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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi, kualitas
audit, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap biaya modal dengan
komite audit sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2014 hingga 2018. Dengan menggunakan purposive
sampling, didapatkan jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini berjumlah 22 perusahaan dengan total 110 pengamatan. Model
analisis data yang digunakan adalah regresi berganda data panel dengan
menggunakan software Eviews. Berdasarkan hasil penelitian, hanya kualitas
audit dan komite audit yang berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya
modal, sedangkan asimetri informasi, leverage, likuiditas, dan profitabilitas
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya modal. Variabel
moderasi komite audit dalam penelitian ini terbukti hanya memperkuat
pengaruh antara variabel kualitas audit terhadap biaya modal, sedangkan
pengaruh moderasi komite audit terhadap pengaruh variabel asimetri
informasi, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap biaya modal tidak
terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan.
Kata kunci:

asimetri informasi, kualitas audit, leverage, likuiditas, profitabilitas, biaya
modal, komite audit

1. Pendahuluan
Dalam menjalankan kelangsungan usahanya, perusahaan membutuhkan dana
baik dari kreditur dan investor. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana harus
mengeluarkan biaya modal (cost of capital). Biaya modal (cost of capital) adalah biaya riil
yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari
hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi
atau operasi perusahaan. Biaya modal berkaitan dengan risiko investasi saham
perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi
biaya modal tidak hanya dari rasio keuangan, tetapi juga faktor-faktor lain yang terdapat
dalam perusahaan diantaranya yaitu asimetri informasi, kualitas audit, leverage, likuiditas,
profitabilitas, dan komite audit. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terdapat hasil
yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan sarana untuk memperbanyak referensi tentang biaya modal dan juga
berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Studi Pustaka
Biaya modal (cost of capital) adalah biaya riil yang harus dikeluarkan oleh
perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen,
saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan.
Biaya modal berkaitan dengan risiko investasi saham perusahaan. Salah satu risiko
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investasi tersebut adalah terdapatnya ketidakpastian atau ketidaktepatan informasi
sebagai akibat adanya asimetri informasi. Keberadaan asimetri informasi menyebabkan
investor tidak dapat memberikan keputusan yang optimal karena investor dihadapkan
pada permasalahan atas ketidakjelasan risiko dan manfaat atas investasinya. Akibatnya,
dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan, yaitu kurangnya
minat atau partisipasi investor, biaya transaksi yang tinggi, pasar lemah, dan penurunan
keuntungan (Lev, 1988).
Salah satu tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas
auditnya. Perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian akan
mendapat kepercayaan lebih oleh para pemangku kepentingan. Seorang investor
memiliki acuan untuk ikut menanamkan modal atau sebaliknya bergantung pada
pendapat yang dikeluarkan oleh auditor.
Leverage merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam pengukuran
efektivitas penggunaan hutang dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage
maka akan semakin tinggi biaya modal ekuitas perusahaan, karena dengan semakin
besarnya rasio leverage mengakibatkan risiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga
akan semakin meningkat. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil
diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Chen dan Hammes (2003)
mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan meminjam
uang atau mengeluarkan saham dengan kondisi tertentu agar mendapatkan sumber dana
untuk kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan
cenderung meminjam uang lebih sedikit walaupun mempunyai kesempatan untuk
meminjam lebih banyak dan kemudian akan berpengaruh pada biaya modalnya.
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung bergantung pada sumber
pendanaan internal, oleh karena itu, membutuhkan lebih sedikit utang dan akan
mempengaruhi biaya modal ekuitasnya.
Selain mengandalkan kualitas audit, investor juga dapat mengandalkan sistem
tata kelola perusahaan sebagai "sinyal" yang digunakan untuk membuat keputusan
investasi mereka. Komite audit yang memperkuat sistem tata kelola perusahaan
memainkan peran sentral dalam memberikan kredibilitas untuk meningkatkan
kepercayaan investor. Kehadiran Komite audit dengan karakteristik yang memadai
berfungsi sebagai sinyal pasar dari kredibilitas proses pemantauan di dalam perusahaan
dan mempengaruhi persepsi investor tentang nilai perusahaan dan biaya modal ekuitas
(Higgins dan Gulati, 2006; Bédard et al ., 2008; Chen et al., 2008). Chen et al. (2008)
berpendapat bahwa Komite audit akan meningkatkan kredibilitas di mata pemegang
saham, yang mengarah pada penilaian pasar saham yang lebih tinggi dan akibatnya
biaya modal yang lebih rendah.
H1: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap biaya modal.
H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Biaya Modal
H3: Leverage berpengaruh positif terhadap biaya modal
H4: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Biaya Modal
H5: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Biaya Modal
H6: Komite audit berpengaruh negatif terhadap Biaya Modal
H7: Komite audit memperlemah hubungan antara pengaruh Asimetri informasi
terhadap Biaya Modal
H8: Komite audit memperkuat hubungan antara pengaruh kualitas audit terhadap
Biaya Modal
H9: Komite audit memperlemah hubungan antara pengaruh Leverage terhadap
Biaya Modal
H10: Komite audit memperkuat hubungan antara pengaruh likuiditas terhadap
Biaya Modal
H11: Komite audit memperkuat hubungan antara pengaruh profitabilitas terhadap
Biaya Modal
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Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas untuk
menjelaskan ada tidaknya pengaruh antara asimetri informasi, kualitas audit, leverage,
likuiditas dan profitabilitas terhadap biaya modal dengan komite audit sebagai variabel
moderasi.
Tipe data yang digunakan adalah data panel. Objek penelitian ini terbatas pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan pada tahun
2014-2018 dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder yaitu berupa data-data kuantitatif dengan menggunakan unit analisis yaitu
laporan tahunan dan laporan keuangan dari beberapa perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis regresi data panel menggunan Eviews. Pemilihan model yang tepat
menggunakan uji chow dan uji hausman. Estimasi model terdiri dari Common effect,
Fixed effect dan Random effect. Selain itu, dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari
uji koefisien determinasi (R2), uji F statistik, dan uji hipotesis (uji t).
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel:
Variabel
Indikator
Dependen
Biaya Modal
COC = Risk Free Rate(Rf) + Beta
Sekuritas(βi) x ((Return pasar
(Rm)- Risk Free Rate(Rf))
Independen
Asimetri Informasi
SPREAD it = (askit – bidit) / [(askit
+bidit)/ 2] x 100
Kualitas Audit
nilai 1 untuk KAP Big Four dan
nilai 0 untuk KAP Non Big Four

Leverage

Total Hutang
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Total Aktiva
Total Aktiva Lancar
Total Hutang Lancar
ROA = Laba bersih setelah pajak
Total Aktiva
Rapat
komite
audit
dalam
setahun,
Jika > 6x nilainya 2
Jika 4-6x nilainya 1
Jika < 4x nilainya 0
Size = Ln (Total Aktiva)

Persamaan regresi:
COC = α + β1AI + β2KA + β3LEV + β4LIKUID + β5PROFIT + β6KOMITE + β7SIZE +
β8AI*KOMITE + β9KA*KOMITE + β10LEV*KOMITE + β11LIKUID*KOMITE +
β12PROFIT*KOMITE + e
4. Hasil dan Pembahasan
4.1.Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Tabel 4.1
COC? AI?
KA?
LEV?
Mean
0.162
0.021
0.454
0.309
Median
0.221
0.005
0.000
0.259
Maximum
2.743
0.232
1.000
0.986
Minimum
-3.029 0.002
0.000
0.024
Std. Dev.
0.906
0.039
0.500
0.178
Observations 110
110
110
110

LIKUID? PROFIT? KOMITE? SIZE?
3.460
0.413
1.318
23.88
2.260
0.350
1.000
26.31
15.164 1.286
2.000
32.45
0.333 -0.441
0.000
12.37
2.997
0.286
0.619
6.142
110
110
110
110

4.2.Uji F
Tabel 4.2 Hasil Uji F
F statistik
Probabilitas
24.961

0.000

Dari hasil pengujian, didapat nilai F-statistik sebesar 24.961 dan nilai signifikansi sebesar
0,000 < 0,05 sehingga variabel independen (Asimetri Informasi, Kualitas Audit, Leverage,
Likuiditas, Profitabilitas, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan) berpengaruh terhadap
variabel dependen (cost of capital).
4.3 Uji R2 (Goodness of Fit)
Tabel 4.3 Hasil Uji Goodness of Fit (R2)
R-Squared
Adjusted R2
0,364
0,360
Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai Adjusted R2 sebesar 0,360 yang artinya variasi
dari variabel independen (Asimetri Informasi, Kualitas Audit, Leverage, Likuiditas,
Profitabilitas, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan) mampu menjelaskan variasi dari
variabel dependen yaitu cost of capital sebesar 36,08%, sedangkan sisanya dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
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4.4.Uji Hipotesis (Uji T)
Tabel 4.4 Hasil Uji T
Ekspektasi
Prob/2
Hipotesis
Coefficient
C
0.541
AI?
+
-1.468025 0.1299
KA?
-0.090778 0.0454
LEV?
+
-0.315511 0.0092
LIKUID?
0.004271
0.3890
PROFIT?
0.069360
0.2283
KOMITE?
-0.297271 0.0000
SIZE?
+
0.003069
0.1401
KOMITE_AI?
1.265117
0.1788
KOMITE_KA?
+
0.197264
0.0211
KOMITE_LEV?
-0.256825 0.1438
KOMITE_LIKUID
+
0.000130
0.3087
KOMITE_PROFIT?
+
-0.084681 0.2798
COC = 0.541 - 1.468 - 0.090 - 0.315 + 0.004 + 0.069 – 0.297
0.256 + 0.0001 – 0.0846
Variabel

Kesimpulan

Ho ditolak
Ho gagal ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak
Ho gagal ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak
Ho gagal ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak
Ho ditolak
+ 0.003 +1.265 + 0.197 –

Asimetri Informasi memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar 1,468025 dan nilai signifikansi sebesar 0.1299 > 0,05 sehingga H1 ditolak, yaitu Asimetri
informasi tidak berpengaruh terhadap Biaya Modal. Hal ini mungkin dapat dikarenakan
investor tidak dapat membaca sinyal positif yang diberikan perusahaan, sehingga
informasi terkait perusahaan tidak mempengaruhi besar atau kecilnya tingkat
pengembalian yang diharapkan investor terhadap saham yang ditanam pada perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jasman (2016) dan Ningsih & Ariani (2016).
Kualitas Audit memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.090778
nilai sig 0.0454 < 0.05 maka H2 diterima, yaitu kualitas audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap biaya modal, Hal ini dikarenakan perusahaan yang diaudit dengan
KAP Big Four lebih banyak memberikan informasi, sehingga investor mampu
memprediksi risiko yang terjadi pada perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Jasman (2016), Ni Putu & Dodik (2017) dan Coffie, Bedi, Amidu (2018).
Leverage memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar -0, 315511 dan
nilai sig 0.0092 < 0.05 maka H3 ditolak, yaitu leverage tidak berpengaruh terhadap biaya
modal. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio
leverage maka akan semakin tinggi biaya modal ekuitas perusahaan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Hartini (2017), Nanik (2018), tetapi tidak sejalan dengan
penelitian Rika (2018).
Likuiditas memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar dan memiliki
nilai sig 0.3890 > 0.05 maka H4 ditolak, yaitu Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Biaya
Modal. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan
likuiditas tinggi cenderung bergantung pada sumber pendanaan internal, oleh karena itu,
membutuhkan lebih sedikit utang dan mengakibatkan biaya ekuitas menurun. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia Whetyningtyas (2014).
Profitabilitas memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0,069360
dan memiliki nilai sig 0.2283 > 0.05 maka H5 ditolak, yaitu Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap Biaya Modal. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan
bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik akan cenderung meminjam uang
lebih sedikit walaupun mempunyai kesempatan untuk meminjam lebih banyak dan
kemudian akan berpengaruh pada biaya modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan
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penelitian Ningsih dan Hartini (2017), tetapi tidak sejalan dengan penelitian Aprilia
Whetyningtyas (2014).
Komite audit memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar -0,297271
dan memiliki nilai sig 0.00 < 0.05 maka H6 diterima, yaitu komite audit berpengaruh
negatif signifikan terhadap biaya modal. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan
bahwa Komite audit akan meningkatkan kredibilitas di mata pemegang saham, yang
mengarah pada penilaian pasar saham yang lebih tinggi dan akibatnya biaya modal
ekuitas yang lebih rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Appuhami (2018).
Dari hasil pengujian variabel moderasi, KOMITE_KA memiliki pengaruh positif dengan
nilai koefisien sebesar 0.197264 dan memiliki nilai sig 0.0211 < 0.05 maka H8 diterima,
yaitu Komite audit memperkuat hubungan antara pengaruh kualitas audit terhadap Biaya
Modal. Dari hasil pengujian pengaruh variabel moderasi yang lain, diketahui tidak terdapat
nilai yg signifikan, oleh karena itu pengaruh moderasi komite audit hanya signifikan
terhadap hubungan antara pengaruh kualitas audit terhadap Biaya Modal.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Variabel Kualitas Audit dan
Komite Audit terbukti mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap biaya modal,
sedangkan variabel Asimetri Informasi, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terbukti tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya modal. Pengaruh moderasi variabel
komite audit terbukti hanya memperkuat pengaruh variabel kualitas audit terhadap biaya
modal, sedangkan pengaruh moderasi variabel komite audit dengan pengaruh asimetri
informasi, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap biaya modal tidak terbukti.
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