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INTISARI 

Manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan hasil dari operasi 

perusahaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham melalui laporan 

keuangan. Hal ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen 

dan pengguna eksternal atas keberadaan laporan keuangan tersebut. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Total Kompensasi Eksekutif, Opsi Saham, 

Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Riil (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2018) terhadap manajemen laba rill. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufraktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu puposive 

sampling dengan empat kriteria didalamnya. Jumlah perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian adalah 22 perusahaan. Data yang digunakan adalah sekunder 

yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia.  

Teknik analisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan Uji R2, 

Uji t ,Uji f. Semua data yang diolah menggunakan Uji Asumsi Klasik yaitu Uji 

Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik spss seri 21 bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu 

tidak terjadi Heteroskedastisitas, tidak terjadi Multikolinearitas, tidak terjadi 

Autokorelasi.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig kompensasi eksekutif, kompensasi 

opsi saham dan latar belakang pendidikan komite audit < 0,05 sehingga berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba rill, sedangkan frekuensi pertemmuan rapat 

komite audit > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

rill. Sehingga saran untuk penelitian yang akan datang yaitu menambah variabel-

variabel lain yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan, menambah 

sampel serta dapat menggunakan pengukuran variabel yang berbeda pada masing-

masing variabel, sehingga akan dapat melihat dari sudut pandang masing-masing. 
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