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ABSTRACT

The purpose of this  study is  to  examine the information asymmetry, leverage,
audit  committee  and the  change of  chief  executive  officer  (CEO) to  earnings
management. The population in this study are manufacturing companies listed on
the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  in  the  2015-2017  period.  This  type  of
research  uses  quantitative  methods.  Data collected in  this  study are secondary
data. The sampling technique used was purposive sampling. The method used in
this research is the documentation method. The analysis technique uses multiple
linear regression method with t test, f test, R2 test. All data processed using the
Classical Assumption Test, namely the Normality Test, the Multicollinearity Test,
the Autocorrelation Test, the Heteroscedasticity Test. The test results show that
information  asymmetry,  change  of  chief  executive  officer  (CEO)  and  audit
committee have a significant effect on earnings management, while leverage does
not have a significant effect on earnings management.

Keywords:  Information  Asymmetry, Leverage,  Substitution  of  Chief  Executive
Officer (CEO), Audit Committee, Profit Management
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ABSTRAK

Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  asimetri  informasi,
leverage,  komite  auditdan  pergantian  chief  executive  officer (ceo)  terhadap
manajemen  laba.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur
yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode  2015-2017.  Jenis
penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif.  Data  yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
yaitu  purposive sampling.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah
metode  dokumentasi.  Teknik  analisis  menggunakan  metode  regresi  linier
berganda dengan Uji t , Uji f , Uji R2. Semua data yang diolah menggunakan Uji
Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji
Heteroskedastisitas.  Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  asimetri  informasi,
pergantian  chief executive officer (ceo) dan komite audit  berpengaruh signifikan
terhadap  manajemen  laba,  sedangkan  leverage   tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap manajemen laba.

Kata Kunci :Asimetri Informasi,  Leverage,  Pergantian  Chief Executive Officer
(CEO), Komite Audit, Manajemen Laba
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INTISARI

Menilai kinerja perusahaan, pihak eksternal menggunakan salah satu sumber
informasi yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang
disusun untuk para pembuat keputusan baik didalam maupun diluar perusahaan
mengenai  posisi  keuangan  dan  hasil  usaha  perusahaan.  Manajemen  laba
merupakan  masalah  agensi  yang  sering  terjadi  di  lingkungan  bisnis.  Perilaku
manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen berawal dari konflik keagenan
yaitu konflik kepentingan antara pemilik sebagai  principal dan manajer sebagai
agentl. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji asimetri informasi, , leverage,
pergantian  chief  executive  officerdan  komite  audit  terhadap  manajemen  laba.
Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode  2015-2017.  Jenis  penelitian  ini
menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  yang
digunakan yaitu  purposive sampling.  Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel
dalam penelitian adalah 50 perusahaan manufaktur dengan pengamatan tiga tahun,
jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 150 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 R2,

Uji t , Uji f. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji
Normlitas,  Uji  Heteroskedastisitas,  Uji  Multikolinearitas,  Uji  Autokorelasi.
Berdasarkan hasil  pegujian statistik  spss seri  22 bahwa hasil  uji  asumsi klasik
yaitu  tidak terjadi Heteroskedastisitas, tidak terjadi Multikolinearitas, tidak terjadi
Autokorelasi.

Hasil pengujian menunjukan bahwa sig  pergantian  chief executive officer,
komite audit, asimetri informasi < 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba, sedangkan leverage> 0,05 sehinga tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba. Sehingga saran untuk penelitian yang akan datang yaitu
menambah  variabel-vaiabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap  manajemrn  laba,
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 & PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah: 153)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

 (Thomas Alva Edison)

“Jangan pernah meninggalkan sholatmu!”

(Bapak)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahankan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Setyo Wasono dan Ibu Suryati yang

tiada  henti  memberikan  dukungan  baik  spiritual  maupun  material  serta

do’a.
2. Bapak  Dedi  Rusdi  selaku  dosen  pembimbing  yang  telah  sabar

membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan

membimbing.
4. Sahabat dan teman seperjuangan “Akuntansi S1 2015” serta orang terdekat

yang selalu memberikan dukungan dan doa.
5. Almameter tercinta
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KATA PENGANTAR

Puji  syukur  peneliti  panjatkan  atas  kehadirat  Allah  SWT atas  rahmat  dan

karunia-Nya  sehingga  peneliti  dapat  menyelesaikan  penyusunan  penelitian

praskripsi dengan judul Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage, Komite Audit,

dan  Pergantian  Chief  Executive  Officer(CEO)  terhadap Manajemen  Laba

yang disusun sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana ( S1)

Jurusan Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung semarang.

Peneliti menyadari bahwa praskripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan

baik  tanpa  dukungan,  bimbingan  dan  bantuan,  serta  doa  dari  berbagai  pihak

selama penyusunan usulan penelitian praskripsi ini berlangsung. oleh karena itu,

dengan kerendahan hati peneliti  mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultam Agung Semarang.
2. Bapak Dedi Rusdi, S.E.,M.Si., Akt.,CA. selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan sabar membimbing dan

mengarahkan  peneliti  sehingga  dapat  menyelesaikan  usulan  penelitian

skripsi ini.
3. Ibu Dr.Dra. Winarsih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama

belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Kedua Orang Tuaku Tercinta,  ibu Suryati  dan bapakSetyo Wasonoyang

senantiasa mendo’akan, membimbing dan mendukung baik secara moril
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maupun  materil  dengan  penuh  kasih  sayang  kepada  saya  dalam

menyelesaikan penelitian pra  skripsi  ini.  Ridho dan kebahagiaan kalian

adalah tujuan hidupku sebagai putri yang kalian besarkan dengan air mata

kebahagiaan dan penuh pengorbanan.
6. Kakakku tersayang Astri Ariani yang rela mengalah dalam segala hal dan

selalu memberi semangat pada proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-temanku Desy Septyarini, Astri Nurmalasari,Tika Rachma, Destya

Rika, Dwinda Citra, Diah Naffalia, Dinda Nuraini dan Puput Nisaul yang

selalu membantu, mendukung, memotivasi, memberi semangat, serta doa

yang tulus dalam proses penyusunan penelitian skripsi penulis.

Peneliti  menyadari  bahwa  pra  skripsi  ini  masih  jauh  dari  sempurna.  Oleh

karena  itu  kritik  dan  saran  yang  membangun  dari  berbagai  pihak  sangat

peneliti  harapkan.  Semoga karya kecil  ini  dapat  memberikan manfaat  bagi

pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 30 September2019

Cantya Amalia Hananing Ratri

Peneliti
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