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ABSTRAKSI 

 

Manajemen Laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat 

meratakan, menaikan, dan menurunkan Laba. Manajemen laba timbul karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemilik saham dengan manajemen. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk meneliti pengaruh antara Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate 

Governance  dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Mekanisme Corporate 

Governance yang digunakan pada penelitian ini ialah ukuran dewan komisaris, ukuran 

komite audit, proporsi dewan komisaris, dan kepemilikan institutional. Populasi dalam 

penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

tahun 2009-2013 sebesar 148 perusahaan. sedangkan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2013 

yang telah ditentukan berdasarkan kriteria dengan menggunakan metode Purposive 

sampling. Total sampel penelitian ini ialah 65 perusahaan. penelitian ini menggunakan 

metode analisis software SmartPLS versi 2.0.m3 untuk menguji pengaruh asimetri 

informasi, mekanisme Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Asimetri Informasi , ukuran dewan 

komisaris, ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris, dan kepemilikan institutional 

dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 

Kata kunci : Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, ukuran perusahaan, 

manajemen laba. 
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ABSTRACT 

Earning management is a condition in which the management to intervene in the 

process of financial statement for external parties so as to averaged, raise and lower profit. 

Earning statement appearing because of differences in interests between shareholder and 

management. The purpose of this study was to investigate the influence of information 

asymmetri, corporate governance mechanisms and firm size on earning management. 

Corporate  governante mechanisms that is used in this study were: concentration of  firm 

size of the Board of Commissioners, firm size of the audit committee, the proportion of 

Board of Commissioners, institutional ownership. The population in this study is 

manufacturing companies listed on the IDX (Indonesian Stock Exchange) in 2009-2013 

there are 148 companies. While the sample used in this study is a manufacturing company 

lised on the IDX (Indonesian Stock Exchange) in the years 2009-2013 based on the criteria 

that have been determined by using purposive sampling method. Total sample is 65 firm. 

This study uses multiple software SmartPLS versi 2.0.m3 to examine the effect of 

information asymmetry, corporate governance mechanisms and firm size on earning 

management. The results of this study indicate that variables of information asymmetry, 

concentration of  firm size of the Board of Commissioners, firm size of the audit committee, 

the proportion of Board of Commissioners, institutional ownership and firm size 

significantly influence on earning managements. 

  

Keyword : asymmetry of information, mechanisms governance corporate, firm size, earning 

management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan 

hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga Skripsi yang berjudul tentang: 

“Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba” dapat terselesaikan dengan baik,. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

Starata Satu (S1) jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan 

Agung Semarang. 

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, baik langsung maupun tidak. Oleh karena itu maka disampaikan rasa  

terimakasih yang sebasar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 

penyusunan pra skripsi sehingga dapat selesai baikdan tepat waktu.  

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Bapak Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt, CA.selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Imam Setijawan, SE, M.S.Ak, Akt. Dosen Pembimbing Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bimbingan, 

pengarahan dan kesabaran sehingga penulisan Pra Skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Bapak Edy Suprianto SE,M.Si, Akt selaku Dosen Wali. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA, yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 



ix 

 

 

7. Kedua orang tua dan suamiku Fatchul Munif yang selalu mendoakan, 

membimbing dan  memberikan semangat kepada penulis. 

8. Sahabat terdekat Siti Mayasaroh, Siti Roifah, Sri Puji Lestari, Yonimah Nurul 

Husna, Siti Kiftiyah, Santika Sari, Siti Rochmah, Siti Mahliyatun, Titin Dyah, 

dan lain-lain, terima kasih buat kerjasamanya, selalu menemani dan memberi 

dukungan. 

9. Teman-teman akuntansi angkatan 2011, terimakasih atas semangat dan 

bantuan yang telah diberikan.  

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan 

kemampuan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dari semua pihak yang 

membaca skripsi ini, akhir kata penulis berharap  semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan mahasiswa 

akuntansi. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Semarang, 28 Desember 2015 

 Penulis 

 

  Wiwin Anggraeni 

 

 

 

 

 

 


