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orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik 

saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam artikel ini adalah tanggung jawab saya. 

 

 

Semarang, 1 September 2016 

Penulis 

 

 

Apriani Mulia Hapsari  

  



 
 

v 

 

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN 

KINERJA KEUANGAN 

(Studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012 -

2014) 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme CG terhadap 

manajemen laba yang selanjutnya menguji pengaruh manajemen laba tersebut 

terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham 

institusi, komisaris independen   dan komite audit digunakan sebagai proksi 

mekanisme CG, discretionary accual model Modified Jones digunakan sebagai 

ukuran manajemen laba dan kinerja keuangan digunakan sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. 

Sebanyak 37 perusahaan selama tahun 2012-2014 digunakan sebagai data 

penelitian. Dua buah model analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian.  

Hasil analisis  diperoleh bahwa Kepemilikan saham manajerial dan komite 

audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah 

negatif sedangkan kepemilikan saham institusional dan Komisaris Independen 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya 

manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan 

CFROA dengan arah positif.  

 

Kata kunci : Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, Kinerja 

Keuangan 
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(Studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012 -2014) 

 

ABSTRACT 

 

The study is purposed to examine the effect corporate governance 

mechanism to earnings management and then to examine earning management to 

firm performance. Managerial ownership, institutional ownership, independent 

commissioner and audit committee are used as proxies of corporate governance 

mechanism, Modified Jones discretionary accrual is used os proxy of earning 

management and CFROA is used as firm performance. 

Thirty seven companies from financial year of 2012 -2014 is used as the 

sample. Two regression models are applied to examine the hypotheses. 

The result of the analysis shows that managerial ownership and audit 

committee have significant effect to earning management, while institutional 

ownership and independent commissioner do not have significant effect on 

earning management. At last, earning management have positive effect on firm 

performance CFROA. 

 

Keywords : Corporate Governance Mechanism, earning management, 

performance of financial 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 

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

dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap.” (QS.Al-Insyirah,6-8) 

 Yakin, Ikhlas dan Istiqomah 

 

PERSEMBA

HAN 

       Skripsi ini 

dipersembahkan untuk : 

 Ibu Ayah dan Kakak 
dan adik tersayang, 

tercinta dan paling 

luar biasa. 

 Sahabat-sahabat yang 

tersayang 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 
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junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga para sahabat, para 

pengikutnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah SWT, karena hanya 

dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas Pra Skripsi yang berjudul “MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN (studi 

kasus perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 2012-2014)” sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan 

memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

UNISSULA yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan 

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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2. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc., Akt. CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat, dan bantuan 

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si, Akt, CA selaku dosen pembimbing yang 

dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, motivasi, semangat dan koreksi 

sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Segenap Dosen beserta staff  Fakultas Ekonomi yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi 

UNISSULA. 

5. Kedua Orang Tua, kakak, adik dan segenap keluarga saya yang tidak kenal 

lelah bekerja keras demi membiayai kuliah saya, selalu mendukung, memberi 

nasehat dan  semangat serta tiada hentinya selalu mendoakan saya agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi orang yang sukses di dunia 

dan Akhirat.  

6. Teman-teman dan sahabat  saya,  rumpi rempong : Hani, Adel, Kiki, Ppy. 

Dan teman sahabat kampus saya Dian, Sheli,Oky,Aqidatus,Fifi, Bella dan 

terutama teman dekat saya Husain yang selalu senangtiasa mendukung, 

memotivasi, memberi semangat, dan menghibur saya ketika saya merasa down 

selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan  skripsi, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. 
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Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran 

yang membangun bagi semua pihak, penulis harapkan demi perbaikan yang 

berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
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