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Laporan keuangan sebagai suatu media penghubung dan penyalur 

informasi yang bermanfaat bagi perusahaan yang listing di BEI maupun para 

stakeholder . Penggunaan modal memerlukan kombinasi untuk menghasilkan 

biaya modal yang rendah dari masing-masing sumber modal. Adanya pilihan bagi 

manajer akan kebijakan akuntansi  memungkinkan dilakukannya manajemen laba 

terhadap tingkat imbal hasil yang merupakan tingkat pengembalian yang 

diinginkan oleh para investor. Demikian pula perbedaaan informasi yang 

diperoleh antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan pengaruh terhadap 

tingkat pengembalian biaya modal ekuitas sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh manajemen laba 

dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas pada bank konvensional yang 

memiliki unit usaha syari’ah di BEI periode 2009-2011, dengan  menggunakan 

data sekunder annual report. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Hipotesis yang telah dibuat di 

uji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini,  

Manajemen laba dan asimetri informasi merupakan variabel bebas yang mana 

manajemen laba di proksikan menggunakan model modified jones. Sedangkan 

asimetri informasi di hitung dengan bid ask spread. Untuk variabel terikat yakni 

biaya modal ekuitas di hitung dengan menggunakan model ohlson. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan yakni purposive sampling, sehingga didapat 

10 bank sebagai sampel penelitian. 

Hasil analisis yang telah dilakukan, melalui Uji F manajemen laba dan 

asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas 

dengan tingkat signifikansi sebesar 2.1%. Sedangkan melalui Uji T menghasilkan 

manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan 

nilai signifikansinya sebesar 1,6%,  tetapi asimetri informasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai signifikansinya 

sebesar 32,6%. Hal ini dapat disebabkan variabel independen yang digunakan 

hanya dapat menerangkan sebagian kecil dari variabel dependen yang ditunjukkan 

oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) hanya sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian 

ini. 


