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ABSTRAK 
 

 

Penelitian berjudul Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage, Kualitas 

Audit, Pergantian Chief Executive Officer (CEO) Terhadap Manajemen Laba: 

Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

diteliti untuk membantu investor saat mengambil keputusan investasi, investor 

diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan 

demi keputusan investasi yang lebih baik. Variabel independen yang digunakan 

yaitu asimetri informasi, leverage, kualitas audit, pergantian CEO. 

Jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, populasi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2016 

sebanyak 141 data perusahaan manufaktur. Data dianalisa menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji 

statistik t, uji statistik F, dan koefisien determinasi (R²). 

Hasil uji asumsi klasik mengindikasikan bahwa semua variabel 

berdasarkan uji BLUE data berdistribusi normal, tidak multikolinearitas, 

memenuhi asumsi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Hasil 

dalam penelitian menunjukan bahwa dalam uji statistik F variabel secara bersama 

- sama berpengaruh. Dalam Uji statistik t diperoleh hasil bahwa variabel asimetri 

informasi berpengaruh positif tidak signifikan, variabel Leveragedan pergantian 

CEO berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel kualitas audit 

berpengaruh negatif & signifikan terhadap manajemen laba 

 

Kata Kunci:asimetri informasi, leverage, kualitas audit, pergantian CEO, 

manajemen laba 
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ABSTRACT 

Research study entitled The Effect of Information Asymmetry, Leverage, 

Audit Quality, Change of Chief Executive Officer (CEO) on Profit Management: 

A Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 

was studied to assist investors when making investment decisions, investors are 

expected to be more careful and accurate needed for better investment decisions. 

The independent variables used are information asymmetry, leverage, audit 

quality, CEO turnover. 

 Type of quantitative research, secondary data, population of 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 

2014-2016 were 141 manufacturing companies. Data was analyzed using 

descriptive statistical analysis techniques, classic assumption tests, multiple linear 

regression analysis, t statistical test, F statistical test, and coefficient of 

determination (R²). 

The classic assumption test results indicate that all variables based on the 

BLUE test data are normally distributed, there are no symptoms of 

multicollinearity, fulfill the assumption of heteroscedasticity, and there is no 

autocorrelation. The results in the study show that in the statistical test the F 

variables together have the same effect. In the statistical test t the results show 

that the information asymmetry variable has no significant positive effect, the 

Leverage variable and CEO turnover have a negative and not significant effect, 

while the audit quality variable has a negative & significant effect on earnings 

management. 

 

Keywords: information asymmetry, leverage, audit quality, CEO turnover, 

earnings management 
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INTISARI 

Pihak eksternal menilai kinerja perusahaan menggunakan salah satu 

sumber informasi yaitu laporan keuangan.Dalam pelaporan keuangan 

pemanfaatan celah untuk mengubah atau memanipulasi angka laba sering terjadi 

atau disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba merupakan masalah agensi 

yang sering terjadi di lingkungan bisnis. Manajemen laba dilakukan untuk 

memaksimalkan kepentingan pribadi bagi manajer dam/ perusahaan.  

Beberapa faktor dapat berpengaruh dalam terjadinya manajemen laba. 

Asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen 

laba. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana principal tidak 

memiliki akses informasi yang dimiliki oleh manajer. Banyaknya kesempatan 

manajemen dalam melakukan manajemen laba dipengaruhi oleh besarnya tingkat 

informasi internal perusahaan yang diketahui oleh manejmen dibandingkan oleh 

pemegang saham. 

Salah satu faktor lain penyebab terjadinya manjemen laba yaitu leverage. 

Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang 

dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan 

earnings management. Karena perusahaan akan terancam default, yaitu tidak 

dapat memenuhi kewajiban membayar hutuang pada waktunya serta perusahaan 

ingin kinerjanya tampak baik di mata principal dan publik walaupun terancam 

default. 

Dengan adanya kualitas audit yang baik dapat mengembalikan 

kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor yang berbeda-beda. 

Manajemen laba dapat dicegah secara efektif dengan adanya audit yang 

berkualitas tinggi, karena nilai perusahaan akan turun dan reputasi manajemen 

laba akan hancur apabila pelaporan yang salah ini terungkap dan terdeteksi.  

Pergantian chief executive officer (ceo) merupakan faktor lain yang 

mempengaruhi manajemen laba, apabila tujuan bersama antara principal dan 

agent tercapai serta memiliki prestasi yang baik tiap tahunnya maka kinerja ceo 

dapat dikatakan berhasil. Ceo memiliki resiko kehilangan pekerjaan yang semakin 
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meningkat, dan resiko tersebut muncul apabila laba perusahaan dalam satu 

periode tidak sesuai dengan tujuan dari principal sehingga ceo harus bertanggung 

jawab terhadap hasil yang diperolehnya tersebut. Manajemen laba yang 

dimotivasi pergantian ceo menunjukkan bukti bahwa ceo yang akan diganti 

terbukti melakukan manajemen laba. 

Perbedaan penelitan ini dengan Putri & Widanaputra (2015) terletak pada 

variabel yang  memperluas penelitian dengan menambah variabel independen 

yaitu kualitas audit sesuai dengan penelitian  Christiani &Nugrahanti (2014). 

Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap yang dijelaskan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana pengaruh 

asimetri informasi terhadap manajemen laba, bagaimana pengaruh leverage 

terhadap  manajemen laba, bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap  

manajemen laba, bagaimana pengaruh pergantian chief executive officer(ceo) 

terhadap manajemen laba?”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenaipengaruh asimetri informasi terhadap 

manajemen laba, pengaruh leverage terhadap  manajemen laba, pengaruh kualitas 

audit terhadap manajemen laba, pengaruh  pergantian chief executive officer(ceo) 

terhadap  manajemen laba. 

Hasil kajian pustaka ada 4 hipotesis, Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2016. Jumlah sampel sebanyak 42 perusahahaan dengan metode purposive 

sampling. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan 

program SPSS. Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama, kedua dan keempat dalam penelitian ini ditolak, sedangkan 

hipotesis ketiga diterima. 
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