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INTISARI 

 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang akurat 

mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal maupun 

internal. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen adalah laba. laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan 

atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur 

laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba 

Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan enam hipotesis. Hipotesis 

pertama, ada pengaruh positif erning power terhadap manajemen laba. hipotesis 

kedua, ada pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap manajemen 

laba. hipotesis ketiga, ada pengaruh negative jumlah rapat komite audit terhadap 

manjemen laba, hipotesis keempat, ada pengaruh positif dewan direksi terhadap 

manajemen laba, hipotesis kelima, ada pengaruh negative ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. hipotesis ke enam, ada pengaruh positif leverage 

terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data dalam laporan ini berasal dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia www.bei.go.id atau www.idx.co.id dan 

sumber-sumber data pendukung lainnya.Sebnyak 144 perusahaan digunakan 

sebagai sempel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regersi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS. 

 Penelitian mengajukan 6 hipotesis sebagai berikut: H1 (Erning power 

berpengaruh positif signifikan terhadap manjemen laba), H2 (Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba), H3 

(Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

manajmen laba), H4 (Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

manajemen laba), H5 (Ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap 

manajemen laba), H6 (Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen 

laba) 

 Berdasarkan pada pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Erning Power, ukuran perushaan , 

Leverage berpengaruh terhadap Manajmen Laba. jumlah rapat Dewan Komisaris, 

Jumlah rapat komite audit dan ukuran dewan direksi berpengaruh tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

  

http://www.bei.go.id/
http://www.idx.co.id/
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 

 (QS: Al-Insyirah ayat 6-8) 

 

Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan. Tapi tidak pernah 

membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya  

(George Bernard Shaw) 

 

Banyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-orang tidak menyadari seberapa 

dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah  

(Thomas A. Edison) 
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

4. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi 

5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran 
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6. Bapak dan Ibu tercinta saya atas dukungan dan doa yang tiada henti, 

materi serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis 

7. Kakak-kakakku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan 

semangat agar penulis menyelesaikan usulan skripsi dengan tepat waktu 
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8. Orang-orang yang senantiasa membantu dan memberi semangat debby, 

setiyaningsih, kenyol, dan risky maulana hingga skripsi ini dapat di 

selesaikan  

9. Teman – teman saya di fakultas ekonomi Universitas Sultan Agung dan 

pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara 

langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyusun 

tugas Pra skripsi ini 
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