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ABSTRAK

Lisa Kurnia, 2015 : Pengaruh Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Biaya Modal Ekuitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun
2010-2012.
Pembimbng (I) M. Yasser Arafat, S.E., Akt, M.M, (II) Indra Pahala, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap
Biaya Modal Ekuitas (COEC) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2010-2012, (2) mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya
Modal Ekuitas (COEC) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun
2010-2012. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor
industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Teknik yang digunakan untuk
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebanyak 81 perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear
berganda. Dari hasil uji t menunjukan bahwa Manajemen Laba dan Ukuran
Perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Biaya Modal Ekuitas.

Kata kunci: Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Biaya Modal Ekuitas
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ABSTRACT

Lisa Kurnia, 2015. The influence of the earning management and firm size againts
the cost of equity capital at the manufacturing companies listed on the Indonesia
Stock Exchange 2010-2012 period.

This research aimed to (1) find out the influence of the earning management
againts the cost of equity capital (COEC) at the manufacturing companies listed
on the Indonesian Stock Exchange 2010-2012 period, (2) find out the influence of
companies size againts the cost of equity capital (COEC) at the manufacturing
companies listed on the Indonesian Stock Exchange 2010-2012 period. The
population in the research were manufacturing companies of consumption goods
industry which listed Indonesian stock exchange 2010-2012. Sample selection
technique used was purposive sampling method. The sample of this research
consist of 81 manufacturing company

The method used was multiple linear regression analysis. Based on the t test
result show that earnings management and company size significantly and
negatively related to the cost of equity capital.

Keywords: earnings management, company size, cost of equity capital.
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