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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016– 2018. Dalam penelitian ini 

terdapat 5 hipotesis, yaitu : a) kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak 

signifukan terhadap manajemen laba b) dewan komisaris independen berpengaruh  

negatif signifikan c) ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen  laba d) laverage  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba serta e) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

official website masing – masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2018. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Dari 149 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016 – 2018, terdapat sebanyak 30 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), didapatkan kesimpulan a) kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba b) dewan 

komisaris independen berpengaruh  negatif signifikan c) ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap manajemen  laba d) laverage  berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba serta e) profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. 
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