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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain 

(Q.S Al-Insyirah 6-7) 

“Tiada hari tanpa ibadah melainkah hanya untuk mencari ridho-Nya, serta selalu 

menjadi penerang dimanapun berada dan tetap teguh pendirian”. 

“Selalu memuliakan dan mengutamakan kedua orang tua, karena menurut saya, 

bisa membuat sedikit pancaran senyum dari wajahnya merupakan kebahagiaan 

yang tiada tara”. 

 “Bisa selalu menebar kebaikan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar 

merupakan capaian dan kesempurnaan yang sebenarnya dalam hidup di dunia”. 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu tercinta 

 Adik dan Taehyung tersayang 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

 

Manajemen laba merupakan upaya dari manajer yang mempengaruhi 

laporan keuangan perusahaan sebagai informasi dari pemakainya dengan tujuan 

mengelabuhi dengan menunjukkan kinerja dan kondisi perusahaan dalam keadaan 

yang baik. Pihak-pihak atau perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan, 

menyebabkan laporan keuangan tidak lagi bernilai sebagai informasi yang relevan 

pada pihak eksternal dikarenakan adanya tindakan manajemen laba saat 

menyusunnya. Praktik manajemen laba perusahaan dipengaruhi oleh leverage dan 

juga dapat ditentukan dari struktur kepemilikan keluarga. 

Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam, diajukin 2 hipotesis sebagai 

berikut: (1) Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba; (2) Leverage 

perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki banyak keterlibatan dalam 

manajemen laba dibandingkan perusahan non keluarga. Populasi dari penelitian ini 

merupakan perusahaan yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

sampel dari perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2016-2018. 

Analisis yang digunakan adalah regresei moderasi. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat disimpulkan: 

Leverage berpengaruh negatif atau menurunkan  manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .Leverage perusahaan yang 

dikendalikan keluarga memiliki banyak keterlibatan dalam manajemen laba 

dibandingkan perusahan non keluarga.
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