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HALAMAN MOTTO 

 

MOTTO   

 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar Ra’d:11)  

 Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci 

sekedarnya, tapi bersyukurlah sebesar-besarnya. (Anonim) 
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INTISARI 

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk memanipulasi atau 

memperbaharui informasi-informasi laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabuhi para stakeholder dan memaksimalkan kesejahteraannya karena 

menguasai informasi yang lebih banyak dibanding para stakeholder untuk 

kepentingan pribadi maupun perusahaan. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Septiana Ratna Sari & Nur Fadjrih Asyik 

(2013), I Dewa Gede Pingga Mahariana & I Wayan Ramantha (2014), Zaenal 

Fanani (2014), Lavenia Arifin & Nicken Destriana (2016), dan Evi Octavia (2017). 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Evi Octavia (2017) 

dengan perbedaan penambahan variabel independen yaitu profitabilitas.  

Sampel pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2016-2018 dengan metode purposive sampling. Data sampel pada penelitian 

ini adalah 53. Teknik Analisis penelitian ini adalah menggunakan Analisis Linier 

Berganda dengan program SPSS. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Good Corporate Governance, 

Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 dapat 

disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba. Keduanya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Evi Octavia (2017). Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, ukuran 



 

x 
 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas masing-masing tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

Octavia (2017), Ni Putu Linda Ayu Utari & Maria M. Ratna Sari (2016), dan 

Lavenia Arifin & Nicken Destriana (2016).  

 



 

xi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan 

salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah 

dan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya 

penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen 

Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018”.  

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Syukur dengan keyakinan serta bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril dan 

material, akhirnya kesulitan dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik 

dan lancar, dan skripsi dapat selesai dengan baik tanpa gangguan. Pada kesempatan 

ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang 

dimana atas bantuan, bimbingan, dan dorongannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.  

3.  Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.  
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4. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran 

berharga.  

5. Bapak dan Ibu atas dukungan dan do’a yang tiada henti, materi serta kasih 

sayang yang telah diberikan kepada penulis.  

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini 

dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa dan 

mahasiswi yang akan melaksanakan skripsi serta ke berbagai pihak yang 

memerlukan. Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada kata yang pantas 

diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan iringan do’a 

semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho Allah SWT. 
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