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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarakamu dan orang-

orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

 

(Q.S Al-Mujadalah: 11) 

 

 

“Hiduplah dengan menebar kebaikan danmeraup keberkahan Allah SWT.” 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

“Kepada bapak, ibu, kakak, dan adiksaya yang sangat saya sayangi dan cintai 

semoga dengan dukungan, semangat serta do’a mereka ilmu saya dapat 

bermanfaat untuk ummat” 

“Untuk keluarga besar bapak Tardja serta teman-teman semuanya yang sudah 

hadir dalam dalam kehidupan saya” 

“Semoga Allah senantiasa melapangkan kebakan untukkita dan membalas 

kebaikan kalian semua” 
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INTISARI 

manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam 

membuat laporan keuangan mengenai fakta materialdan data akuntansi, sehingga 

semua informasi yang dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya 

akan menyebabkan orang membancanya akan mengganti atau mengubah pendapat 

atau keputusannya. Manajemen laba ini memberikan flesibilitasbagi manajer 

untuk melindungi diri maupun perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, corpoate 

social responsibility (CSR) dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun 2016-2018. 

Dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian, menghasilkan 

63 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Analisis data dengan 

menggunakan uji regresi linear berganda melalui SPSS IBM versi 26. 

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan pajak dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba. Sedangkan 

corpoate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 
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