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ABSTRAK  

Pasar modal adalah merupakan wadah bagi terjadinya mekanisme saham yang fair. 
Namun transaksi saham yang fair sulit tercapai karena adanya konflik kepentingan dan 

tidak transparannya laporan keuangan emiten. Adanya bukti empirik bahwa tingkat 
manajemen laba di Indonesia relatif tinggi dan tingkat proteksi terhadap investor yang 

rendah akan menyebabkan investor mempertimbangkan besaran akrual (proksi 
manajemen laba) dalam menentukan tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin 
mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan pada 
pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 
hipotesis yang telah dibuat. Biaya modal ekuitas bertindak sebagai variabel terikat, 
sedangkan manajemen laba yang diproksi dengan akrual modal kerja bertindak sebagai 
variabel bebas. Selain itu penulis menambahkan dua variabel kontrol, yaitu beta saham 
dan ukuran perusahaan yang diproksi dengan nilai pasar ekuitas. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa manajemen 
laba, beta saham, dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Selain itu, ditemukan pula bahwa manajemen 
laba, beta saham, dan ukuran perusahaan secara parsial juga berpengaruh terhadap biaya 
modal ekuitas. Hal ini mengindikasikan bahwa investor sudah mengantisipasi dengan 
benar informasi yang terkait dengan manajemen laba. Semakin tinggi rasio akrual modal 
kerja terhadap penjualan (proksi manajemen laba), semakin tinggi risiko imbal hasil 
saham maka semakin tinggi biaya modal ekuitas. 
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