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INTISARI 

 

 

Manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dari operasi 

perusahaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham melalui 

laporan keuangan. Hal ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara 

manajemen dan pengguna eksternal atas keberadaan laporan keuangan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji audit tenure, independensi auditor, 

ukuran kantor akuntan publik, diversifikasi geografis dan leverage terhadap 

manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu puposive sampling dengan empat 

kriteria didalamnya. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 

adalah 13 perusahaan food and beverage dengan pengamatan selama tiga tahun, 

jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 39 sampel. Data yang digunakan adalah 

sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi melalui situs resmi 

Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan Uji 

R
2
, Uji t ,Uji f. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu 

Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji 

Normalitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik spss seri 21 bahwa hasil uji 

asumsi klasik yaitu tidak terjadi Heteroskedastisitas, tidak terjadi 

Multikolinearitas, tidak terjadi Autokorelasi.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig diversifikasi geografis dan 

leverage < 0,005 sehingga berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

sedangkan audit tenure, independensi auditor dan ukuran kantor akuntan publik > 

0,005 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga 

saran untuk penelitian yang akan datang yaitu menambah variabel-variabel lain 

yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan, menambah sampel serta 

dapat menggunakan pengukuran variabel yang berbeda pada masing-masing 

variabel, sehingga akan dapat melihat dari sudut pandang masing-masing. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 “Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah 

salasai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang 

lain, 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatAllah. Sesungguhnya tiada  

berputus asa dari rahmat Allah melainkan oraang-orang yang  

kufurn(terhadap karunia Allah).”  

(Q.S Yusuf: 87) 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sulardi dan Ibu Enti Erni yang telah 

memberikan dukungan baik spiritual maupun material serta doa yang 

selalu menyertai langkahku.  

2. Kakek nenekku, adikku (Yesinta Dwi Oktavianti) beserta Saudara-

saudaraku yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, doa dan 

kasih sayang yang luar biasa.  

3. Bu Sri Anik selaku dosen pembimbing yang selalu sabar mengarahkan dan 

merivisi skripsi saya dengan baik dan mudah di mengerti.  

4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan 

membimbing.  

5. Sahabat dan teman seperjuangan “Akuntansi S1 2015” yang selalu 

memberikan dukungan dan doa.  

6. Almameterku tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga usulan penelitian 

skripsi dengan judul “Pengaruh Audit Tenure, Independensi Auditor, Ukuran 

Kantor Akuntan Publik, Diversifikasi Geografis, dan Leverage terhadap 

Manajemen Laba” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa peneliti curahkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat 

dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap ke kehidupan yang 

terang benderang. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini tidak 

akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini 

kami ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si.selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Sri Anik, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Orang tua saya atas seluruh dukungan dan motivasi yang tiada henti yang 

tak ternilai bagi penulis. 
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