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(Ibnu Atha’illah al-Iskandari) 

 

“Allah Dulu, Allah Lagi, Allah Terus” 

(Ust. Yusuf Mansur) 

 

“Perbanyak Taat dan Perluas Manfaat” 

(Kang Riyadh) 

 

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: 

Rabbi dan Panutanku 

 

ALLAH SWT 

Nabi Muhammad SAW 

Ridhai dan Rahmati segala usaha hambamu ini 

 

Bapak dan Ibu 

Terima kasih atas segenap ketulusan cinta & kasih sayangnya selama ini. Do’a, 

Pendidikan, perjuangan, dan pengorbanan untuk saya. 
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INTISARI 

 

Kinerja keuangan merupakan elemen yang sangat penting bagi pihak 

manajemen dalam mencapai visi dan misi perusahaan guna memenuhi kewajiban 

para stakeholder. Seiring dengan meningkatnya persaingan global diperlukan 

pengendalian perusahaan yang baik melaluai good corporate governance untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan aktivitas 

manajemen laba untuk menghasilkan laporan keuangan yang diinginkan demi 

mencapai tujuan tertentu. 

Hasil penelitian terdahulu melalui research gap ditemukan 

ketidakkonsistenan anta penelitian yang dilakukan oleh Sri Wedari (2012), 

Ujiyantho dan Pramuka (2007), Fajriana (2016), Sari (2017), Putra (2013), 

Purnamasari (2019). Ketidakkonsistenan ini yang memotivasi peneliti untuk 

menguji kembali hubungan antara mekanisme corporate governance, manajemen 

laba dan kinerja keuangan perusahaan dengan cara menggabungkan beberapa 

penelitian terhadulu dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI pada 

periode 2016-2018 yang diambil secara purposive sampling dengan data sampel 

yang diperoleh sebanyak 53 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 22. 

Hasil pengujian bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Sedangkan aktivitas dewan komisaris dan aktivitas komite audit berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan 
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kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan, aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan sedangkan aktivitas komite audit dan manajemen laba 

berpengaruh positif dan signifikan tehadap kinerja keuangan.  
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