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ABSTRAK 

 

Ary Nugroho Saputro, 2013: Pengaruh Manajemen Laba dan Pengungkapan 

Corporate Governance Terhadap Biaya Modal Ekuitas. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan 

corporate governance terhadap biaya modal ekuitas yang didasari dan 

dikembangkan dari penelitian Utami (2005). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah biaya modal ekuitas, dan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba dan corporate governance. Manajemen laba diukur 

dengan menggunakan model Engel dan Beaver, corporate governance diukur 

dengan proksi pengungkapan corporate governance dan biaya modal ekuitas 

diestimasi dengan model Ohlson. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011. Data 

tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode 

analisis regresi berganda. 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa manajemen 

laba dan pengungkapan corporate governance berpengaruh secara simultan 

terhadap biaya modal ekuitas. Hasil pengujian hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap biaya modal 

ekuitas sedangkan pengungkapan corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas. 

 

Kata kunci : manajemen laba, pengungkapan corporate governance, biaya 

modal ekuitas 
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ABSTRACT 

 

Ary Nugroho Saputro, 2013: Influence of Earnings Management and Corporate 

Governance Disclosure toward Cost of Equity Capital. 

Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State University of 

Jakarta. 

This study aimed to determine the influence of earnings management and 

corporate governance on the cost of equity capital that is based and developed 

from Utami’s research (2005). The dependent variable in this study is the cost of 

equity capital, and the independent variables in this research is earnings 

management and corporate governance. Earnings management is measured by 

using a model of Engel and Beaver, corporate governance is measured by the 

proxy of corporate governance disclosure and cost of equity capital is estimated 

by Ohlson models. This study took a sample of banking companies listed in 

Indonesia Stock Exchange during the years 2009-2011. The data obtained by 

purposive sampling techniques and using multiple regression analysis. 

Simultaneous hypothesis testing results show that earnings management and 

corporate governance disclosure simultaneously affect the cost of equity capital. 

The partial hypothesis test results show that earnings management does not affect 

the cost of equity capital while the disclosure of corporate governance have a 

significant effect on the cost of equity capital. 

 

Keywords: earnings management, corporate governance disclosure, cost of 

equity capital 
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