−1 = Indeks harga saham gabungan pada tahun ke − t 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi biaya modal 

ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

NO NAMA DAN JUDUL VARIABEL HASIL 

1. 2 Kurnia dan Arafat 

(2015) “Pengaruh 

Manajemen Laba dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Biaya Modal 

Ekuitas Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Variabel Independen: 

X1 Manajemen Laba 

X2 Ukuran Perusahaan 

Variabel Dependen: 

Y1 Biaya Modal 

Ekuitas  

Manajemen laba 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 

2. 3 Rinobel dan Laksito 

(2015) “Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responbility (CSR), 

Ukuran Perusahaan, 

Financial Leverage dan 

Manajemen Laba 

Terhadap Cost Of 

Equity” 

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

CSR 

X2 Ukuran Perusahaan 

X3 Financial Leverage 

X4 Manajemen Laba 

Variabel Dependen: 

Y1 Cost of Equity 

Pengungkapan 

CSR berpengaruh 

negatif signifikan, 

ukuran 

perusahaan dan 

manajemen laba 

positif signifikan, 

dan leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity. 

3. 4 Sukarti dan Suwarti 

(2018) “Pengaruh 

Pengungkapan CSR, 

Asimetri Informasi, 

Ukuran Perusahaan, dan 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Cost of Equity” 

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

CSR 

X2 Asimetri Informasi 

X3 Ukuran Perusahaan 

X4 Kepemilikan 

Institusional 

Variabel Dependen: 

Y1 Cost of Equity 

Pengungkapan 

CSR berpengaruh 

positif signifikan, 

ukuran 

perusahaan dan 

asimetri informasi 

negatif signifikan, 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap coe. 

4. 5 Rika (2018) “Pengaruh 

Pengungkapan 

Sukarela, Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

Manajemen Laba dan 

Risiko Pasar Terhadap 

Biaya Modal Ekuitas”  

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

Sukarela 

X2 Ukuran Perusahaan 

X3 Leverage 

X4 Manajemen Laba 

X5 Risiko Pasar 

Variabel Dependen: 

Y1 Biaya Modal 

Ekuitas 

Pengungakapan 

sukarela, ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

manajemen laba 

dan risiko pasar 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 
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NO NAMA DAN JUDUL VARIABEL HASIL 

5. 6 Fahdiansyah (2016) 

“The Influence of 

Voluntary Disclosure, 

Asymmetri Information, 

Stock Risk, Firm Size 

and Institutional 

Ownership Towards 

Cost of Capital (COC)” 

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

Sukarela 

X2 Asimetri Informasi 

X3 Beta Saham 

X4 Ukuran Perusahaan 

X5 Kepemilikan 

Institusional 

 

Variabel Dependen: 

Y1 COC 

Risiko dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif signifikan, 

pengungkapan 

sukarela negatif 

signifikan, 

sedangkan 

asimetri informasi 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap COC. 

6. 7 Meythi, Martusa, R. dan 

Evimonita (2012) 

“Pengaruh Luas 

Pengungkapan 

Sukarela, Beta Pasar, 

dan Nilai Pasar Ekuitas 

Perusahaan Terhadap 

Cost of Equity Capital”  

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

Sukarela 

X2 Beta Pasar 

X3 Nilai Pasar Ekuitas 

 

Variabel Dependen: 

Y1 Cost of Equity 

Capital 

Pengungkapan 

sukarela 

berpengaruh 

positif signifikan, 

beta pasar negatif 

signifikan 

sedangkan nilai 

pasar ekuitas tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equty capital. 

7. 8 Wulandari, Malikah, 

dan Mawardi (2017) 

“Pengaruh Tingkat 

Pengungkapan Sukarela 

dan Beta Pasar 

Terhadap Cost of Equity 

Capital” 

Variabel Independen: 

X1 Pengungakapan 

Sukarela 

X2 Beta Pasar 

 

Variabel Dependen: 

Y1 Cost of Equity 

Capital 

Beta pasar 

berpengaruh 

positif signifikan, 

sedangkan 

pengungkapan 

sukarela tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

equity capital. 

8. 1

2 

Pramita (2016) 

“Earnings Quality and 

Beta On Cost of Equity 

Capital”  

Variabel Independen: 

X1 Kualitas Laba 

X2 Beta 

 

Variabel Dependen: 

Y1 Biaya Modal 

Ekuitas 

Kualitas laba dan 

beta berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 

Sumber: Kurnia dan Arafat (2015), Rinobel dan Laksito (2015), Sukarti dan 

Suwarti (2018), Rika (2018), Fahdiansyah, (2016), Meythi et al., (2012), 

Wulandari et al., (2017), Pramita (2016). 
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Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan variabel dan inkonsisten hasil 

penelitian. Penelitian Fahdiansyah (2016) mempunyai kesamaan variabel risiko 

pasar dan ukuran perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011, tetapi dalam penelitian ini menambah variabel yaitu 

manajemen laba dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pada sektor property, 

real estate dan konstruksi bangunan dan jangka tahun yang berbeda yaitu pada 

tahun (2014-2017). 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis menunjukkan hubungan antara variabel 

independen (manajemen laba, ukuran perusahaan, dan risiko pasar) terhadap 

variabel dependen (biaya modal ekuitas), dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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2.4. Perumusan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas 

Menurut Rinobel dan Laksito (2015) manajemen laba yaitu campur tangan 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan menguntungkan 

dirinya sendiri, yang mencakup kegiatan manajemen untuk memaksimalkan atau 

meminimalkan laba, termasuk malakukan perataan laba sesuai dengan apa yang 

manajemen tersebut keinginan. Tindakan manajemen untuk memaksimumkan 

laba bertujuan untuk memenuhi tujuan pribadinya, dengan meningkatnya laba 

perusahaan maka manajemen perusahaan akan mendapatkan bonus atau 

penghargaan atas partisipasinya terhadap perusahaan, selain itu juga untuk 

menarik investor agar menanamkan modalnya ke dalam perusahaan karena 

investor akan mendapatkan deviden yang lebih tinggi atas laba perusahaan 

tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila tujuan dari manajemen laba untuk 

meminimumkan laba, maka laba dari perusahaan terlihat lebih rendah dan juga 

memunginkan perusahaan tidak akan membagikan deviden (Adriani, 2013). 

Pada peneltian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2005) dan Rinobel 

dan Laksito (2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif 

signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

para investor telah mengantisipasi dengan benar informasi terkait dengan 

manajemen laba yang mereka peroleh. Semakin tinggi rasio akrual modal kerja 

terhadap penjualan (proksi manajemen laba), maka semakin tinggi biaya modal 

ekuitas. Jika tujuan dari manajemen laba untuk memaksimalkan laba perusahaan, 
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maka laba yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan akan nampak tinggi, 

namun demikian juga dengan sebaliknya, apabila tujuan dari manajemen laba 

untuk meminimalkan laba perusahaan, maka laba perusahaan yang terdapat pada 

laporan keuangan akan tampak rendah. Apabila perusahaan memiliki laba yang 

rendah, kemungkinan peruasahaan tidak membagikan deviden. 

H1 : Diduga manajemen laba berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas 

2.4.2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya modal ekuitas 

Kurnia dan Arafat (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi investor dalam menentukan tingkat pengembalian atas investasi 

yang dilakukan, karena ukuran perusahaan merupakan ukuran ketersedian 

informasi. Perusahaan besar biasanya mempunyai total aset yang besar sehingga 

para investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal 

ini dikarenakan pada perusahaan yang berukuran besar return yang diharapkan 

akan diterima dimasa yang akan datang lebih besar dibandingkan perusahaan 

kecil. Selain investor, kreditur juga lebih percaya untuk meminjamkan modalnya 

kepada perusahaan besar karena risiko atas kegagalan kredit akan semakin kecil. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia dan Arafat (2015) dan 

juga Sukarti dan Suwarti (2018) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas. Ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Perusahaan 

dengan total aset yang besar diperkirakan memiliki kemampuan untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya di periode mendatang. Selain itu, semakin besar total aset 
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perusahaan, maka diharapkan dapat memberikan tingkat pengambalian (return) 

yang lebih pasti kepada investor. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki 

total aset lebih besar diperkirakan memiliki biaya ekuitas yang lebih rendah. 

H2 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas 

2.4.3. Pengaruh risiko pasar terhadap biaya modal ekuitas 

Risiko pasar dapat diestimasikan dengan menggunakan model pasar atau 

market model. Berkaitan dengan estimasi beta sebagai pengukur volatilitas antara 

return suatu sekuritas dengan return pasar. Di Indonesia return pasar 

menggunakan return IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) (Hartono, 2013). 

Beta merupakan pengukuran risiko sistematik (systemtic risk) dari suatu saham 

atau portofolio relatif terhadap risiko pasar (Rika, 2018). 

Penelitian mengenai pengaruh risiko pasar terhadap biaya modal ekuitas, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rika (2018), Fahdiansyah (2016) dan 

juga Wulandari et al., (2017) yang menyatakan bahwa risiko pasar berpengaruh 

positif terhadap biaya modal ekuitas. Dengan demikian, secara umum risiko 

perusahaan yang tinggi berakibat tingkat keuntungan yang diminta oleh investor 

juga tinggi dan itu berarti biaya modal ekuitas juga tinggi. Demikian pula 

sebaliknya, tingkat risiko yang rendah tentu berdampak pada menurunnya 

keuntungan yang diminta investor yang juga berarti menurunnya biaya modal.  

H3 : Diduga risiko pasar berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas 


