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MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai                                     

(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain. 

(Q.S Alam Nasyrah : 6– 7) 

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

Arti penting manusia bukan pada apa yang telah dicapainya tetapi lebih pada apa yang ingin 

diraihnya. 

( Kahlil Gibran ) 

Aku telah rela menjadi orang terkecil tetapi memiliki impian dan keinginan untuk 

memenuhinya ketimbang yang terbesar namun tanpa impian dan keinginan. 

( Kahlil Gibran ) 

Bangkit itu Susah... susah melihat orang lain susah dan senang melihat orang senang. 

Bangkit itu Takut... takut akan korupsi dan takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu                                                                                                                                  

Tidak Ada... tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata putus asa. 

(Deddy Mizwar) 

Cause it makes me that much stronger, makes me work a little bit harder, it makes me that 

much wiser,so thanks for making me a fighter! Made me learn a little bit faster, made my skin 

alittle bit thicker,makes me that much smarter. So…thanks for making me a fighter. 

(Fighter, Christina Aguillera) 

Kesalahan – kesalahan seperti jerami mengalir diatas permukaan air. Barang siapa mau 

mencari  mutiara – mutiara, haruslah menyelam ke bawah. 

(John Drydan) 
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PERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHAN    

 

 

Ya Allah, 

Rendahkanlah suaraku bagi mereka, perindahlah ucapanku di depan mereka,                     

Lunakkanlah watakku terhadap mereka dan lembutkan                                                                

hatiku untuk mereka. 

 

Ya Allah, 

Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka pada ku 

Atas kesayangan yang mereka limpahkan pada ku, 

Peliharalah mereka sebagaimana mereka memeliharaku. 

 

Ya Allah, 

Bila magfirah – Mu telah mencapai mereka sebelum ku, 

Izinkanlah mereka memberi syafa'at untuk ku. 

Tetapi jika magfirah – Mu lebih dahulu mencapai diri ku, 

Maka izinkanlah aku memberi syafa'at untuk mereka, 

Sehinga kami semua berkumpul bersama dengan santunan – Mu 

Di tempat kediaman yang dinaungi kemuliaan – Mu, 

Ampunan – Mu, serta rahmat – Mu. 

 

 

              Karya sederhana ini ku persembahkan kepada: 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengukir jiwa dan 

raga dengan penuh kasih sayang serta do'a yang 

senantiasa mengiringi langkahku. 

2. Saudara-saudaraku dan adik-adikku tersayang yang 

selalu menjaga dan menasehatiku untuk menuju 

kesuksesan.  

3. Sahabat-sahabat terbaikku.  
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Assalamu'alaikum wr.wb. 

Segala puja dan puji Syukur saya panjadkan kehadirat Allah SWT atas 

segala ridho dan ijin-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Tidak lupa juga sholawat serta salam saya haturkan kepada Rasulullah SAW yang 

telah membawa dan menyampaikan ajaran kebenaran kepada seluruh umat 

manusia. 

Penyusunan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Manajemen Laba 

Terhadap Biaya Modal Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)" ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi 

jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa 

terselesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, bimbingan, petunjuk, ridho 

dan kasih sayang-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan 

kepadaku. 

2. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bapak Banu Witono, SE, AK, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Ibu Dra. Mujiyati, MSi, selaku Pembimbing Akademi (PA) yang telah 

memberikan bimbingan maupun arahan kepada penulis selama 

menempuh perkuliahan. 

6. Bapak Abdul Kharis A, AK, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran yang berharga untuk penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

7. Ibu Shinta Permatasari, SE selaku dosen pembimbing pembantu yang 

telah memberikan bimbingannya dengan sabar dan bijaksana serta 

keikhlasan hati dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang 

berharga untuk penulis dalam menyusun skripsi ini sejak awal sampai 

akhir dengan penuh perhatian dan memberikan pengarahan serta 

petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis. 

8. Semua Dosen dan Staff Pengajar serta seluruh staff dan karyawan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

9. Ayah dan Ibu tercinta, tersayang, terbaik yang telah memberikan do'a 

dan dukungan, baik secara moril maupun materiil serta kasih sayang 

yang tulus hingga aku selalu tetap dalam lindungan-Nya. Semoga 

Allah SWT memberikan tempat yang dinaungi cahaya kemuliaan-Nya 

serta rahmat-Nya. Amin... 

10. Adik-adikku yang tersayang (Arif dan Atin) terima kasih telah 

memberikan motivasi, semangat serta keceriaan dalam keluarga. 

11. Mbah kung(mbah Yo), Bude Marni, mas ento, mba' Sri, Enik, Bulek 

Ngatmi, Puput, om Yono, terima kasih semangatnya untuk maju. 

12. Keluarga besar karimun jawa Bulek Njah, om tarmin,Putri, adikku 

Alin(sing imut), sigit, yudi, terima kasih atas semangat dan 
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13. Mba' 3, Dian, Hanik, mas Nar, mas Harno serta Mba' Marheny, mba' 

Fenny, & mba' Marihot Nasution (uns) yang baik hati, terima kasih atas 
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14. bantuannya mencarikan data, tempat curhat, dan makasih banget atas 

kebersamaannya selama ini. 

15. Bank Indonesia Jln. Jend Sudirman No.04 Solo, terima kasih atas izin 

yang diberikan untuk mencari data. 

16. Boat mba' Shanti makasih atas jurnal, artikel2, dan CD-SNA yang 

kamu berikan. 

17. Mas ir, mba' Emy yang ada di perpustakaan FE MM UNS, terima 

kasih. 

18. Pojok BEJ UNS dan Perpustakaan FE UNS, terima kasih. 

19. Perpustakaan UGM, perpustakaan UMS, Pojok BEJ UMS. Matur 

nuwun... 

20. Buat keluarga besar Parma camp, ada Doni, elkik, arif, irul, ibud, 

terima kasih yah... atas bantuannya dan semangatnya. 

21. aku ucapkan terima kasih buat pemuda manunggal kaworan yang telah 

memberikan suport, motivasi, serta semangatnya.   

22. ..............ku, yang saat ini masih selalu teringat dalam memori hati ku, 

terima kasih buat waktu, kesabaran, perhatian, kasih sayang untuk 

selalu ikhlas menerima aku apa adanya. Karena kau telah berikan 

dukungan buatku untuk selalu tetap semangat, walaupun kini telah 

tiada dan hanya tinggal kenangan semata. Semoga kamu dapat tempat 

yang terbaik disisi-Nya. Amin...  

23. Teman-teman di Kelas D akuntansi angkatan 2004: Jarot, Hermawan, 

Colis, Sugeng, Budi Sidig, Wahyu, Hari, Eko, Suryo, Qoirul, Joko, 
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atas semangat kebersamaan dan persahabatan yang tidak akan 
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kemanapun aku pergi. Terima kasih... 
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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 

manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas yang terjadi dalam perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, biaya 

modal ekuitas diproksikan dengan menggunakan model Ohslon, sedangkan 

manajemen laba diproksikan berdasarkan akrual diskresioner yang diukur dengan 

menggunakan model Beaver dan Engel (1996). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan publik di 

indonesia mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan perbankan selama periode 2002 sampai dengan periode 

2006, data manajemen laba diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia tahun 

2002-2006 serta dari situs internet masing-masing perusahaan sampel, dan biaya 

modal ekuitas diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

Perusahaan yang dianalisis adalah 100 (20x5) perusahaan perbankan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2002 sampai dengan 2006 dan 

pemilihan sampel berdasarkan pada purposive sampling. Hipotesis penelitian ini 

diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan memasukkan ukuran 

perusahaan (Size) sebagai variabel kontrol.    

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai  Adjusted R
2
 sebesar 0,374 atau 37,4%. Hal ini berarti 37,4% dari 

variabel dependen yaitu biaya modal ekuitas yang merupakan Proksi dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu manajemen laba dan ukuran perusahaan 

dan sisanya 62,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi. 

Sebagian dari pengujian koefisien regresi (Uji-t) manajemen laba ditunjukkan 

dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,402 > 2,001) dengan 

nilai positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 

manajemen laba yang mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu biaya modal ekuitas, hal ini berarti semakin tinggi 

praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan semakin 

tinggi pula tingkat biaya modal ekuitasnya. Hasil Uji-t juga menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya 

modal ekuitas, karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan (α ) yaitu 

(0,000 < 0,05) dan untuk nilai t-hitung  ukuran prusahaan lebih kecil dari t-tabel (-

4,960<2,001), juga dengan tanda negatif. Demikian, hasil dari Uji-F menunjukkan 

bahwa F hitung lebih besar dari F tabel  (18,595 > 3,15). Hal ini berarti hipotesisnya 

terdukung. 

 

 

 

Kata kunci: Manajemen Laba, Biaya Modal Ekuitas, Ukuran Perusahaan.    
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ABSTRACTS 

 

 

The purpose of this research is to examine empirically the influence of 

earnings management on cost  of equity capital that occur in banks companies 

listed in the Indonesian Stock Exchange. In this research, cost of equity capital 

was captured by Ohlon model, while earnings  management were measured by 

discretionary accruals that are estimated using Beaver and Engel model (1996). 

Population of this research is all of public  banks companies existed in 

indonesian in the year of 2002 until 2006 which were listed in Indonesian Stock 

Exchange. The research data were collected from public bank`s financial 

statement for the period of 2002 until 2006, data of earnings management taken 

from Indonesian Banking Directory published by Bank Indonesian from 2002 

until 2006, and also from each company`s website and cost of equity capital taken 

from ICMD (Indonesian Capital Market Directory). The analysis units were 100 

(20x5) banks companies listed in Indonesian Stock Exchange started from the 

year 2002 up to 2006, and sample selection was based on purposive sampling. 

The research hypotheses were tested using multiple regressions with size as 

control variables.     

The results of this research showed that earnings management had 

significan influenced on cost of equity capital. It showed by the Adjusted R
2
 value 

of 0,374 or 37,4%. It means that 37,4% of the dependent variable (cost of equity 

capital) could be explained by the independent variables (earning management 

and company size) and the rests 62,6% was explained by other factors other than 

the regressions models. The results of partial regression coefficients test (t-tests) 

showed that earnings management had a higher t-value than t-tables value (2,402 

> 2,001) with positive marks. This condition showed that the independent variable 

earnings management had a positive significant influence on the dependent 

variable cost of equity capital, it means that the higher earnings management on 

public banks will be followed by higher cost of equity capital. The t-tests results 

also showed that the company size had significant influence on cost of equity 

capital, because the probability value was lower than significance (α ) (0,000 < 

0,05) and the t-value of company size was lower than the t-table value (-4,960 < 

2,001), also with negative marks. Finally, the results of the F-tests showed that 

the F-value was higher than the F-tables value (18,595 > 3,15). It means that the 

hypotheses is accepted.  

 

 

Keywords: Earnings Management, Cost of Equity Capital, Company Size. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan bagian utama dalam pelaporan yang 

dapat dijadikan sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun 

eksternal. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

pemakai laporan agar dapat membantu menterjemahkan aktivitas ekonomi 

dari suatu perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan menjadi perhatian 

utama bagi penggunanya untuk mengambil keputusan. Menurut Healy dan 

Palepu dalam Utami (2005), ada tiga kondisi yang menyebabkan komunikasi 

melalui laporan  keuangan tidak sempurna dan tidak transparan, yaitu:          

(1) dibandingkan dengan investor, manajemen memiliki informasi lebih 

banyak tentang strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, (2) kepentingan 

manajemen tidak selalu selaras dengan kepentingan investor, dan                  

(3) ketidaksempurnaan dari aturan akuntansi dan audit. 

Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak 

manajemen (Shcipper dan Vincent, 2003 dalam Boediono, 2005). 

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang 

kurang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka 
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butuhkan dari sumber langsung perusahaan. Seperti yang dinyatakan dalam 

kerangka konseptual Financial Accounting Standards Boards (FASB) bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna 

untuk keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber 

informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana 

pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya 

pemilik. Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja manajemen dan 

merupakan sumber untuk mengevaluasi kinerja manajemen itu sendiri.  

Informasi laba membantu pemilik atau pihak lain dalam mengestimasi 

kekuatan laba untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya 

informasi laba tersebut harus disadari oleh pihak manajemen sebagai pihak 

laporan keuangan serta sebagai pihak yang diukur kinerjanya. Informasi laba 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan 

dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memilki 

nilai prediktif. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)                                         

Nomor 1, tentang tujuan laporan keuangan (SAK 2007: par 5). Memberikan 

suatu pengertian  bahwa informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan 

arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Bagi pemilik saham 

atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan 
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diterima melalui pembagian deviden. Laba juga digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada 

umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir 

kinerja dalam pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan prospeknya di masa depan. Dengan adanya alasan tersebut 

akan mendorong timbulnya praktik manajemen laba. 

Menurut Bagnoli dan Watts dalam Utami (2005), praktik manajemen 

laba banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka menganggap 

perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja 

kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan manajemen laba 

karena investor dan kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan 

perusahaan mana yang mempunyai rating yang baik (favorable). 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan eksternal guna mencapai tingkat laba tertentu 

dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaanya sendiri 

(Saputro dan Setiawati, 2004). Hal senada juga diungkapkan oleh              

Scott (2000: 351), “Given that managers can choose accounting policies form 

a set (for example, GAAP),it is natural to expected that they will choose 

policies so as to maximize their own utility and /or the market value of the 

firm”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemilihan kebijakan 

akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah 

dapat memaksimalkan utilitas mereka atau nilai pasar. Sedangkan menurut 
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Copeland dalam Utami (2005), manajemen laba mencakup usaha manajemen 

untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba 

sesuai dengan keinginan manajemen. 

Dasar accrual (akrual) harus dipegang oleh pihak manajemen dalam 

menyusun laporan keuangan termasuk dalam melaporkan laba. transaksi 

akrual terdiri dari diskresioner dan akrual non diskresioer, transaksi akrual 

diskresioner memberi kebebasan kepada manajemen untuk menentukan 

jumlah transaksi akrual secara fleksibel, penentuan cadangan kerugian piutang 

yang akan menaikkan piutang dagang bersih, menaikkan persediaan, 

menurunkan hutang dagang dan hutang akrual merupakan contoh transaksi 

akrual diskresioner, sedangkan akrual non diskresioner adalah transaksi yang 

dicatat yang menggunakan satu prosedur, apabila prosedur tersebut dipilih 

maka manajemen laba diharapkan konsisten dalam menggunakan prosedur 

yang teleh dipilih. Total akrual dari sebuah perusahaan merupakan proksi dari 

kebijakan akuntansi akrual yang mengarah pada tindakan earnings 

management. Hal ini karena kebijakan yang terkait dengan akrual sering 

digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan 

sehingga sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, banyak peneliti yang 

melakukan pendeteksian terhadap earnings management menggunakan total 

accrual sebagai proksi dari earnings management.  

Setiawati dan Na’im dalam Margaretha (2004), menyatakan bahwa 

earnings management merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Earnings management menambah bias dalam 
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laporan keuangan yang mempengaruhi angka laba hasil rekayasa tersebut 

sebagai angka laba tanpa rekayasa. Oleh karena itu, pendeteksian terhadap 

indikasi earnings management pada laporan keuangan menjadi perlu untuk 

diperlukan. 

Dari penelitian yang dilakukan Leuz et al. (2003) dalam Utami (2005), 

mengenai studi komparatif internasional tentang manajemen laba dan proteksi 

investor, didapatkan bukti empirik bahwa tingkat manajemen laba emiten di 

indonesia relatif tinggi dan tingkat proteksi terhadap investor relatif rendah. 

Hal ini menimbulkan bagi investor dalam merpertimbangkan besaran akrual 

(proksi manajemen laba) dalam menentukan tingkat imbal hasil saham yang 

dipersyaratkan, dimana tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkan tersebut 

adalah tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor untuk mau 

menanamkan uangnya di perusahaan, dan dikenal dengan sebutan biaya modal 

ekuitas. 

Dalam penelitian Utami (2005) dijelaskan bahwa biaya modal ekuitas 

adalah besarnya rate yang digunakan oleh investor untuk mendiskontokan 

deviden yang diharapkan diterima di masa yang akan datang, yang diukur 

dengan model penilaian perusahaan. Utami (2005) membuktikan bahwa 

manajemen laba mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya 

modal ekuitas, artinya bahwa semakin tinggi tingkat akrual, maka semakin 

tinggi biaya modal ekuitas. Jika investor menyadari bahwa praktek 

manajemen laba banyak dilakukan oleh emiten, maka ia akan melakukan 
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antisipasi resiko dengan cara menaikkan tingkat imbal hasil saham yang 

dipersyaratkan (Utami, 2005).  

Penelitian tentang pengaruh kualitas pengungkapan terhadap biaya 

modal ekuitas memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Verrcchia dalam 

Botosan (1997) memberikan dukungan riset secara teoritis bahwa ada 

hubungan negatif antara tingkat disclosure dan biaya modal, artinya 

peningkatan disclosure akan meningkatkan kualitas biaya pasar, sehingga 

akan mengurangi biaya modal. Hasil penelitian diatas bertentangan dengan 

pendapat yang diungkapkan Klein dan Bawa dalam Botosan (1997) serta 

Coles dan Loewenstein dalam Botosan (1997), mereka menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara pengungkapan dan biaya modal.  

Atas hasil penelitian-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas karena tujuan dari 

manajemen laba adalah untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, 

hal ini dapat berpengaruh tinggi rendahnya deviden dalam biaya modal 

ekuitas. Jika manajemen laba bertujuan untuk memaksimumkan laba, maka 

deviden perusahaan akan tinggi, namun demikian juga dengan sebaliknya, jika 

manajemen laba bertujuan untuk meminimumkan laba, maka deviden 

perusahaan akan rendah karena apabila perusahaan memiliki laba yang 

rendah, kemungkinan perusahaan tidak membagikan deviden.                                     
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Penelitian tentang manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas masih 

sangat sedikit (Utami, 2005), oleh karena alasan tersebut, penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas 

yang merupakan replikasi penelitian Utami (2005) dengan perbedaan: 

1. Model pengukuran manajemen laba selain menggunakan modelnya sendiri 

(model Utami). Utami (2005) juga menggunakan model Healy, modifikasi 

Jones, model jones, sedangkan penelitian ini dalam mengukur  penilaian 

manajemen laba yaitu dengan menggunakan model Beaver dan Engel 

(1996) yang telah diuji oleh Rahmawati (2006) sebagai model yang paling 

sesuai untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang dapat diterapkan 

dalam perusahaan perbankan.  

2. Sampel penelitian, Utami (2005) menggunakan perusahaan manufaktur 

sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan sektor 

perbankan sebagai objek penelitian dengan alasan sampai dengan saat ini 

penelitian lebih banyak menggunakan perusahaan manufaktur dan 

penelitian yang menggunakan sampel sektor perbankan masih sangat 

sedikit. 

3. Variabel Kontrol, Utami (2005) menggunakan resiko beta dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya, sedangkan 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya ukuran 

perusahaan yang diproksikan berdasarkan total asset perusahaan sampel.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: “PENGARUH 

MANAJEMEN LABA TERHADAP BIAYA MODAL EKUITAS PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

                  Menurut Halim dkk.  (2005) manajemen laba berpengaruh signifikan 

dan positif  pada tingkat pengungkapan laporan keuangan sejalan dengan 

perspektif efficient earnings management, dan sebaliknya tingkat 

pengungkapan signifikan negatif pada manajemen laba dengan perspektif 

opportunistic earnings management. Selain itu, penelitian Saputro dan 

Setiawati (2004), membuktikan bahwa perusahaan yang bertumbuh memiliki 

kecenderungan untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk meminimalkan 

biaya-biaya perusahaan. Atas dasar penelitian-penelitian tersebut, maka pokok 

masalah yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut: “Apakah 

manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Di sadari oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wiwik 

Utami (2005) penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dan memberikan 

bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal 
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ekuitas. Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan kreditur 

Hasil penelitian ini dapat membantu mereka sebagai bahan pertimbangan  

dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai investasinya dengan 

menggunakan informasi pada laporan keuangan khususnya informasi 

mengenai laba perusahaan  

2. Bagi perusahaan 

Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan perbankan dapat memberikan 

input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas yang pada akhirnya 

mempengaruhi perhatian para investor untuk menanamkan sahamnya 

dalam perusahaan perbankan. 

3. Bagi kalangan akademis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literatur 

untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di masa 

mendatang khususnya mengenai fenomena manajemen laba.   
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini, 

penulis membagi dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan. Adapun 

secara garis besar sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB  I       PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tinjauan tentang perbankan, tinjauan tentang 

manajemen laba, tinjauan tentang biaya modal ekuitas, tinjauan 

tentang hubungan manajemen laba dengan biaya modal ekuitas, 

tinjauan tentang penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran 

dan pengembangan hipotesis. 

BAB  III    METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian meliputi ruang 

lingkup penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukurannya, teknik analisis data. 

BAB  IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian, yang meliputi diskripsi data, 

pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan. 
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BAB  V     PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan 

pada hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Mengenai Perbankan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31,  

tentang akuntansi perbankan (SAK 2007: par 1). memberikan suatu pengertian 

bahwa bank sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak–pihak yang memiliki kelebihan dana 

(surplus unit) dengan pihak–pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.  

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

memberi suatu pengertian bahwa bank sebagai suatu badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Qomariyah (2006) dalam Mulyaningsih (2007) mengungkapkan bahwa 

bank pada dasarnya merupakan perusahaan jasa yang menyangkut bidang 

keuangan, dalam kegiatan pokoknya mempunyai tiga fungsi sebagai berikut : 

1. Menerima penyimpanan dana masyarakat dari berbagai bentuk. 

2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit pada masyarakat yang   

memerlukan. 
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3. Melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan 

perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta 

berbagai jasa lainnya di bidang keuangan. 

 

B. Tinjauan Mengenai Manajemen Laba  

1. Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan eksternal guna mencapai tingkat laba 

tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 

perusahaannya sendiri (Saputro dan Setiawati, 2004). Hal senada juga 

diungkapkan oleh Copeland (1968) dalam Utami (2005) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai, “some ability to increase or decrease reported 

net income at will” ini berarti manajemen laba mencakup usaha 

manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk 

perataan laba sesuai keinginan manajemen. Menurut Scott dalam Halim 

dkk. (2005), manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi 

oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat 

memaksimumkan utilitas mereka dan atau nilai pasar. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Schipper (1989) dalam Widodo Lo (2005) yang 

berpendapat bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi dengan 

maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal yang 

dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi.     
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Healy dan Wahlen (1999) dalam Sutrisno (2002) mengemukakan 

bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian 

dalam pelaporan keuangan sehingga menyesatkan penilaian stakeholder 

mengenai kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil konstraktual 

yang bergantung pada angka akuntansi yang di laporkan. Menurut Beneish 

(2001) dalam Mulyaningsih (2007), mengungkapkan bahwa setidaknya 

terdapat tiga cara dalam mendefinisikan manajemen laba, yaitu:                 

a) manajemen laba merupakan proses pengambilan langkah-langkah yang 

disengaja dalam batasan Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP) untuk menghasilkan tingkat pelaporan laba yang diinginkan 

(Davidson, Stickney dan Weil,1987); b) manajemen laba merupakan 

proses campur tangan yang memiliki tujuan khusus dalam pelaporan 

financial eksternal (laporan keuangan yang melibatkan pihak luar 

perusahaan) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi 

(Schipper, 1989); serta c) manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan penilaiannya dalam pelaporan keuangan dan dalam 

penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dalam memberi 

tahukan kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomis yang mendasari 

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil konstraktual yang 

bergantung pada jumlah angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan 

Wahlen,1998). 

Suyatmin dan Suwarno (2002) mengemukakan bahwa earning 

management terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan atau 
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judgment-nya dalam pelaporan keuangan dan di dalam perancangan 

transaksi yang terstruktur untuk mengubah laporan keuangan yang 

menyesatkan stakeholder tentang dasar kinerja ekonomi perusahaan atau 

untuk mempengaruhi hasil sesuai kontrak yang tergantung pada angka-

angka akuntansi yang dilaporkan. Pengertian earnings management 

merupakan proses dengan sengaja dalam batasan GAAP (Generally                             

Accepted Accounting Principles) untuk melaporkan tingkat laba periodik 

(earnings) sesuai yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor:          

(a) perilaku opportunistic management yakni untuk memaksimalkan 

kepuasan dalam hubungannya dengan kompensasi, kontrak hutang, serta 

political cost dan, (b) keyakinan manajer bahwa earning management 

dapat mempengaruhi harga pasar saham. Pengertian earning management 

dilihat dari sudut etika menurut Suyatmin dan Suwarno (2002), yaitu 

merupakan suatu tindakan manajemen yang berakibat pada dilaporkannya 

pendapatan dan penyediaan keuntungan ekonomi yang tidak benar untuk 

organisasi dan mungkin dalam jangka panjang serta terjadinya kerusakan. 

Mardiyah dan Pudjiastuti (2006) mengemukakan bahwa 

manajemen laba merupakan tindakan manajemen dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran (wealth) pribadinya atau untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Scott (2000: 351) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai berikut: “Given that managers choose accounting policies form a 

set (for example, GAAP), it is natural to expected that they will choose 

policoes so as to maximize their own utility and/or the market value of the 
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firm”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemilihan kebijakan 

oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat 

memaksimalkan utilitas mereka atau nilai pasar. Scott (1997) dalam Halim 

dkk (2005) juga membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 

dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak hutang, dan political cost (opportunistic earnings management). 

Kedua dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient 

contracting (efficient earnings management) dimana manajemen laba 

memberikan suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga 

untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan 

demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui 

manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income 

smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. 

Menurut Scott (1997: 298), terdapat empat cara dalam 

mengindikasikan ada tidaknya earnings management, antara lain: 

a. Depresiasi atau Amortisasi 

Earnings management dapat terjadi karena di dalam akuntansi 

terdapat beberapa metode dalam penentuan jumlah depresiasi atau 

amortisasi. Selain itu, berhubungan dengan biaya depresiasi, terdapat 

pula taksiran umur ekonomis aktiva. Jika perusahaan menginginkan 

laba yang tinggi, maka biaya depresiasinya harus rendah, dengan 
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demikian umur ekonomis harus dinaikkan dan sebaliknya. Item ini 

merupakan non discretionery accruals (pengakuan yang tidak 

ditetapkan oleh prinsip akuntansi). 

b. Peningkatan Piutang Dagang Bersih 

Item ini berhubungan dengan penentuan besar kecilnya cadangan 

kerugian piutang, termasuk discretionary accrual, karena di dalam 

aturan akuntansi penyajian piutang dagang bersih harus disertai dengan 

cadangan kerugian piutang, dengan menggunakan taksiran cadangan 

kerugian piutang. Semakin besar taksiran, maka semakin besar pula 

kerugian yang diakui sehingga laba semakin kecil dan sebaliknya. 

c. Peningkatan Persediaan 

Item ini termasuk discretionary dan metode yang ditetapkan 

adalah LOCOM. Jika persediaan menginginkan persediaan besar, maka 

harus dimasukkan dalam Biaya Overhead Pabrik (BOP) variabel dan 

tetap di dalam harga pokok produksinya. Namun jika perusahaan 

menginginkan persediaan kecil, maka yang dimasukkan hanya unsur 

BOP variabel. 

d. Penurunan dalam Utang Dagang dan Utang Biaya 

Item ini termasuk discretionary accrual, cara yang digunakan 

memenage laba adalah dengan menetapkan biaya garansi, jika 

perusahaan menetapkan penjualan produk dengan biaya garansi, maka 

akan memunculkan biaya dan kewajiban garansi.  
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2. Motivasi Manajemen Laba 

  Beberapa motivasi terjadinya manajemen laba menurut Scott 

(1997) dalam Sukartha (2007), yaitu: 

a. Motivasi Program Bonus (Bonus Plan Motivations). 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan 

akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba 

dengan memaksimalkan laba saat ini. 

b. Motivasi politik (Political Motivations) 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang 

dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi 

laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang 

mengakibatkan pemerintah menetapkan yang lebih ketat. 

c. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations) 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba 

yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan 

tujuan penghematan pajak pendapatan. 

d. Motivasi perubahan CEO (Changes of  CEO Motivations) 

CEO (Chief Executive Officer) yang mendekati masa pensiun 

akan cenderung menaikkan pendapatan untuk menaikkan bonus 

mereka, dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan 

memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 

 

 



  

 

19 

e. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan 

manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

f. Motivasi perjanjian utang (Debt Covenants Motivations) 

Perjanjian utang timbul karena adanya kontrak jangka panjang 

yang dilakukan oleh manajemen laba. pelanggaran terhadap hal 

tersebut akan mengakibatkan biaya yang tinggi terhadap perusahaan, 

oleh karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya 

pelanggaran terhadap convenant. 

Sedangkan menurut  Healy dan Wahlen (1999: 107) dalam 

Qomariyah (2006) membagi motivasi earnings management menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Capital Market 

Penggunaan  secara luas informasi akuntansi oleh investor dan 

analis keuangan untuk membantu menilai saham dapat menciptakan 

insentif bagi manajemen untuk memanipulasi laba dalam usaha 

mempengaruhi harga saham. 

b. Constructing Motivations 

Healy dan Wahlen (1999) membaginya menjadi dua, yaitu: 

lending constract dan management compensation constract. Esensi 

penjelasan Healy dan Wahlen (1999) sama dengan uraian Scott (2000) 
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diatas, dimana penjelasan lending constract motivatons sama dengan 

other constractual motivations dan management compensations, 

constract motivations sama dengan bonus shceme motivations. 

c. Regulatory Motivations 

Terdapat tiga bentuk dalam motivasi ini, yaitu: 

1) Industry Regulations Motivations 

Industri-industri diatur dengan derajat pengaturan berbeda di 

masing-masing industri, beberapa diantaranya seperti industri 

perbankan dan asuransi menghadapi pemantauan yang lebih ketat 

oleh pihak regulator termasuk data-data akuntansi. Peraturan 

perbankan mengharuskan bank mencapai Cumulative Abnormal 

Return (CAR) tertentu, sedangkan peraturan asuransi menghasilkan 

perusahaan asuransi memenuhi syarat-syarat kesehatan keuangan 

minimum. Peraturan seperti ini menciptakan insentif bagi 

manajemen untuk mengatur laporan keuangan dan neraca sesuai 

dengan kepentingan pihak regulator. 

2) Anti-trust and Other Regulations 

Perusahaan yang berbeda di dalam penyelidikan pelanggaran 

anti-trust atau menghadapi konsekuensi politik yang tidak 

menguntungkan memiliki insentif untuk mengatur labanya agar 

tampak kurang menguntungkan. Manajemen yang memiliki subsidi 

dan proteksi pemerintah juga memilki insentif yang sama. 
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3) Tax Planning Purposes 

Healy dan Wahlen (1999) tidak menjelaskan bagian ini, 

karena menurutnya earnings management untuk tujuan 

perencanaan pajak merupakan bagian tugas (dominant) otorisasi 

pajak yang memiliki insentif yang sama. 

3. Teknik Manajemen Laba 

Setiawati dan Na’im (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) 

mengungkapkan bahwa manajemen laba dapat dilakukan oleh tiga teknik 

sebagai berikut: 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment 

(perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat 

piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau 

amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain –lain. 

b. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengeluaran pengiriman produk ke 
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pelanggan, dan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak 

terpakai. 

4. Pembentukan Manajemen Laba 

Menurut Sutrisno (2002), terdapat beberapa aspek manajemen laba 

yang berhubungan dengan tujuan penelaahan dan studi yang relevan, 

yaitu: 

a. Manjemen dapat menggunakan pertimbangan dari pengaruh pelaporan 

keuangannya. Sebagai contoh, pertimbangan yang disyaratkan untuk 

mengestimasi jumlah kejadian ekonomi dimasa mendatang yang 

direfleksikan dalam laporan keuangan, seperti taksiran ekonomis dan 

nilai sisa aktiva tetap, keuntungan dari penangguhan pajak, kerugian 

piutang, dan sebagainya. 

b. Kerangka definisi tujuan dari manajemen laba adalah untuk 

memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada stakeholders atau 

beberapa kelompok stakeholders tentang kinerja yang mendasari 

ekonomi perusahaan. Manajer dapat menggunakan pertimbangan 

akuntansi untuk melakukan pelaporan keuangan yang lebih informatif 

kepada pemakai. 

c. Untuk menentukan pelaksanaan yang lebih awal, manajemen dapat 

menggunakan laporan keuangan dengan pertimbangan cost and 

benefit. Cost merupakan potensi kesalahan alokasi sumber daya yang 

timbul dari manajemen laba, sedangkan benefit meliputi potensi 
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pengembangan kredibilitas komunikasi manajemen dari informasi 

privat untuk stakeholders eksternal. 

5. Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (1997: 306) earnings management dapat dilakukan 

dengan empat pola, antara lain: 

a. Taking a Bath (mengambil sikap aman) 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi dengan melaporkan kerugian 

dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba 

di masa mendatang. 

b. Income Minimization (meminimumkan laba) 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun 

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Income Maximization (memaksimumkan laba) 

Dilakukan manajemen perusahaan untuk mendapatkan bonus. 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonus yang lebih besar. 

d. Income Smoothing (meratakan laba) 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 
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6. Model Manajemen Laba 

Penentuan earnings management dapat dilakukan dengan beberapa 

model. Dechow, et al. (1995) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi beberapa model alternatif  berdasarkan akrual (alternative 

accrual based model) untuk mendeteksi adanya praktik earnings 

management dengan membagi akrual menjadi dua yaitu discretionary 

accruals dan non discretionary accrual. 

Total akrual dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

tiTA    : Total accrual perusahaan i pada tahun t,  

tCA∆   : Delta current asset (perubahan aktiva lancar) pada tahun t, 

tCL∆   : Delta current liabilities (perubahan utang lancar) pada  

tahun t, 

tCash∆   : Delta cash dan cash equivalent (perubahan dalam kas dan 

ekuivalen kas) pada tahun t, 

tSTD∆   : Delta debt include in current liabilities (perubahan hutang  

jangka panjang termasuk utang lancar yang jatuh tempo 

dalam 1 tahun) pada tahun t, 

tDep      : Depreciation dan amortization expense (biaya depresiasi   

)()( 1−−∆+∆−∆−∆= ttttttt ADepSTDCashCLCATA  
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dan amortisasi pada tahun t, 

1−tA         : Total asset pada satu tahun sebelum tahun t, 

Total akrual yang dirumuskan oleh Healy (1985) dalam konsep 

laba sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

tCashOP  : Arus kas dari aktivitas operasi pada periode t, 

tLaba   : Laba bersih pada periode t, 

tDA   : Discretionary accruals periode t, 

tNDA   : Non discretionary accruals periode t, 

Perbedaan model-model yang di bandingkan dalam penelitian 

Dechow et al. (1995) terletak pada penentuan proksi dari non 

discretionary accruals yang digunakan untuk menghitung discretionary 

accruals. Model-model yang dibandingkan olehnya adalah sebagai 

berikut: 

a. The Healy Model 

  Model ini menggunakan total akrual sebagai proksi 

discretionary accrual. Pengujian Healy untuk earnings management 

yaitu dengan cara membandingkan rata-rata akrual (dibagi total aktiva 

periode sebelumnya). Healy memprediksikan bahwa earnings 

management terjadi setiap periode. 

 

ttt

ttt
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      Persamaan Healy dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

tNDA  : Estimation non discretionary accruals, 

tTA  : Total accrual dibagi dengan total aktiva tahun  

sebelumnya,  

T   : 1, 2….., t  jumlah tahun periode akuntansi, dan 

t  : Jumlah tahun yang mengindikasikan periode peristiwa. 

b. The De Angelo Model 

Model De Angelo menguji earnings management dengan 

menghitung perbedaan awal dalam total accruals dan dengan asumsi 

bahwa perbedaan tersebut diharapkan nol (0), yang berarti tidak ada 

earnings management. Model ini menggunakan total accruals periode 

terakhir dibagi total aktiva periode sebelumnya untuk mengukur non 

discretionary accruals. 

 

Keterangan: 

tNDA    : Estimation non discretionary accruals, dan 

1−tTA         : Total accruals dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t, 

c. The Jones Model 

Jones mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non 

discretionary accruals adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol 

T

TA
NDA

tt

t

∑
=  

1−= tt TANDA  
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pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan non discretionary 

accruals. Model Jones dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan  :  

               tNDA         : Non discretionary accrual, 

1−tA     : Total aktiva pada 1 tahun sebelum tahun t, 

REV∆    : Pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1  

  dibagi total aktiva tahun t-1, 

1α , 2α , 3α  :  Firms specific parameter (OLS estimator), dan  

tPPE  : Gross, property plan, dan equipment pada tahun t dibagi  

  total aktiva tahun t-1. 

d. The Modified Jones Model   

Model ini dirumuskan untuk menghilangkan kecenderungan 

perkiraan dari model jones untuk mengukur discretionary accruals 

dengan kesalahan ketika kebijakan dilakukan melalui pendapatan. 

Dalam modified Jones models, non discretionary accruals 

diperkirakan selama periode kejadian dapat dirmuskan sebagai berikut:    

 

 

Keterangan: 

tREC∆  :  Net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi  

piutang bersih pada tahun t. 

( ) ( ) ( )tttt PPEREVANDA 3211 1 ααα +∆+= −  

( ) ( ) ( )ttttt PPERECREVANDA 3211 1 ααα +∆−∆+= −  
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Model modifikasi Jones mengasumsikan bahwa semua 

perusahaan dalam penjualan kredit bersih diperoleh dari earnings 

management. Hal ini menjadi dasar alasan yang mudah untuk 

mengatur laba dengan melakukan kebijakan melalui pengakuan 

pendapatan pada penjualan kredit dari pada melalui penjualan tunai. 

e. Industry Adjusted Model 

Model ini mengasumsikan bahwa variasi determinan dari non 

discretionary accruals adalah sama dalam industri yang sama, non 

discretionary accrual dari model ini dihitung melalui persamaan 

berikut: 

 

 

Dimana median i (TA i ) adalah nilai median dari total accruals 

yang dibagi dengan total assets untuk semua perusahaan non sampel 

dalam 2-digit SIC kode yang sama. Sedangakan y1 dan y2 adalah firm 

specific parameter yang ditentukan oleh Ordinary Least Square (OLS) 

atas observasi dalam periode estimasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan 

perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu,  

maka manajemen laba yang diukur dalam penelitian ini menggunakan 

model Beaver dan Engal (1996) yang menggunakan komponen 

penyisihan kerugian piutang (allowances for loan losses) dan provisi 

kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam 

( )TAiMedianNDAt 121 γγ +=  
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perusahaan perbankan. Penelitian Beaver dan Engel ini dilakukan 

untuk memeriksa penilaian pasar terhadap komponen discretionary 

dan non discretionary atas akrual utama  dalam industri perbankan 

dengan menggunakan cadangan kerugian pinjaman (allowances for 

loan losses). Penelitian ini juga membuktikan komponen cadangan 

yang digolongkan sebagai non discretionary dinilai positif oleh pasar. 

Model Beaver dan Engel (1996) telah diuji oleh Rahmawati (2006) 

sebagai model yang paling sesuai untuk mendeteksi praktik 

manajemen laba yang dapat diterapkan dalam perusahaan perbankan.          

 

C. Tinjauan Mengenai Biaya Modal Ekuitas 

Menurut Bringham et al. dalam Santoso (2006), biaya modal  (Cost of 

Capital) adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber 

pembelanjaan (source financing). Santoso (2006) mendefinisikan biaya 

sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal, baik yang 

berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk 

membiayai investasi perusahaan. Sedangkan Gitman (2003) mendefinisikan 

biaya modal sebagai rate of return yang harus diperoleh perusahaan pada 

proyek yang di investasikannya untuk menjaga nilai pasar dan menarik dana. 

Dalam Utami (2005), biaya modal adalah merupakan konsep yang dianalisis 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, struktur biaya modal 

didasarkan beberapa asumsi yang berkaitan dengan resiko dan pajak. Asumsi 

dasar yang digunakan dalam estimasi biaya modal adalah resiko bisnis dan 
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resiko keuangan adalah tetap (reltif stabil). Biaya modal dihitung atas dasar 

sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan. Ada empat 

sumber dana jangka panjang yaitu: (a) hutang jangka panjang, (b) saham 

preferen, (c) saham biasa, (d) laba ditahan 

Biaya modal ekuitas (cost of equity capital) merupakan tingkat 

pengembalian yang diinginkan oleh penyedia dana, baik investor (cost of 

equity) maupun kreditur (cost of debt). Biaya modal ekuitas berkaitan dengan 

resiko investasi atas saham perusahaan. Dalam Utami (2005) dijelaskan bahwa 

biaya modal ekuitas adalah besarnya rate yang digunakan investor untuk 

mendiskontokan deviden yang diharapkan diterima dimasa yang akan datang. 

Cost of equity capital merupakan rate of return yang diperlukan pada berbagai 

tipe pembiayaan, cost of capital secara keseluruhan adalah rata-rata 

tertimbang dari rate of return (cost) individual yang dipersyaratkan (Home et 

al.,1995). Rate of return yang dipersyaratkan untuk suatu ekuitas adalah rate 

of return minimum yang diperlukan untuk menarik investor agar membeli atau 

menahan suatu sekuritas. Rate of return merupakan suatu biaya oportunitas 

investor dalam melakukan investasi, yaitu apabila investasi telah dilakukan, 

maka investor harus meninggalkan return yang ditawarkan investor lain. 

Return yang hilang tersebut kemudian menjadi biaya oportunitas karena 

melakukan investasi dan kemudian biaya oportunitas inilah yang menjadi rate 

of return yang dipersyaratkan investor (Keown dalam Santoso,2006). 

Pengertian rate of return yang dipersyaratkan sebenarnya dapat dilihat 

dari dua sisi (Sartono,1996). Dari investor tinggi rendahnya  tingkat 
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keuntungan yang dipersyaratkan merupakan pencerminan atau pengaruh dari 

tingkat resiko, aktiva yang dimiliki, sturktur modal dan faktor lain seperti 

manajemen. Sedangkan dari pihak manajemen perusahaan tingkat keuntungan 

yang diminta merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 

modal dari saham preferen. Dengan demikian, secara umum resiko perusahaan 

yang tinggi akan mengakibatkan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan 

investor juga tinggi dan ini berarti biaya modal juga tinggi. Tingkat imbal 

hasil saham yang dipersyaratkan adalah tingkat pengembalian yang diinginkan 

oleh investor untuk mau menanamkan uangnya di perusahaan dan dikenal 

dengan sebutan biaya modal ekuitas. 

Botosan (1997)  menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan untuk 

mengestimasi cost of equity capital. Pendekatan yang pertama dipakai adalah 

dengan menggunakan average realized returns. akan tetapi, pendekatan ini 

merupakan pengukur untuk cost of capital. Oleh karena itu, penelitian 

sebelumnya menggunakan pendekatan ini sulit untuk menentukan hubungan 

yang signifikan antara return dan beta pasar yang merupakan pengukur resiko. 

Lakonishok dalam Botosan (1997) menyimpulkan bahwa setidaknya 

diperlukan 70 tahun data untuk memperlihatkan bahwa beta pasar secara 

statistik signifikan dengan average realized return yang dipakai untuk proksi 

cost of capital. Proksi selanjutnya yang banyak digunakan adalah resiko 

earning-to-price yang disesuaikan untuk pertumbuhan dan payout deviden. 

Sama dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan ini juga tidak 
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memperlihatkan hubungan yang signifikan antara estimasi cost of equity 

capital dengan beta pasar (Botosan,1997). 

Biaya modal ekuitas hanya mengacu pada tingkat pengembalian yang 

merupakan hak investor atas investasinya diperusahaan tertentu (Ross et al 

dalam Juniarti,2003).dalam subyek cost of capital secara keseluruhan, maka 

cost of equity capital ini adalah yang paling sulit, karena tidak ada cara untuk 

mengamati atau mengetahui secara langsung tingkat return yang diharapkan 

oleh investor. Menurut Botosan (1997), biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh 

tingkat disclosure, resiko (beta), dan nilai pasar ekuitas. Pengungkapan biaya 

modal ekuitas dipengaruhi oleh model penilaian perusahaan yang digunakan 

(Utami, 2005). Ada beberapa model penilaian perusahaan, antara lain : 

1. Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) 

Berdasarkan model CAPM, biaya model ekuitas adalah tingkat 

return yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas resiko yang 

tidak dapat didiversifikasi yang diukur dengan beta. Model CAPM 

merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko 

dan return secara lebih sederhana, dan hanya menggunakan satu variabel 

yaitu variabel beta untuk menggambarkan resiko. Model CAPM ini juga 

dapat membantu menyederhanakan gambaran realitas hubungan return 

dan resiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. 

(Tandelilin, 2001 : 90). 
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2. Residual Income Model 

Model residual income ini lebih dikenal sebagai Edward Bell Ohslon 

(EBO) Valuation. Model ini digunakan untuk mengestimasi nilai 

perusahaan dengan mendasarkan pada nilai buku ekuitas ditambah dengan 

nilai tunai dari laba 

 

D. Tinjauan Hubungan Manajemen Laba dan Biaya Modal Ekuitas 

Menurut Copeland dalam Utami (2005), manajemen laba mencakup 

usaha manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, 

termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Sedangkan 

pengertian biaya modal ekuitas adalah besarnya rate yang digunakan oleh 

investor untuk mendiskontokan deviden yang diharapkan diterima dimasa 

yang akan datang (Utami, 2005). Penelitian Leuz et al (2003) dalam Utami 

(2005), mengenai studi komparatif internasional tentang manajemen laba dan 

proksi investor, membuktikan bahwa tingkat manajemen laba emiten di 

indonesia relatif tinggi dan proteksi terhadap investor relatif rendah.  

Hal ini menimbulkan adanya pertanyaan bagi investor dalam 

mempertimbangkan besaran akrual (proksi manjemen laba) dalam menetukan 

tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkan, dimana tingkat imbal hasil 

saham dipersyaratkan tersebut adalah tingkat pengembalian yang diinginkan 

oleh investor untuk mau menanamkan uanganya di perusahaan, dan dikenal 

dengan sebutan biaya modal ekuitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas karena tujuan dari 
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manajemen laba itu sendiri adalah untuk memaksimumkan atau 

meminimumkan laba, hal ini dapat berpengaruh tinggi rendahnya deviden 

dalam biaya modal ekuitas. Jika manajemen laba bertujuan untuk 

memaksimalkan laba, maka deviden perusahaan akan tinggi, namun demikian 

juga dengan sebaliknya, jika manajemen laba bertujuan untuk meminimumkan 

laba, maka deviden perusahaan akan rendah. Karena apabila perusahaan 

memiliki laba yang rendah, kemungkinan peruasahaan tidak membagikan 

deviden. 

Dechow et al (1996). dalam Utami (2005), meneliti penyebab dan 

konsekuensi dari tindakan manipulasi laba, dimana salah satu tujuannya 

adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak manipulasi laba terhadap biaya 

modal ekuitas. sampel yang digunakan perusahaan yang mendapatkan sangsi 

dari Securitas Exchange Commision (SEC) karena diduga keras telah 

melakukan penyimpangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, dengan 

tujuan untuk memanipulasi laba. motif manajemen untuk melakukan 

manipulasi laba adalah untuk memperoleh pendanaan eksternal dengan biaya 

murah. Proksi yang digunakan untuk mengukur biaya modal adalah (a) harga 

saham, (b) bid-ask spread, dan (c) number of analysis following. Dari hasil 

analisis komparatif antara perusahaan yang mendapatkan sangsi dari SEC 

karena dugaan manipulasi laba  dan perusahaan lain tidak bermasalah (sampel 

kontrol) diperoleh kesimpulan bahwa biaya modal perusahaan yang terkena 

sangsi SEC lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sampel kontrol. 
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Adanya hubungan antara manajemen laba dengan biaya modal ekuitas 

juga dapat dilihat dari penelitian Demski dan Sappington (1987) dalam Scott 

(1997), yang meneliti manajemen laba dilihat dari perspektif pasar modal. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa manajemen laba dapat menghubungkan 

informasi yang terkandung dalam pasar tentang pengaruh earnings 

management terhadap biaya. Artinya informasi laba yang di manage oleh 

manajer perusahaan memberikan sinyal informasi pada pasar tentang jumlah 

biaya atas modal yang dibayarkan oleh perusahaan.             

 

E. Tinjauan Tentang Penelitian Sebelumnya 

Sebagai acuan dalam studi ini dapat disebutkan beberapa hasil 

penelitian sebelumnya. Dimulai penelitian yang dilakukan oleh Botosan 

(1997) yang meneliti hubungan antara tingkat ungkapan sukarela dengan cost 

equity capital, dengan meregresikan cost of equity capital (yang dihitung 

berdasarkan dengan market beta), ukuran perusahaan dan tingkat 

pengungkapan yang diukur dengan score yang dikembangkan sendiri oleh 

peneliti yang bersangkutan. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan 

antara tingkat pengungkapan dengan cost of capital pada perusahaan yang 

diikuti oleh sedikit analis. 

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian Green et al. (2001), yang 

meneliti biaya modal ekuitas dengan sampel perusahaan perbankan yang 

berada di negara Amerika. Penelitian ini menggunakan tiga model pengukuran 

biaya modal ekuitas, antara lain Comparable Accounting Earnings Model 
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(CAE), Discounted Cash Flow Method (DCF), dan  Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa biaya modal 

ekuitas dapat diukur dalam perusahaan perbankan dengan menggunakan tiga 

model pengukuran diatas, namun model yang paling signifikan adalah model 

CAPM (Capital Asset Pricing Model).   

Komalasari dkk. (2001) mengembangkan riset analisis yang dilakukan 

oleh Diamond dan Verrecchia (1991), dengan tujuan untuk menarik bukti 

empirik mengenai asimetri informasi dan pengaruhnya terhadap cost of equity 

capital secara langsung. Penelitian ini secara khusus menguji apakah 

pengurangan asimetri informasi yang ditangkap oleh naiknya likuiditas pasar 

dapat menurunkan cost of equity capital pada perusahaan besar lebih besar 

dibadingkan perusahaan kecil. 

Mardiyah (2002) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dampak 

dari informasi asimetri dan pengungkapan terhadap cost of capital dengan 

menggunakan yang diambil secara stratified random sampling. Penelitian ini 

menghasilkan temuan antara lain membuktikan bahwa informasi dan 

pengungkapan mempunyai dampak yang interaktif pada cost of capital. 

Penelitian ini menemukan hubungan positif antara informasi dengan cost of 

capital. Hal ini berarti semakin kecil informasi yang terjadi diantara partisipan 

pasar semakin kecil cost of equity yang ditanggung oleh perusahaan. 

Penelitian Juniarti dkk. (2003), mengenai pengaruh tingkat disclosure 

terhadap biaya modal ekuitas dan signifikan pengaruh tersebut pada 

perusahaan yang sahamnya tergolong sebagai saham bluechip dan non 
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bluechip, menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

tingakat disclosure dan biaya modal ekuitas serta tidak terdapatnya perbedaan 

signifikan pengaruh tingakat disclosure terhadap biaya modal ekuitas pada 

perusahaan perbankan bersaham bluechip maupun non bluechip. Dengan kata 

lain, tanpa memperhatikan suatu perusahaan termasuk dalam kategori 

perusahaan yang bersaham bluechip atau pun non bluechip, pengaruh tingkat 

disclosure tetap signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Selanjutnya Murni 

(2004), meneliti pengaruh luas pengungkapan sukarela dan asimetri informasi 

terhadap cost of equity capital, yang kemudian mengemukakan bahwa 

pengungkapan sukarela, asimetri informasi, dan beta berpengaruh terhadap 

cost of equity capital. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan tidak menurunkan cost 

of equity capital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap hasil pengujian serta dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka cost of equity 

capital perusahaan semakin kecil. 

Saputro dkk. (2004), menguji ulang temuan Alnajjar dan Bekaoui 

(2001), dengan menggunakan perusahaan di indonesia, yang meneliti 

kesempatan bertumbuh dan manjemen laba dengan menggunakan uji hipotesis 

polical cost. Penelitian Alnajjar dan Belkaoui (2001) penting untuk dikaji 

ulang karena perusahaan di indonesia mengahadapi masalah politik yang 

sedikit berbeda dengan yang dihadapi perusahaan di Amerika Serikat. 

Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang bertumbuh memilki 
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kecenderungan untuk menurunkan laba, dengan tujuan untuk meminimalkan 

biaya-biaya perusahaan seperti tuntutan regulasi, tuntutan buruh, dan lain-lain. 

Implikasi penelitian ini bagi investor adalah investor perlu berhati-hati dalam 

membaca laporan keuangan perusahaan bertumbuh. 

Sholihin dkk. (2004) menguji faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi ethical judgemant terhadap praktik-praktik manajemen laba. 

faktor-faktor yang diuji tersebut tipe atau metode manajemen laba, konsistensi 

terhadap prinsip akuntansi berterima umum, arah manajemen laba, 

materialitas earnings, dan tujuan manajemen laba. berdasarkan uji-t yang 

dilakukan, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan ethical judgement yang 

signifikan terhadap praktik manajemen laba, apakah praktik tersebut (a) 

menggunakan accounting method atau operation method, (b) memanipulasi 

earnings dalam jumlah yang material atau tidak, dan (c) dilakukan akhir tahun 

atau akhir kuartal.      

Selanjutnya Boediono (2005) melakukan penelitian mengenai kualitas 

laba, tujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance 

maupun pengendalian pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan 

perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya masalah keagenan karena 

dapat melaraskan perbedaan kepentingan atau tujuan. Penelitian ini juga 

mengungkapkan bahwa mekanisme yang optimal dalam pengelolaan 

perusahaan akan menciptakan suatu kondisi yang baik. Halim dkk. (2005) 

meneliti mengenai pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks 
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LQ-45 dengan menggunkan sembilan variabel dan didapatkan bukti bahwa 

manajemen laba berpengaruh signifikan positif pada tingkat pengungkapan 

laporan keuangan sejalan dengan perspektif efficient earnings management 

dan sebaliknya tingkat pengungkapan berpengaruh signifikan negatif pada 

manajemen laba dengan perspektif opportunistic earnings management.   

Sedangkan Utami (2005) yang menjadi acuan dalam penelitiannya, 

membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas dengan menggunakan model pengukuran Ohslon 

sebagai proksi pengukuran biaya modal ekuitas, artinya semakin tinggi tingkat 

akrual, maka semakin tinggi biaya modal ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat manajemen laba di Indonesia yang relatif tinggi seperti yang di 

ungkapkan Leuz et al. (2003) telah diantisipasi dengan cermat oleh investor di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

F. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Studi penelitian tentang pengaruh manajemen laba terhadap biaya 

modal ekuitas masih sangat sedikit, oleh karena itu penelitian ini merupakan 

topik yang menarik untuk dikaji ulang. Beberapa peneliti mengenai 

manajemen laba dan biaya modal ekuitas diatas menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan diantara variabel tersebut. Temuan diatas menunjukkan bahwa 

manajemen laba yang diproksi dengan total akrual mempunyai hubungan 

positif dan signifikan dengan biaya modal ekuitas. Secara diagramatik model 

penelitan ini sebagai berikut : 
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 Gambar II.1. Kerangka Pemikiran  

 

       

Slowy dan Breton (2000) dalam Utami (2005) melakukan studi 

pustaka tentang manipulasi akun (accounting manipulation) yang mencakup 

manajemen laba, perataan laba big bath accounting, dan creative accounting. 

Slowy dan Breton (2000) menjelaskan bahwa manipulasi akun dilakukan 

semata–mata didasarkan pada keinginan manajemen untuk mempengaruhi 

persepsi investor atas resiko perusahaan. Resiko tersebut dapat dipecah dalam 

komponen yaitu : 

1. Resiko yang dapat dihubungkan dengan variasi imbal hasil, yang diukur 

dengan laba per lembar saham (earnings per share), dan  

2. Resiko yang dihubungkan dengan struktur keuangan perusahaan, yang 

diukur dengan Debt Equity Rasio. Dengan demikian tujuan manajemen 

laba itu sendiri adalah untuk memperbaiki ukuran kedua resiko tersebut. 

Semakin tinggi tingkat manajemen laba menunjukkan semakin tinggi 

resiko imbal hasil saham dan konsekuensinya investor akan menaikkan 

rate biaya modal ekuitas. Dari kerangka pemikiran diatas, didapatkan 

sebuah hipotesis yaitu : 

Hа : Manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas.  

 

Variabel Independen 

- Manajemen Laba  

 

Variabel Kontrol 

- Ukuran Perusahaan 

(size) 
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Biaya Modal Ekuitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Disadari oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Utami 

(2005) penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirik dan 

mengidentifikasi pengaruh manajemen laba (earnings management) terhadap 

biaya modal ekuitas (cost of equity capital). Objek penelitiannya adalah 

seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang 

metode pengambilan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling.  

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok  individu, kejadian-

kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki 

(Sekaran, 2000). Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999: 115), 

populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti 

adalah seluruh perusahaan yang sudah go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen-elemen populasi) yang 

dinilai dapat mewakili karakteristiknya (Indriantoro dan Supomo, 1999: 115). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang sudah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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selama periode 2002 sampai dengan periode 2006 yang diperoleh di BEI, 

yakni data yang sudah dipublikasikan BEI melalui ICMD serta JSX.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilh berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian 

(Indriantoro dan Supomo,1999: 122). Teknik pengambilan sampel perusahaan 

dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Saham perusahaan perbankan yang sudah go public dan aktif 

diperdagangkan  di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) selama periode 2002 

sampai dengan periode 2006. 

b. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan      

untuk periode 31 Desember 2002 sampai dengan periode 31 Desember 

2006.  

c. Mempunyai komponen-komponen perhitungan tingkat kesehatan bank 

(CAMEL) yang telah dilaporkan kepada bank Indonesia sesuai ketentuan 

yang berlaku.    

d. Data yang tersedia lengkap mulai data dari pinjaman yang               

dihapuskan, pinjaman perusahaan yang masih beredar, aset produktif yang 

masih bermasalah, CKP, ekuitas, total asset. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, maka diperoleh sampel 

sebanyak 20 perusahaan perbankan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Data tersebut diperoleh berdasarkan perincian sebagai berikut:  
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Tabel III. 1 

Prosedur Pengambilan Sampel 

No Kriteria Sampel 

1.    

 

2. 

3. 

4. 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI selama 

periode 2002-2006. 

Jumlah perusahaan non perbankan. 

Jumlah perusahaan perbankan. 

Jumlah perusahaan dengan data tidak lengkap. 

 

 

 

354 

 

(327) 

 

27 

 

(7) 

 

           

 Total perusahaan yang memenuhi kriteria 20×5 =100 data  

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2002–2007 

Dari deskripsi tabel III.1 diatas, maka dapat diketahui  bahwa jumlah 

observasi selama 5 tahun ada 100 data dengan kriteria yang telah 

dikemukakan diatas. Data jumlah perusahaan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik untuk variabel 

independen maupun variabel dependen. Data sekunder adalah data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Data 
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sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan perbankan yang sudah go public, dan dipublikasikan oleh Pusat 

Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan Direktori Perpustakaan Bank Indonesia dan Website Bank Indonesia 

www.bi.go.id.         

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian (Nazir, 1998: 211). 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan perbankan yang telah go 

public selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, data IHSG, beta pasar, 

serta harga saham harian perusahaan perbankan selama periode pengamatan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini merupakan data 

dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian 

masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Pengumpulan data 

dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-

buku, koran, majalah dan sebagainya.  

 

E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel merupakan proksi (proxy) atau representasi dari construct 

yang diukur dengan berbagai nilai (Indriantoro dan Supomo, 1999: 61). Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 
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dependen serta variabel kontrol yang diproksikan berdasarkan total aset dari 

perusahaan sampel. Untuk mudah memahami variabel penelitian, berikut ini 

uraiannya:   

1. Variabel Independen (Earnings Management) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba 

yang diproksikan berdasarkan akrual kelolaan. Pendeteksian akrual 

kelolaan yang terdapat dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penlitian menggunakan akrual 

khusus Beaver dan Engel (1996). Menurut Rahmawati (2006) Beaver dan 

Engel (1996) tersebut, merupakan model yang sesuai untuk mendeteksi 

adanya manajemen laba dalam industri perbankan. Sesuai dengan 

penjelasan diatas, maka rumus yang digunakan dalam model Beaver dan 

Engel (1996) untuk menghitung akrual non kelolaan ( itNDA ) dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Melakukan regresi untuk mendapatkan koefisien pengukuran total 

akrual (TA it ). 

                       itTA = 0α + 1α itCO + 2α itLOAN + 3α itNPA + 4α 1+∆ itNPA +ε   

 Untuk mengetahui total akrual (TA it ) dengan menggunakan 

Beaver dan Engel (1996) ini, maka digunakan saldo penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan untuk mendapatkan 

koefisien total akrual semua variabel manajemen laba, diantaranya 

CO it , LOAN it , NPA it , ∆NPA it  terlebih dahulu dideflasi dengan nilai 

buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman (nilai kotor). Dari hasil 
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tersebut diatas, maka didapatkan hasil koefisien regresi non 

discretionary accrual tahun 2002-2006. 

2. Merumuskan nilai non discretionary accrual (NDA it ).  

                       NDA it = itTA  - [ 0α + 1α itCO + 2α itLOAN + 3α itNPA + 4α 1+∆ itNPA ] 

Keterangan : 

itTA    : Total akrual (saldo PPAP) bank i pada tahun t, 

itDA    : Akrual kelolaan bank i pada tahun t, 

itCo    : Loan change- offs (pinjaman yang dihapusbukukan), 

itLOAN    : Loans out standing (pinjaman yang beredar), 

itNPA   : Non performing asset (aktiva produktif yang bermasalah), 

terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat 

kolektibilitasnya yang dapat digolongkan menjadi empat 

bagian, yaitu: Dalam perhatian khusus (DPK), Kurang 

lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). 

1+∆ itNPA     :  Selisih non performing asset t+1 dengan non performing  

asset t,  

3. Menghitung akrual kelolaan  ( itDA ) sebagai proksi manajemen laba 

dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:  

 itDA = itTA  - itNDA  

Keterangan :  

itTA   : Total akrual (untuk yang model akrual khusus total akrual  
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                    dihitung berdasarkan total saldo penyisihan penghapusan  

                    aktiva produktif (PPAP) bank i pada tahun t,  

itDA   : Akrual kelolaan bank i pada tahun t, 

itNDA  : Akrual non kelolaan bank i pada tahun t, 

2. Variabel Dependen (Cost of Equity Capital) 

Biaya modal ekuitas yang menjadi variabel dependen, dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai besarnya rate yang digunakan oleh 

investor untuk mendiskontokan deviden yang diharapkan akan diterima di 

masa yang akan datang (Utami, 2005). Penelitian ini menggunakan  model 

pengukuran Ohslon, biaya modal ekuitas dihitung berdasarkan tingkat 

diskonto yang dipakai investor untuk menilaitunaikan future cash flow 

(Ohslon: 1995,Botosan: 1997, dan Plumlee: 2002 dalam Utami, 2005). 

Dengan demikian perhitungan modelnya adalah sebagai berikut:  

             PtPtXBtr t /)( 1 −+= +  

Keterangan :  

r        : Biaya modal ekuitas, 

Bt      : Nilai buku per lembar saham periode t, 

Pt      : Harga saham pada periode t, 

1+tX  : Laba per lembar saham periode 1+t , 

3. Variabel Kontrol (Size) 

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (size) sebagai 

variabel kontrol. Menurut Jogiyanto (2000: 254) ukuran perusahaan (size) 

diproksikan berdasarkan total asset yang terdapat di dalam laporan 
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keuangan perusahaan sampel. Ukuran perusahaan (size) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  total asset perusahaan perbankan yang telah 

go public selama periode 2002 sampai dengan periode 2006. Untuk 

mendapatkan hasil total asset yang lebih baik dan valid, maka langkah 

untuk mengatasinya adalah melakukan transformasi data mentah menjadi 

data yang merupakan nilai logaritma dari data itu sendiri (Ln Total asset).   

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah masing-masing variabel dapat diukur, maka hasil pengukuran 

variabel-variabel tersebut digunakan dalam persamaan  regresi berganda 

berdasarkan model Ohslon, maka  dapat dirumuskan sebagi berikut:  

   

 

Keterangan     :  

 r   : Biaya modal ekuitas untuk model Ohslon,  

α    : Kostanta, 

β   : Koefisien regresi, 

DAit  : Discretionary accruals (akrual kelolaan manajemen laba), 

TA  : Total asset, 

ε   :  Koefisien error,  

 

 

 

εββα +++= TADAr it 210  
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G. Pengujian Data 

a. Pengujian Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2005: 83), uji normalitas data dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi 

kriteria sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Dengan uji ini dapat 

diketahui distribusi nilai-nilai sampel teramati terdistribusi normal. kriteria 

yang digunakan dengan dua arah (two tailed test), yaitu dengan 

membandingkan probabilitas (p value) yang diperoleh dengan tarif  

signifikansinya adalah 0,05. Jika p value > 0,05, maka data tersebut 

berdistribusi normal dan sebaliknya. Menurut Ghozali (2005: 87), apabila 

terjadi gejala normalitas pada model regresi dapat dihilangkan dengan 

transformasi data. 

b. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik 

1). Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan meregresikan model 

analisis dan melakukan uji korelasi antara variabel independen dengan 

menggunakan tolerance value dan varians inflating factor (VIF). 

Model regresi yang baik adalah apabila dalam model tersebut tidak 

terjadi korelasi antar variabel independennya. Menurut Ghozali (2005: 

76), apabila terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi, ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan gejala 

tersebut dengan cara sebagai berikut: 
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(a). Transformasi variabel, salah satu cara mengurangi hubungan linier 

diantara variabel bebas, dapat dilakukan dalam bentuk logaritma 

natural dan bentuk first difference atau delta. 

(b). Dengan mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang 

mempunyai korelasi yang tinggi dari modal regresi dan identifikasi 

variabel independen lainnya untuk membantu prediksi. 

(c). Menggunakan model dengan variabel bebas yang mempunyai 

korelasi tinggi hamya semata-mata untuk memprediksi. 

(d). Menggunakan korelasi sederhana antara setiap variabel bebas dan 

variabel terikatnya untuk memahami hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat.  

2). Uji Autokorelasi 

Menurut Mulyono (2000:206), autokorelasi merupakan korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

dan ruang. Model regresi yang baik adalah apabila model tersebut 

tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam model analisis 

regresi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pengujian, 

antara lain uji Durbin –Watson (statistik–d), dengan membandingkan 

nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel yaitu 

batas lebih tinggi (upper bond atau du) dan batas lebih rendah (lower 

bond atau d1). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a). jika 0 < d < d1, maka terjadi autokorelasi positif. 
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b). jika d1< d < du, maka tidak ada kepastian apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak (ragu – ragu). 

c). jika 4 - d1< d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif. 

d). jika 4 – du < d < 4 – d1, tidak ada kepastian apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak  (ragu – ragu). 

e). jika du< d < 4 – du, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau 

negatif. 

Selain uji Durbin-Watson, autokorelasi juga dapat dideteksi dengan 

menggunakan Run-test. Uji Run-test ini digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). 

Jika signifikan hasil uji Run-test diatas 0,05 (sig > 0,05), maka data 

tersebut dinyatakan tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2005: 95)  

3). Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana setiap ε 

(galat dari setiap variabel) mempunyai varians tidak sama. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

homokedastisitas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas, tetapi dalam metode 

ini hanya menggunakan metode Glejser. Glejser melakukan dua tahap 

dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, pertama 

melakukan regresi tanpa memperhatikan ada tidaknya 

heteroskedastisitas, kemudian menentukan nilai absolute residuals.  
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Kedua, melakukan regresi sederhana antara lain nilai absolute 

residuals dan variabel independent apabila nilai thitung < ttabel, maka 

tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi . Jika nilai 

signifikansi dari regresi atas nilai absolute residuals dan tiap –tiap 

variabel lebih dari nilai alpha 0,05, maka model regresi tersebut tidak 

mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 8).  

 

c. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yang berupa manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas 

dengan tingkat signifikansi yang masih ditoleransi ditetapkan                 

0,05 (α =5 %). 

1). Pengujian Koefisien Regresi Simultan atau Uji F 

Uji-F merupakan alat yang digunakan untuk menguji apakah 

variabel independen berpengaruh secara bersamaan atau simultan 

terhadap variabel dependennya. 

Langkah – langkah untuk melakukan pengujian adalah: 

a). Menentukan hipotesis 

Ho: b1 = b2 = b3 = 0, artinya variabel independen (manajemen laba 

dan total aset) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (biaya modal ekuitas). 
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Ha: b1 # b2 # b3 # 0, artinya variabel independen (manajemen laba 

dan total aset) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (biaya modal ekuitas). 

b). Menentukan level of significance sebesar 5%, α = 0,05 

( ).;1 knkdf −−=  

c). Menentukan kriteria pengujian atau rule of the test 

            

Dimana Fhitung adalah nilai F dari printout software dan 

Ftabel adalah F (α, k-1, N-k). N = jumlah observasi dan K = jumlah 

parameter (koefisien regresi plus konstanta). 

d). Rumus uji F (Gujarati 2001: 190) 

( ) ( )11 2

2

−−−
=

knR

K
R

F  

Keterangan: 

R
2
  : Koefisien determisi 

K   : Banyaknya observasi 

n    : Banyaknya parameter termasuk konstanta regresi 

 

 



  

 

54 

e). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a). Ho diterima dan Ha ditolak apabila Fhitung < Ftabel atau apabila 

nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti variabel 

independen secara bersama–sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa model regresi 

tidak signifikan. 

b). Ho ditolak dan Ha diterima yaitu apabila Fhitung > Ftabel atau 

apabila nilai signifikansi kurang dari alpha 0,05 berarti variabel 

independen secara bersama–sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa model regresi 

signifikan. 

2). Pengujian Koefisien Determinasi ( R² ) 

Pengujian ini digunakan untuk menghitung seberapa besar 

variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independen. R
2
 yang digunakan adalah R

2
 yang telah 

mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam suatu model 

regresi atau disebut R
2
 yang telah disesuaikan (Adjusted-R

2
). Dalam 

penelitian ini digunakan Adjusted-R
2
 karena menurut Singgih 

(2000:167), jika jumlah variabel independen yang diteliti lebih besar 

dari dua variabel, lebih baik digunakan Adjusted-R
2
. Adjusted R

2
 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2001:208): 
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Adjusted-R
2
 =

k-n

1-n
)R-(1 1 2  

Keterangan :  

                        Adjusted-R
2 
: Koefisien determinasi disesuaikan 

        R
2
 : Koefisien determinasi 

         N : Jumlah sampel pengamatan 

         K : Jumlah variabel 

Koefisien determinasi merupakan pengukuran seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel satu (Ghozali, 

2005:47). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah bias terhadap, jumlah variabel independen yang dimanfaatkan 

ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R
2
 

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut  berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 besarnya antara nol 

dan satu (0 < R
2
 < 1), jika mendekati satu maka kecocokan model 

dikatakan cukup untuk menjelaskan variabel dependen (Gujarati, 2001: 

210). 

3). Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji-t) 

Merupakan pengujian masing-masing variabel independen 

yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah melakukan pengujian adalah:   
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a). Menentukan Hipotesis 

Ho: b1 = 0, artinya variabel independen (manajemen laba dan total 

aset) secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (biaya modal ekuitas). 

Ha: b1 # 0, artinya variabel independen (manajemen laba dan total 

aset) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen 

(biaya modal ekuitas). 

 

b). Menentukan level of significant Sebesar 5 %, α = 0,05   

( 1;
2

−= ndf α  ). 

c). Menentukan kriteria pengujian atau rule of the test  

 

Dimana t hitung adalah nilai t dari printout software dan t tabel 

adalah t ((α/2, N-k). N = jumlah observasi dan K = jumlah 

parameter (koefisien regresi ditambah konstanta). Nilai t dihitung 

dengan menggunakan uji dua sisi, karena hipotesis yang diuji 

untuk mengetahui pengaruhnya. Berarti pengaruhnya ada dua 

kemungkinan, yaitu positif atau negatif.  
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d). Menghitung nilai t (Djarwanto, 1998:198) 

i

i

Se
t

β

β
=  

Keterangan : 

iβ      : Koefisien regresi i 

iSeβ  : Standar error koefisien regresi i 

e). Kesimpulan 

Ho diterima bila, -t tabel ≤  t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak bila, t hitung  ≤  -t tabel  atau t hitung > t tabel 
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 BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Setelah semua data yang digunakan dalam penelitian ini terkumpul 

dari berbagai sumber yang ada, pada bab ini akan dibahas analisis data dan 

pembahasan dari hasil analisis tersebut. Dalam penelitian ini analisis 

ditentukan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal 

ekuitas dalam perusahaan perbankan. Dalam proses penelitian ini dimulai 

dengan menganalisis data yang meliputi diagnosa model dengan pengujian 

asumsi klasik, regresi linier berganda, serta menguji hipotesis dan diakhiri 

dengan pembahasan dari hasil penelitian.   

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan bukti empirik dan 

memperkuat penelitian Wiwik Utami (2005) dengan menggunakan sampel 

penelitian serta model pengukuran yang berbeda. Objek penelitiannya adalah 

seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2002-2006, yang metode pengambilan sampelnya dengan 

menggunakan purposive sampling.  

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel 

sebanyak 20 perusahaan perbankan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini data disusun secara panel data (pooled), jadi jumlah data 

yang diperoleh sebanyak 100 (20 x 5). Namun berdasarkan hasil uji normalitas 

data menunjukkan data tidak normal, sehingga dilakukan pengurangan atas 
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data yang menjadi outliers. Hasil uji outliers dengan teknik univarite outliers 

(z-score) diperoleh 40 data yang mengandung outliers, sehingga data tersebut 

tidak digunakan, jadi jumlah data yang terpakai menjadi 60 data.. 

 

B. Statiatik Deskriptif 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, dibawah ini akan 

disajikan deskripsi data yang digunakan dalam penelitian antara lain r, DA it , 

dan TA it . Secara rinci deskripsi data yang disajikan dalam tabel IV.1 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel IV.1 

Deskripsi Statistik 

Variabel Mean  Std Deviasi Minimum Maksimum 

r 

DA it  

TA it  

-0,9002 

0,01964 

4.9E+08 

0,06008 

0,1123 

868550153,6 

-0,99 

-0,12 

189636,00 

-0,73 

0,40 

3.7E+09 

Sumber : data yang diolah 

Hasil statistik deskriptif pada tabel IV.1 diatas diketahui bahwa nilai 

mean untuk variabel biaya modal ekuitas (r) adalah sebesar -0,9002% dengan 

standar deviasi sebesar 0,06008% dan nilai terendah sebesar -0,99% dan nilai 

tertinggi sebesar -0,73%. Nilai mean untuk variabel manajemen laba (DA it ) 

adalah sebesar 0,01964 trilyun rupiah dengan standar deviasi sebesar 0,1123 

trilyun rupiah dan nilai terendah sebesar -0,12 trilyun rupiah dan nilai tertinggi 

sebesar 0,40 trilyun rupiah dan nilai mean untuk variabel total asset (TA it ) 

adalah sebesar  490 trilyun rupiah dengan standar deviasi sebesar 868,55 

trilyun rupiah dan nilai terendah sebesar 0,189 trilyun rupiah dan nilai 
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tertinggi sebesar  3700 trilyun rupiah. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 11.  

  

C. Pengujian Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan adalah 

baik, maka penelitian harus diuji mengenai asumsi klasik dari regresi model 

sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk 

menguji/mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik menggunakan alat 

bantu komputer program SPSS 12 adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

 Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel IV.2 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov- 

Smirnov 
p-value Keterangan 

Unstandardized 

 residual 
1,019 0,250 

Data 

terdistribusi 

normal 

Sumber: Data diolah  

Hasil uji normalitas pada tabel IV.2, menunjukan bahwa nilai probabilitas 

pada jumlah sampel (N) sebesar 60 adalah 0,250, hal ini menunjukan 

bahwa nilai 0,250 > 0,05, dengan demikian sebaran data tersebut 



  

 

61 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 7.   

2. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menyatakan bahwa 

variabel-variabel dalam persamaan regresi mempunyai hubungan yang 

kuat satu sama lain. Uji multikolinieritas merupakan alat uji untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel-variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen.  Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat Varian 

Inflation Factor (VIF). Bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance 

diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan sebaliknya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam 

model regresi sehingga model tersebut reliable sebagai dasar analisis. 

Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Hasil Uji  Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance  VIF Keterangan 

DA (V. independen) 

TA (V. kontrol) 

0,954 

0,954 

1,048 

1,048 

Bebas Multikolinieritas 

Bebas Multikolinieritas 

            Sumber: Hasil Pengolahan Data  

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diketahui 

bahwa nilai tolerance untuk semua variabel yang diuji adalah sebesar 

0,954, begitu pula untuk nilai VIF-nya, semua variabel mempunyai nilai 
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VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 1,048. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol yang 

akan diuji tidak mengalami multikolinieritas, artinya variabel 

independendan dan variabel kontrol dalam satu persamaan saling bebas 

dan tidak berkorelasi satu sama lain. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedatisitas adalah keadaan dimana varian setiap variabel 

gangguan (disturbance term) yang dibatasi oleh nilai tertentu pada 

variabel-variabel bebas tidak berbentuk nilai konstan yang sama dengan 

σ2
. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedatisitas akan 

dilakukan pengujian dengan uji Glejsers. Hasil yang diperoleh dapat 

dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut: 

Tabel IV.4 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  t hitung P Keterangan 

DA (V. independen) 

TA (V. kontrol) 

1,083 

-1,688 

0, 283 

0,097 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS           

                                 

 Hasil Pengujian pada probabilitas 5% menunjukkan nilai 

probabilitas dari kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan untuk kedua variabel baik variabel independen maupun 

variabel kontrol tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian 



  

 

63 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan antara 

unsur-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu rangkaian 

data runtun waktu (time series). Untuk melihat adanya autokorelasi dalam 

penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson (D-W). Hasil perhitungan 

berdasarkan bantuan komputer diperoleh hasil yang dapat dilihat pada 

tabel IV.5 dibawah ini: 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model D-W dL dU 4-dU Keterangan 

Nilai 1,927 1,51 1,65 2,35 Bebas autokorelasi 

Sumber : Hasil olah data 

Agar tidak terjadi auotokorelasi, maka hasil dari tabel diatas nilai  

D-W berada diantara dU sampai 4-dU  atau 1,51 < d < 2,35. Bila dilihat dari 

hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 

pada pengujian autokorelasi nilai d telah memenuhi syarat (1,51 ≤1,927  ≤ 

2,35) berarti bahwa pengujian autokorelasi dalam penelitian ini adalah 

bebas autokorelasi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9.  
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D. Pengujian Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untak mengetahui ada 

tidaknya pengaruh manajemen laba (DA) dan total asset terhadap biaya modal 

ekuitas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Data dilakukan dengan model prediksi. Hasil analisis dapat dilihat 

pada tabel IV.6 sebagai berikut.  

Tabel IV.6 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koef. regresi Std. error t-hitung P value 

Konstanta  -0,667 0,046 -14,352 0,000 

DA (V. independen) 0,231 0,096 2,402 0,020 

TA (V.kontrol) -0,0129 0,003 -4,960 0,000 

R-Squared 0,395 

Adj. R-Squared  0,374 

F-Hitung 18,595 

Probabilitas F 0,000 

Keterangan : Diolah dari data sekunder, 2008 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Persamaan regresi liner berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

r = b0 + b1DA it  + b2 TA  

Dimana ; 

r  = Biaya modal ekuitas 

DA it   =  Discretionary Accruals (manajemen laba) 

TA  =  Total Assets 

b0  = Konstanta 

b1.b2..   = Koefisien regresi 
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Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.6 di atas. Dari 

tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

r = -0,667 + 0,231 DA – 0,0129 TA  

Dari Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

variabel DA dan TA konstan, maka biaya modal ekuitas akan turun 

sebesar -0,667 trilyun rupiah.  

b. Koefisien regresi variabel DA (Duscretionary Accrual) bernilai positif 

yaitu sebesar 0,231 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan apabila DA 

meningkat akan menaikkan biaya modal ekuitas sebesar 0,231 trilyun 

rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi variabel TA (total assets) bernilai negatif yaitu 

sebesar -0,0129 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan apabila total asset 

meningkat akan menurunkan biaya modal ekuitas sebesar 0,0129 

trilyun rupiah dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

2. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F)  

Hasil uji F secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. IV.7 

Hasil uji F 

 

Variabel independen F-hitung F-tabel Keterangan 

DA (V. independen),TA 

(V. kontrol)  
18,595 3,15 Ho

 
ditolak 

Sumber: Data diolah  

Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel manajemen laba 

dan total assets secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Dari hasil uji F dengan SPSS 

12.00 diperoleh nilai  Fhitung sebesar 18,595 dengan nilai signifikan sebesar 

0,000 dan nilai Ftabel  sebesar 3,15 dengan nilai signifikan 0,05. 

Dikarenakan  nilai probabilitas Fhitung > Ftabel (18,595>3,15) dan 

0,000<0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian terbukti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

(manajemen laba) dan variabel kontrol (total assets) secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (biaya modal ekuitas). Disamping itu dapat 

dinyatakan bahwa model regresi “fit”. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 6.  

 

3. Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 dengan bantuan program SPSS 

12.00, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien 

determinasi atau R
2
 sebesar 0,395. karena penelitian ini menggunakan 

variabel independen dan variabel kontrol, maka lebih baik menggunakan 
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nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,374 atau 37,4% dari variabel 

dependen yaitu biaya modal ekuitas (r) yang merupakan proksi dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu akrual kelolaan manajemen laba 

(DA it ) dan variabel kontrol yaitu total assets (TA). Sementara sisanya 

sebesar (100%―37,4% = 62,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

model regresi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

6.  

4. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat kesignifikanan secara 

individu dari tiap-tiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y). Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah (two tailed test) 

dengan menggunakan α = 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan 

adalah sebesar 95%. Hasil dari uji-t yang telah dilakukan dengan bantuan 

SPSS 12.00  tercantum secara ringkas dapat dilihat pada tabel IV.8 

dibawah ini:  

Tabel IV.8 

Hasil Uji t 

Variabel t-hitung t-tabel 
P-

value 
Keterangan 

DA (Variabel independen) 2,402 2,001 0,020 Ho ditolak 

TA (Variabel kontrol) -4,960 2,001 0,000 Ho ditolak 

      Keterangan : Diolah dari data sekunder, 2008 

Dari hasil uji t pada tabel IV.8 di atas diperoleh hasil bahwa untuk 

variabel manajemen laba (DA) mempunyai nilai t-hitung yang lebih besar 
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dari t-tabel (2,402>2,001) dengan tanda positif dan nilai signifikansi atas t-

hitung yaitu sebesar 0,020, nilai ini tidak melebihi nilai α  sebesar 0,05 

atau (P < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel earning 

management mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

biaya modal ekuitas. Sedangkan untuk variabel kontrol (TA) juga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

biaya modal ekuitas karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 

masing-masing sebesar 0,000, dan nilai t-hitungnya lebih kecil dari t-tabel 

(-4,960<2,001), juga dengan tanda negatif.  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya bahwa variabel total assets mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wiwik Utami (2005), dimana 

hasil penelitian mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas walaupun 

sampel dan Proksi ukuran perusahaan yang mereka gunakan berbeda. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.  

 

E. Pembahasan 

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa manajemen laba 

berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas adalah terdukung secara statistik. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi regresi sebesar 0,020  yang lebih 

kecil dari 0,05.  Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi biaya modal ekuitas. Sehingga hasil 
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penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) yang 

menjadi acuan utama dalam penelitian ini, yang membuktikan bahwa 

manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya modal 

ekuitas dengan menggunakan model pengukuran Ohslon sebagai proksi 

pengukuran biaya modal ekuitas, artinya semakin tinggi tingkat akrual, maka 

semakin tinggi pula biaya modal ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat manajemen laba di Indonesia yang relatif tinggi seperti yang di 

ungkapkan Leuz et al. (2003) yang telah diantisipasi dengan cermat oleh 

investor di Bursa Efek Indonesia. 

     Walaupun secara individu tidak signifikan, namun setelah dikontrol 

dengan total assets secara bersama-sama manajemen laba dan total assets 

berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal 

ekuitas karena tujuan dari manajemen laba itu sendiri adalah untuk 

memaksimumkan atau meminimumkan laba dan juga dipengaruhi oleh 

variabel kotrol yaitu size (total asset), hal ini dapat berpengaruh tinggi 

rendahnya deviden dalam biaya modal ekuitas. Jika manajemen laba bertujuan 

untuk memaksimalkan laba, maka deviden perusahaan akan tinggi, namun 

demikian juga dengan sebaliknya, jika manajemen laba bertujuan untuk 

meminimmumkan laba, maka deviden perusahaan akan rendah. Karena 

apabila perusahaan memiliki laba yang rendah, kemungkinan peruasahaan 

tidak membagikan deviden. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

manajemen laba dan total assets terhadap biaya modal ekuitas maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh 

terhadap biaya modal ekuitas adalah terbukti kebenarannya. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikansi regresi sebesar 0,020  yang lebih kecil 

dari 0,05. Dari hasil tersebut, maka hipotesis terdukung secara statistik, 

artinya   manajemen laba merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

biaya modal ekuitas.  

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel total assets mempunyai 

nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, berarti p < 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima artinya bahwa variabel total assets  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya modal ekuitas.  

3. Hasil analisis uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 18,595 dengan 

probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas Fhitung (0,000) lebih 

kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian 

terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari manajemen laba dan 

total assets secara bersama-sama terhadap biaya modal ekuitas. 

4. Hasil perhitungan untuk koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,395 
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karena penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel 

kontrol, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R square yaitu 

sebesar 0,374 atau 37,4% dari variabel dependen yaitu biaya modal ekuitas 

(r) yang merupakan proksi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

akrual kelolaan manajemen laba (DA it ) dan variabel kontrol yaitu total 

assets (TA). Sementara sisanya sebesar (100%―37,4% = 62,6%) 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan baik dalam 

pengambilan sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan 

yaitu perusahaan perbankan. Hal ini mengakibatkan penelitian ini tidak 

bisa digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan, misalnya perusahaan 

manufaktur. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan ukuran perusahaan (size) sebagai 

variabel kontrol dan tidak memasukkan unsur lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi biaya modal ekuitas sebagai variabel kontrol ke dalam 

perhitungan yang dilakukan, misalnya kapitalisasi pasar, beta pasar, dan 

kualitas laba. 

3. Periode penelitian yang dilakukan terlalu sempit, hanya mencakup 5 tahun 

yaitu 2002-2006, padahal penelitian di luar negeri rata-rata menggunakan 
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data minimal 10 tahun agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam  serta 

data yang diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

kurang kosisten tiap tahunnya sehingga dapat menyebabkan kurangnya 

reliabilitas dari hasil penelitian yang menggunakan data tersebut.   

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor di pasar modal, sebaiknya memperhatikan variabel ukuran 

perusahaan, karena variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap biaya modal ekuitas.  

2. Bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menambah jumlah variabel, karena kedua variabel bebas dalam penelitian 

ini hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen 

sebesar 37,4%, berarti masih banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi biaya modal ekuitas. Misalnya tingkat disclosure. 

3. Menambah jumlah sampel perusahaan perbankan yang akan digunakan 

untuk penelitian berikutnya. Penambahan jumlah sampel ini disarankan 

bagi penelitian berikutnya agar penelitiannya lebih baik secara statistik. 
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Lampiran. 1 

DAFTAR NAMA SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN  

PUBLIK TAHUN 2002-2006 

 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE 

1 Bank Permata Tbk BNLI 

2 Bank Century Tbk BCIC 

3 Bank Danamon Tbk BDMN 

4 Bank Internasional Indonesia Tbk  BNII 

5 Bank Lippo Tbk LPBN 

6 Bank Mayapada Tbk MAYA 

7 Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 

8 Bank Niaga Tbk BNGA 

9 Bank NISP Tbk NISP 

10 Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk PNBN 

11 Bank Victoria Internasioal Tbk BVIC 

12 Bank Kesawan Tbk BKSW 

13 Bank Artha Niaga Kencana Tbk ANKB 

14 Bank Buana Indonesia Tbk BBIA 

15 Bank Central Asia Tbk BBCA 

16 Bank Eksekutif Internasional Tbk BEKS 

17 Bank Mega Tbk MEGA 

18 Bank Swadesi Tbk BSWD 

19 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 

20 Bank Bumi Putra Tbk BABP 
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Lampiran. 2 

Data Mentah Manajemen Laba 

 

NO KODE TAHUN COit LOANit NPAit NPAt+1 ∆NPAt+1 PPAPit CKPit EQUITYit 
CKPit  + 
EQUITYit 

TOTAL 
AKTIVA 

1 BNLI 2002 96426 8864163 2579523 1195630 -1383893 1928438 1718919 1157252 2876171 28027532 

2 BCIC 2002 4826 1592704 401397 437675 36278 322059 302225 96974 399199 6588269 

3 BDMN 2002 424377 18172004 837394 1675222 837828 1125644 1570874 4662812 6233686 46911346 

4 BNII 2002 1868242 5656669 549338 658357 109019 477481.4 560440 2975786 3536226 36342939 

5 LPBN 2002 19360 5006626 1065156 749545 -315611 1147423 692048 2315516 3007564 24899515 

6 MAYA 2002 13 1472996 47962 72515 24553 26246.83 25713 237003 262716 2244312450 

7 BBNI 2002 4140702 37791582 3384009 5553062 2169053 3930002 1592864 8230603 9823467 125623157 

8 BNGA 2002 71335 11651977 670103 518242 -151861 57401.24 540464 1476127 2016591 22837562 

9 NISP 2002 8.50E+07 6298836 105202 80324 -24878 124870 108264 896956 1005220 10811350 

10 PNBN 2002 1666523 8476661 132148 833587 701439 949136.1 868517 3501491 4370008 15940612 

11 BVIC 2002 3239545 501882 20550 50456 29906 18602.09 15666 82526 98192 1555593 

12 BKSW 2002 0 937785 877821 759791 -118030 709216.8 708444 72596 781040 1031797608 

13 ANKB 2002 72525 535014 20897 20501 -396 8792.595 7075 102888 109963 955192326 

14 BBIA 2002 28204 3955042 29860 56906 27046 77850.37 47824 1273576 1321400 13281358 

15 BBCA 2002 206185 21191282 768109 709142 -58967 949989.9 819458 11507910 12327368 117304586 

16 BEKS 2002 19156 1067027 122134 57569 -64565 25736.33 24203 105551 129754 1739298 

17 MEGA 2002 1249 5847675 13740 97976 84236 78778.8 71412 814139 885551 12410570 

18 BSWD 2002 159 244884 12028 8510 -3518 19384.68 127 91474 91601 248155827 
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19 BBNP 2002 29 424681 2962 2136 -826 27377.79 22955 109117 132072 1564567 

20 BABP 2002 1264 1702300 62485 73881 11396 24452.31 20330 232017 252347 2330030 

21 BNLI 2003 266462 9685797 1195630 498908 -696722 1234476 1080875 1713567 2794442 29034831 

22 BCIC 2003 0.3471 1592515 427675 356091 -71584 163661.9 135611 423347 558958 7179148 

23 BDMN 2003 354911 20797723 1675222 1148851 -526371 2533326 4323969 6822199 11146168 52681943 

24 BNII 2003 772637 10078663 658357 513263 -145094 658365.1 665191 3359832 4025023 34728751 

25 LPBN 2003 131059 4746032 749545 338340 -411205 1090097 718233 1425225 2143458 26466353 

26 MAYA 2003 4020 1548059 72515 48185 -24330 29113.58 28057 265570 293627 2330054617 

27 BBNI 2003 3291474 46408272 5553062 11721890 6168828 6392188 2421710 10016289 12437999 131486870 

28 BNGA 2003 279166 14284021 518242 5007974 4489732 699033 604424 1975226 2579650 23749329 

29 NISP 2003 7.90E+07 9523027 80324 67705 -12619 166715.1 143044 1069650 1212694 15434574 

30 PNBN 2003 2342735 8258944 833587 775471 -58116 957656.8 869889 3687746 4557635 19379621 

31 BVIC 2003 1027 646488 50456 458663.2 408207.2 40409.21 32952 132691 165643 1747879 

32 BKSW 2003 0 848273 759791 30256.39 729534.6 680426.1 679905 76882 756787 1249140860 

33 ANKB 2003 0 580681 20501 16624.5 -3876.5 8471.338 9482 109278 118760 1056413742 

34 BBIA 2003 1333 5336336 56906 124.91 -56781.1 93524.26 68508 1683301 1751809 14335124 

35 BBCA 2003 26627 29051354 709142 503186.3 205955.7 1024445 888456 12625465 13513921 133260087 

36 BEKS 2003 3376 1261496 57569 110188 52619 30837.99 29959 144083 174042 1873790 

37 MEGA 2003 9938 6375241 97976 147860.6 49884.58 77243.99 69030 1008074 1077104 13877808 

38 BSWD 2003 965 311749 8510 965508 956998 21100.14 294 95660 95954 249435554 

39 BBNP 2003 653 698527 2136 8939.45 6803.45 28426.64 22991 121368 144359 189636 

40 BABP 2003 1364 2524519 73881 93449.56 19568.56 35110.18 32434 244040 276474 3254898 

41 BNLI 2004 200359 13858562 498908 2966880 2467972 1161977 1005046 2340903 3345949 31756642 

42 BCIC 2004 139333 197548 356091 193149 -162942 5165.79 94400 220092 314492 7850751 
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43 BDMN 2004 326797 28575387 1148851 4082542 2933691 1655352 1606597 7803943 9410540 58820805 

44 BNII 2004 1219790 12799583 513263 1275764 762500.7 453489.3 414220 4210800 4625020 36077143 

45 LPBN 2004 198172 5012452 338340 721158.5 382818.5 1054666 603041 2308024 2911065 27832108 

46 MAYA 2004 36 1549386 48185 91557.1 43372.1 47222.93 38801 302707 341508 2556260424 

47 BBNI 2004 1621217 40278725 11721890 20571097 8849207 4732373 3130045 12858301 15988346 136481584 

48 BNGA 2004 238199 20418044 5007974 3670526 -1337448 768524.2 703735 2363001 3066736 30798312 

59 NISP 2004 7597 9898914 67705 539784 472079 143763.4 157452 1396082 1553534 17877066 

50 PNBN 2004 2380606 10058001 775471 3775443 2999972 1087531 944310 4521676 5465986 23937439 

51 BVIC 2004 14186 8769850 458663.2 68319 -390344 67939.8 56794 185165 241959 2004899 

52 BKSW 2004 982034 63967 30256.39 68463 38206.61 51682.2 51434 158304 209738 1533929063 

53 ANKB 2004 3397 681332 16624.5 29261 12636.5 39301.68 7796 119377 127173 1092241854 

54 BBIA 2004 5631 7758.26 124.91 545182 545057.1 127602.3 98811 1901905 2000716 16353680 

55 BBCA 2004 20472 39311429 503186.3 2291045 1787859 1205660 1079396 13925401 15004797 149168842 

56 BEKS 2004 43571 1084162 110188 213399 103211 60590.32 55388 171886 227274 1493537 

57 MEGA 2004 4375 7467706 147860.6 221902 74041.4 143339.8 113751 1220621 1334372 18703389 

58 BSWD 2004 2812 362973 9655.08 24154 14498.92 21131.02 69 103586 103655 250394689 

59 BBNP 2004 0 1041927 8939.45 10742 1802.55 46485.13 40006 145306 185312 2322726 

60 BABP 2004 16965 250350 93449.56 319761 226311.5 55299.08 49668 268385 318053 3802123 

61 BNLI 2005 233957 27011539 2966880 7353296 4386416 1032137 1356978 2501543 3858521 34782459 

62 BCIC 2005 321478 203955 193149 377546.3 184397.3 104266.9 101357 799843 901200 13274118 

63 BDMN 2005 239334 37588432 4082542 5763911 1681369 1128716 3219783 11993121 15212904 67803454 

64 BNII 2005 1732790 9853488 1275764 9329322 8053558 539321 219378 5789811 6009189 50271022 

65 LPBN 2005 79680 7352112 721158.5 1139576 418417.6 539578.8 1993876 3215893 5209769 29116215 

66 MAYA 2005 1356 3452321 91557.1 101356 9798.9 40233.8 301576 1397657 1699233 3155554158 
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67 BBNI 2005 1734566 79535297 20571097 32597889 12026792 5512846 4975679 35497576 40473255 147812206 

68 BNGA 2005 769563 32456791 3670526 9567324 5896798 706501.3 1135837 7998734 9134571 41579861 

69 NISP 2005 3453 1109748 539784 3495631 2955847 233338.1 987601 2789007 3776608 20105690 

70 PNBN 2005 3596032 15394739 3775443 7456988 3681545 96461.2 3578112 7651322 11229434 36919444 

71 BVIC 2005 153111 7799854 68319 501377.4 433058.4 66443.6 609576 1339781 1949357 2112004 

72 BKSW 2005 637501 103957 68463 432112 363649 65393.7 798813 932576 1731389 1541558692 

73 ANKB 2005 356 1431188 29261 101376 72115 6074.4 201354 876113 1077467 1199757995 

74 BBIA 2005 11357 23789 545182 3788954 3243772 206591.1 1356432 2399786 3756218 15999505 

75 BBCA 2005 201133 45399239 2291045 956784 -1334261 1569839 6356798 37453981 43810779 150180752 

76 BEKS 2005 193984 7532457 213399 432599 219200 45375.6 601351 985788 1587139 1492007 

77 MEGA 2005 10131 4313455 221902 932777 710875 156084 353215 4567899 4921114 25109425 

78 BSWD 2005 758 953234 24154 201532 177378 21822.6 293 303998 304291 263383348 

79 BBNP 2005 3045 243797 10742 91157.97 80415.97 33063.6 601798 156703 758501 2839666 

80 BABP 2005 201395 750367 319761 11011321 10691560 126673.7 789541 343017 1132558 4317051 

81 BNLI 2006 313028 0 70501 2579523 2509022 0 1018870 3762072 4780942 37841524 

82 BCIC 2006 14751 2977565 305151 401397 96246 170096.5 38001 781636 819637 14547470 

83 BDMN 2006 241913 10476735 646827 837394 190567 922786.9 1413329 9441927 10855256 82072687 

84 BNII 2006 344933 8720557 6695803 549338 -6146465 5469916 21660 5255253 5276913 53102230 

85 LPBN 2006 186173 4006274 585686 1065156 479470 674275.6 413807 3351766 3765573 33357782 

86 MAYA 2006 1523 837893 50498 47962 -2536 26287.89 43073 371270 414343 3699865378 

87 BBNI 2006 671240 35391985 9079098 3384009 -5695089 8123908 3846152 14794269 18640421 169415573 

88 BNGA 2006 363301 8780513 659147 670103 10956 555274.1 692666 4787095 5479761 46544346 

89 NISP 2006 57500 4354727 177974 105202 -72772 86652.85 222898 2454932 2677830 24205990 

90 PNBN 2006 729579 7229655 1356525 1329148 -27377 716425.9 1251614 6614388 7866002 40514765 
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91 BVIC 2006 5 20865 2335 20550 18215 7500.28 86482 307851 394333 2897471 

92 BKSW 2006 25312 1171561 846177 877821 31644 775418.2 3203507 126067 3329574 2052127474 

93 ANKB 2006 0 347359 12314 20897 8583 4757.866 5590645 135720 5726365 1311772836 

94 BBIA 2006 625 2702168 75987 29860 -46127 109977.2 10108440 3268328 13376768 16856118 

95 BBCA 2006 6510.6 14507873 477743 768109 290366 1042554 167989 18067360 18235349 176798726 

96 BEKS 2006 54425 956435 95615 122134 26519 40166.53 8669507 115474 8784981 1339267 

97 MEGA 2006 1037 5318094 12920 13740 820 69655.77 159657 1934301 2093958 30972910 

98 BSWD 2006 1188 155420 15995 12028 -3967 25495.79 6687 16878808 16885495 267517192 

99 BBNP 2006 751 251324 1171 2962 1791 27059.1 29431 279812 309243 3351473 

100 BABP 2006 564 1280731 36004 62485 26481 20567.78 77062 518929 595991 5415142 

Sumber: Direktori Perpustakaan Bank Indonesia dan Website Bank Indonesia www.bi.go.id.    

Keterangan: 

CO it        :Loan change-offs (pinjaman yang dihapusbukukan), 

LOAN it     :Loan out standing (pinjaman yang beredar), 

NPA it        :Non performing asset (aktiva produktif yang bermasalah), 

∆NPA 1+it   :Perubahan non performing asset 

PPAP it      :Penyisihan penghapusan aktiva produktif (proksi TA it ), 

CKP it        :Cadangan kerugian pinjaman,  
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Lampiran. 3 

Data Mentah Biaya Modal Ekuitas. 

 

NO KODE TAHUN Pt Xt+1  Bt r 

1 BNLI 2002 25 -8 4.18 -1.153 

2 BCIC 2002 70 -259 1.74 -4.675 

3 BDMN 2002 350 3 2.44 -0.984 

4 BNII 2002 50 2 1.2 -0.936 

5 LPBN 2002 260 -16 3.64 -1.048 

6 MAYA 2002 135 2 1.62 -0.973 

7 BBNI 2002 110 18 1.88 -0.819 

8 BNGA 2002 35 94 0.04 1.687 

9 NISP 2002 400 92 0.45 -0.769 

10 PNBN 2002 180 7 0.15 -0.960 

11 BVIC 2002 35 9 0.3 -0.734 

12 BKSW 2002 775 3 1.73 -0.994 

13 ANKB 2002 850 32 1.57 -0.961 

14 BBIA 2002 700 90 1.64 -0.869 

15 BBCA 2002 2500 845 0.65 -0.662 

16 BEKS 2002 90 84 0.13 -0.065 

17 MEGA 2002 1000 192 1.15 -0.807 

18 BSWD 2002 310 41 1.05 -0.864 

19 BBNP 2002 675 122 0.93 -0.818 

20 BABP 2002 170 9 1.47 -0.938 

21 BNLI 2003 30 73 0.14 1.438 

22 BCIC 2003 125 -1 2.99 -0.984 

23 BDMN 2003 2025 312 650 -0.525 

24 BNII 2003 110 6 1.56 -0.931 

25 LPBN 2003 450 -32 1.2 -1.068 

26 MAYA 2003 135 3 0.66 -0.973 
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27 BBNI 2003 1300 6241 1.72 3.802 

28 BNGA 2003 35 594 1.39 16.011 

29 NISP 2003 365 43 1.41 -0.878 

30 PNBN 2003 285 31 1.15 -0.887 

31 BVIC 2003 50 691 0.41 12.828 

32 BKSW 2003 250 7 1.1 -0.968 

33 ANKB 2003 1000 44 1.74 -0.954 

34 BBIA 2003 550 44 1.63 -0.917 

35 BBCA 2003 3325 390 1.61 -0.882 

36 BEKS 2003 95 55 0.51 -0.416 

37 MEGA 2003 1150 283 1.07 -0.753 

38 BSWD 2003 345 32 1.12 -0.904 

39 BBNP 2003 725 142 0.9 -0.803 

40 BABP 2003 160 14 1.32 -0.904 

41 BNLI 2004 750 81 2.48 -0.889 

42 BCIC 2004 70 -103 2.3 -2.439 

43 BDMN 2004 4375 491 2.75 -0.887 

44 BNII 2004 185 17 2.1 -0.897 

45 LPBN 2004 700 228 1.19 -0.673 

46 MAYA 2004 300 26 1.28 -0.909 

47 BBNI 2004 1675 23300 1.76 12.911 

48 BNGA 2004 460 842 15.26 0.864 

49 NISP 2004 775 71 2.29 -0.905 

50 PNBN 2004 420 58 1.49 -0.858 

51 BVIC 2004 80 1851 0.55 22.144 

52 BKSW 2004 170 7 0.73 -0.955 

53 ANKB 2004 775 53 1.23 -0.930 

54 BBIA 2004 825 57 2.16 -0.928 

55 BBCA 2004 2975 260 2.63 -0.912 

56 BEKS 2004 145 16 0.65 -0.885 
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57 MEGA 2004 1950 332 1.56 -0.829 

58 BSWD 2004 400 37 1.2 -0.905 

59 BBNP 2004 700 177 0.76 -0.746 

60 BABP 2004 170 16 1.27 -0.898 

61 BNLI 2005 720 38 2.17 -0.944 

62 BCIC 2005 80 1 4.36 -0.933 

63 BDMN 2005 4750 407 2.72 -0.914 

64 BNII 2005 155 15 1.56 -0.893 

65 LPBN 2005 1480 105 2.22 -0.928 

66 MAYA 2005 120 13 0.49 -0.888 

67 BBNI 2005 1280 10675 1.43 7.341 

68 BNGA 2005 405 4607 1.21 10.378 

69 NISP 2005 770 42 1.91 -0.943 

70 PNBN 2005 420 31 1.54 -0.923 

71 BVIC 2005 80 1585 0.65 18.821 

72 BKSW 2005 400 6 1.62 -0.981 

73 ANKB 2005 830 63 1.24 -0.923 

74 BBIA 2005 950 60 2.53 -0.934 

75 BBCA 2005 3400 292 2.64 -0.913 

76 BEKS 2005 830 63 1.24 -1.754 

77 MEGA 2005 950 60 2.53 -0.937 

78 BSWD 2005 3400 292 2.64 -0.907 

79 BBNP 2005 75 -57 0.47 -0.743 

80 BABP 2005 2050 126 2.29 -1.190 

81 BNLI 2006 870 40 1,83 -0.952 

82 BCIC 2006 70 2 1,79 -0.946 

83 BDMN 2006 6750 269 3,53 2.893 

84 BNII 2006 240 13 2,20 -0.937 

85 LPBN 2006 1610 129 1,88 -0.919 

86 MAYA 2006 530 30 1,92 -0.940 
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87 BBNI 2006 5150 347 3,75 -0.993 

88 BNGA 2006 920 5404 2,30 4.876 

89 NISP 2006 850 48 1,71 -0.942 

90 PNBN 2006 580 36 1,76 -0.935 

91 BVIC 2006 90 15 0,59 -0.827 

92 BKSW 2006 460 8 1,81 -0.979 

93 ANKB 2006 1070 63 1,50 -0.940 

94 BBIA 2006 970 62 1,97 -0.934 

95 BBCA 2006 5200 344 3,55 -0.933 

96 BEKS 2006 65 -17 0,46 1.192 

97 MEGA 2006 2100 93 1,76 -0.955 

98 BSWD 2006 700 27 1,87 -0.959 

99 BBNP 2006 700 96 0,79 -0.862 

100 BABP 2006 90 2 0,87 -0.968 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2002-2007 

Keterangan: 

Pt              :Harga saham, 

Xt+1         :Laba per lembar saham, 

Bt              :Nilai buku per lembar saham, 

r                :Biaya modal ekuitas,  
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Lampiran. 4 

Hasil Deflasi  

CO it , LOAN it , NPA it , ∆NPA it , PPAP it  terhadap CKP it  + EQUITY 

 

TAHUN 
Coit/ 
CKP+E 

LOANit/ 
CKP+E 

NPAit/ 
CKP+E 

PNPAit/ 
CKP+E 

PPAPit/ 
CKP+E 

2002 0.0335 3.0819 0.8969 -0.4812 0.670487881 

  0.0121 3.9897 1.0055 0.0909 0.806763061 

  0.0681 2.9151 0.1343 0.1344 0.180574368 

  0.5283 1.5996 0.1553 0.0308 0.135025695 

  0.0064 1.6647 0.3542 -0.1049 0.38151239 

  0.0000 5.6068 0.1826 0.0935 0.099905724 

  0.4215 3.8471 0.3445 0.2208 0.400062659 

  0.0354 5.7781 0.3323 -0.0753 0.02846449 

  84.6939 6.2661 0.1047 -0.0247 0.124221533 

  0.3814 1.9397 0.0302 -0.1134 0.217193212 

  32.9919 5.1112 0.2093 0.3046 0.189446049 

  0.0000 1.2007 1.1239 -0.1511 0.908041597 

  0.6595 4.8654 0.1900 -0.0036 0.079959581 

  0.0213 2.9931 0.0226 0.0205 0.058915065 

  0.0167 1.7190 0.0623 -0.0048 0.077063485 

  0.1476 8.2235 0.9413 -0.4976 0.198347085 

  0.0014 6.6034 0.0155 0.0951 0.08896021 

  0.0017 2.6734 0.1313 -0.0384 0.21162078 

  0.0002 3.2155 0.0224 -0.0063 0.207294439 

  0.0050 6.7459 0.2476 0.0452 0.096899555 

2003 0.0954 3.4661 0.4279 -0.2493 0.441761217 

  0.0000 2.8491 0.7651 -0.1460 0.29279814 

  0.0318 1.8659 0.1503 -0.0472 0.227282228 

  0.1920 2.5040 0.1636 -0.0360 0.163568046 

  0.0611 2.2142 0.3497 -0.1918 0.508569517 

  0.0137 5.2722 0.2470 -0.0829 0.099151577 

  0.2646 3.7312 0.4465 0.4960 0.513924116 
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  0.1082 5.5372 0.2009 1.7404 0.270979782 

  64.9443 7.8528 0.0662 -0.0104 0.137475034 

  0.5140 1.8121 0.1829 -0.0128 0.21012143 

  0.0062 3.9029 0.3046 2.4644 0.243953599 

  0.0000 1.1209 1.0040 -0.9640 0.899098598 

  0.0000 4.8895 0.1726 -0.0326 0.071331575 

  0.0008 3.0462 0.0325 -0.0324 0.053387249 

  0.0020 2.1497 0.0525 -0.0152 0.07580668 

  0.0194 7.2482 0.3308 0.3230 0.177187046 

  0.0092 5.9189 0.0910 0.0463 0.071714513 

  0.0101 3.2489 0.0887 0.0119 0.219898543 

  0.0045 4.8388 0.0148 0.0471 0.196916299 

  0.0049 9.1311 0.2672 0.0708 0.126992688 

2004 0.0599 4.1419 0.1491 0.7376 0.347278623 

  0.4430 0.6281 1.1323 -0.5181 0.016425823 

  0.0347 3.0365 0.1221 0.3117 0.17590407 

  0.2637 2.7675 0.1110 0.1649 0.098051308 

  0.0681 1.7219 0.1162 0.1315 0.362295744 

  0.0001 4.5369 0.1411 0.1270 0.138277668 

  0.1014 2.5193 0.7332 0.5535 0.295988912 

  0.0777 6.6579 1.6330 -0.4361 0.250600055 

  0.0049 6.3719 0.0436 0.3039 0.092539616 

  0.4355 1.8401 0.1419 0.5488 0.198963283 

  0.0586 36.2452 1.8956 -1.6133 0.280790547 

  4.6822 0.3050 0.1443 0.1822 0.246413144 

  0.0267 5.3575 0.1307 0.0994 0.30904107 

  0.0028 0.0039 0.0001 0.2724 0.063778297 

  0.0014 2.6199 0.0335 0.1192 0.080351637 

  0.1917 4.7703 0.4848 0.4541 0.266595915 

  0.0033 5.5964 0.1108 0.0555 0.107421176 

  0.0271 3.5017 0.0931 0.1399 0.203859148 

  0.0000 5.6226 0.0482 0.0097 0.250847921 

  0.0533 0.7871 0.2938 0.7116 0.1738675 
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2005 0.0606 7.0005 0.7689 1.1368 0.267495395 

  0.3567 0.2263 0.2143 0.2046 0.115697847 

  0.0157 2.4708 0.2684 0.1105 0.074194671 

  0.2884 1.6397 0.2123 1.3402 0.089749382 

  0.0153 1.4112 0.1384 0.0803 0.103570581 

  0.0008 2.0317 0.0539 0.0058 0.023677624 

  0.0429 1.9651 0.5083 0.2972 0.136209608 

  0.0842 3.5532 0.4018 0.0646 0.077343676 

  0.0009 0.2938 0.1429 0.7827 0.061785099 

  0.3202 1.3709 0.3362 0.3278 0.008590032 

  0.0785 4.0012 0.0350 0.2222 0.03408488 

  0.3682 0.0600 0.0395 0.2100 0.037769502 

  0.0003 1.3283 0.0272 0.0669 0.005637667 

  0.0030 0.0063 0.1451 0.8636 0.054999763 

  0.0046 1.0363 0.0523 -0.0305 0.035832248 

  0.1222 4.7459 0.1345 0.1381 0.028589556 

  0.0021 0.8765 0.0451 0.1445 0.031717209 

  0.0025 3.1326 0.0794 0.5829 0.071716219 

  0.0040 0.3214 0.0142 0.1060 0.043590714 

  0.1778 0.6625 0.2823 9.4402 0.111847429 

2006 0.0655 0.0000 0.0147 0.5248 0 

  0.0180 3.6328 0.3723 0.1174 0.207526648 

  0.0223 0.9651 0.0596 0.0176 0.085008305 

  0.0654 1.6526 1.2689 -1.1648 1.036575058 

  0.0494 1.0639 0.1555 0.1273 0.179063215 

  0.0037 2.0222 0.1219 -0.0061 0.063444748 

  0.0360 1.8987 0.4871 -0.3055 0.435822123 

  0.0663 1.6024 0.1203 0.0020 0.10133181 

  0.0215 1.6262 0.0665 -0.0272 0.032359355 

  0.0928 0.9191 0.1725 -0.0035 0.091078783 

  0.0000 0.0529 0.0059 0.0462 0.019020167 

  0.0076 0.3519 0.2541 0.0095 0.232888099 

  0.0000 0.0607 0.0022 0.0015 0.00083087 
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  0.0000 0.2020 0.0057 -0.0034 0.00822151 

  0.0004 0.7956 0.0262 0.0159 0.05717214 

  0.0062 0.1089 0.0109 0.0030 0.004572182 

  0.0005 2.5397 0.0062 0.0004 0.033265121 

  0.0001 0.0092 0.0009 -0.0002 0.001509923 

  0.0024 0.8127 0.0038 0.0058 0.087501101 

  0.0009 2.1489 0.0604 0.0444 0.034510216 
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Lampiran. 4.1 

Hasil Regresi NDA -2002 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 PNPAIT1, 
LOANIT, 

COIT, 
NPAIT(a) 

. Enter 

  a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .942(a) .887 .857 9.572E-02 

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, LOANIT, COIT, NPAIT 

 

ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1  Regression 1.082 4 .270 29.515 .000(a) 

  Residual .137 15 9.163E-03     

  Total 1.219 19       

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, LOANIT, COIT, NPAIT 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model  
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

    
B Std. Error Beta 

    

1 (Constant) .245 .053   4.627 .000 

  COIT 1.426E-03 .001 .112 1.211 .244 

  LOANIT -.053 .011 -.426 -4.675 .000 

  NPAIT .687 .073 .975 9.434 .000 

  PNPAIT1 .293 .135 .224 2.174 .046 

  a  Dependent Variable: PPAIT 
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Lampiran. 4.2 

Hasil Regresi NDA -2003 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 PNPAIT1, 
COIT, 
NPAIT, 

LOANIT(a) 

. Enter 

  a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .847(a) .718 .642 .1226 

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, NPAIT, LOANIT 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .573 4 .143 9.526 .000(a) 

  Residual .226 15 1.504E-02     

  Total .799 19       

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, NPAIT, LOANIT 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) .185 .078   2.385 .031 

  COIT 1.874E-03 .002 .133 .867 .400 

  LOANIT -.027 .015 -.284 -1.795 .093 

  NPAIT .627 .121 .760 5.193 .000 

  PNPAIT1 8.843E-03 .041 .031 .215 .833 

  a  Dependent Variable: PPAIT 
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Lampiran. 4.3 

Hasil Regresi NDA -2004 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 PNPAIT1, 
COIT, 
NPAIT, 

LOANIT(a) 

. Enter 

  a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .547(a) .299 .112 9.409E-02 

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, NPAIT, LOANIT 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.669E-02 4 1.417E-02 1.601 .225(a) 

  Residual .133 15 8.853E-03     

  Total .189 19       

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, NPAIT, LOANIT 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 9.581E-02 .046   2.063 .057 

  COIT 2.074E-02 .022 .215 .964 .350 

  LOANIT 1.003E-02 .005 .768 2.095 .054 

  NPAIT 6.566E-02 .061 .361 1.081 .297 

  PNPAIT1 .177 .081 .916 2.186 .045 

  a  Dependent Variable: PPAIT 
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Lampiran. 4.4 

Hasil Regresi NDA -2005 

 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 PNPAIT1, 
LOANIT, 

COIT, 
NPAIT(a) 

. Enter 

  a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .832(a) .693 .611 3.690E-02 

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, LOANIT, COIT, NPAIT 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.611E-02 4 1.153E-02 8.467 .001(a) 

  Residual 2.042E-02 15 1.362E-03     

  Total 6.654E-02 19       

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, LOANIT, COIT, NPAIT 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 2.136E-02 .015   1.424 .175 

  COIT -.037 .069 -.081 -.536 .600 

  LOANIT 1.686E-03 .006 .052 .281 .783 

  NPAIT .239 .057 .777 4.228 .001 

  PNPAIT1 3.845E-03 .004 .134 .887 .389 

  a  Dependent Variable: PPAIT 
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Lampiran. 4.5 

Hasil Regresi NDA -2006   

 
 
 
                Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 PNPAIT1, 
COIT, 

LOANIT, 
NPAIT(a) 

. Enter 

  a  All requested variables entered. 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .990(a) .979 .974 3.830E-02 

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, LOANIT, NPAIT 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.049 4 .262 178.701 .000(a) 

  Residual 2.201E-02 15 1.467E-03     

  Total 1.071 19       

  a  Predictors: (Constant), PNPAIT1, COIT, LOANIT, NPAIT 
  b  Dependent Variable: PPAIT 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 2.898E-02 .015   1.972 .067 

  COIT -.103 .379 -.013 -.272 .790 

  LOANIT -.013 .010 -.055 -1.336 .201 

  NPAIT .756 .079 .932 9.621 .000 

  PNPAIT1 -.072 .066 -.092 -1.083 .296 

  a  Dependent Variable: PPAIT 
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Lampiran. 6 

Regression 

Variables Entered/Removedb

LNTA, DAa . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Rb. 

 

Model Summaryb

.628a .395 .374 4.500E-02

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

Dependent Variable: Rb. 

 

ANOVAb

7.530E-02 2 3.765E-02 18.595 .000a

.115 57 2.025E-03

.191 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

Dependent Variable: Rb. 

 

Coefficientsa

-.667 .046 -14.352 .000

.231 .096 .253 2.402 .020

-1.29E-02 .003 -.523 -4.960 .000

(Constant)

DA

LNTA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: Ra. 
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Lampiran. 7 

Normality test :  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

-1.18356E-10

4.422790E-02

.132

.132

-.085

1.019

.250

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran. 8 

Heteroskedasticity test :  

Variables Entered/Removedb

LNTA, DAa . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSRES2b. 

 

Model Summary

.285a .081 .049 2.816E-02

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

 

ANOVAb

3.997E-03 2 1.998E-03 2.520 .089a

4.521E-02 57 7.931E-04

4.920E-02 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

Dependent Variable: ABSRES2b. 

 

Coefficientsa

8.228E-02 .029 2.828 .006

6.527E-02 .060 .141 1.083 .283

-2.74E-03 .002 -.219 -1.688 .097

(Constant)

DA

LNTA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: ABSRES2a. 
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Lampiran. 9 

Autocorrelation test :  

Variables Entered/Removedb

LNTA, DAa . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Rb. 

 

Model Summaryb

.628a .395 .374 4.500E-02 1.927

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

Dependent Variable: Rb. 

 

ANOVAb

7.530E-02 2 3.765E-02 18.595 .000a

.115 57 2.025E-03

.191 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNTA, DAa. 

Dependent Variable: Rb. 

 

Coefficientsa

-.667 .046 -14.352 .000

.231 .096 .253 2.402 .020

-1.29E-02 .003 -.523 -4.960 .000

(Constant)

DA

LNTA

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: Ra. 
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Lampiran. 10 

Multicolinerity test :  

Variables Entered/Removedb

LNTA, DAa . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Rb. 

 

Coefficientsa

.954 1.048

.954 1.048

DA

LNTA

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ra. 

 

Coefficient Correlationsa

1.000 .215

.215 1.000

6.725E-06 5.354E-05

5.354E-05 9.263E-03

LNTA

DA

LNTA

DA

Correlations

Covariances

Model

1

LNTA DA

Dependent Variable: Ra. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2.003 1.000 .00 .01 .00

.989 1.423 .00 .95 .00

7.818E-03 16.006 1.00 .04 1.00

Dimension

1

2

3

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) DA LNTA

Variance Proportions

Dependent Variable: Ra. 
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Lampiran. 11 

Descriptives 

Descriptive Statistics

60 -.99 -.73 -.9002 6.008E-02

60 -.12 .40 1.964E-02 .1123

60 189636.00 3.7E+09 4.9E+08 868550153.6

60

R

DA

TA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

 

 


