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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Laporan keuangan merupakan bentuk sebuah pertanggung jawaban pihak 

manajemen perusahaan atas tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Laba menjadi 

sesuatu yang sangat penting bagi sebuah perushaan, karena hampir semua perusahaan 

berorientasi terhadap laba. Informasi laba juga merupakan perhatian utama dalam 

mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis di dalam mencapai tujuan operasi yang 

telah ditetapkan (Siallagan dan Machfoeds,2006).  

Bagi para investor, laba dapat juga diartikan sebagai peningkatan nilai 

ekonomis yang dibagikan melalui deviden. Laba juga dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengukur kinerja manajemen sebuah perusahaan di dalam satu periode.  Oleh 

karena itu, manajemen terkadang melakukan tindakan yang dapat membuat laporan 

keuangan terlihat baik. Tindakan tersebut yang kadang bertentangan dengan 

perusahaan. Tindakan menyimpang tersebut biasa dikenal sebagai manajemen laba 

(earning management).  

Manajemen laba adalah tindakan manajer sebuah perusahaan dalam 

memanajemen perusahaan yang aktivitasnya bertujuan untuk mempengaruhi laba 

perusahaan yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan 

ekonomis (economic advantange) yang sesungguhnya tidak dialami oleh perusahaan, 
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yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan (Merchan dan 

Rockness) 

 Berdasarkan teori keagenan, bahwa tindakan manajemen dalam melakukan 

aktivitas manajemen laba ternyata dapat di minimalisisr melalui mekanisme Corporate 

Governance (CG). Mekanisme di dalam CG merupakan sebuah konsep yang diajukan 

demi peningkatan kinerja melalu supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan 

untuk menjamin akuntabilitas manajeman terhadap para stakeholder dengan mendasar 

pada kerangka peraturan.  

 Corporate Governance ialah seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham,pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia/ 

FCGI,2000). 

 Corporate Governance merupakan sebuah hubungan antar-stakeholder yang 

digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu 

organisasi (Indaryanto, 2004). Prinsip dasar dari Corporate Governance ialah fairness, 

transparency, accountability dan responbility yang mencakup lima aspek yaitu 

perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang 

saham, peranan stakeholders dalam Corporate Governance, keterbukaan dan 

transparasi dan peranan Board of Directors dalam perusahaan (Organization for 

Economic Corporation and Development). 
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Di dalam mekanisme CG terdapat 4 mekanisme yang mampu untuk mengontrol 

manajemen laba yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan 

komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Kepemilikan manajerial oleh 

perusaha 

 

an dan juga kepemilikan saham institusional yaitu kepemilikan saham oleh 

pihak luar, diyakini mampu mebatasi perilaku manajer dalam melakukan manajeman 

laba, hal itu terbukti dengan penelitian yang dilakukan Rajgopal et al. (1999) dan 

Darmawati (2003).  

Hasil penelitian Subhan (2011) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajeman laba perusahaan. Hal 

tersebut juga diperkuat dengan penelitian oleh Paulus (2012) yang membuktikan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajeman laba. Akan tetapi hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari 

Velliandina (2012), Welfin dan Arleen (2009) dan Ardiyansyah (2014) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional 

dan manajeman laba. 

Hasil penelitian Subhan (2011), Ardiyansyah (2014) dan Welfin dan Arleen 

(2009) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan 

manajerial terhadap manajeman laba. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Meilawati (2012) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manjerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajeman laba. Selain 
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itu penelitian yang dilakukan Ujiyantho dan Pramuka (2007) juga menyatakan bahwa 

kepemilikan manjerial merupakan salah satu mekanisme CG yang efektif untuk 

mengurangi manajeman laba.  

Sementara itu hasil penelitian Ardiyansyah (2014) menyatakan bahwa adanya 

hubungan signifikan antara komisaris independen terhadap manajeman laba. Hal 

tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung 

(2011). Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Subhan (2011) yang menyatakan bahwa hubungan negatif tidak 

signifikan antara komisaris independen terhadap manajeman laba. Dan juga penelitian 

dari Welfin dan Arleen (2009) yang menyatakan tidak signifikan.Dewan komisaris 

Independen yang juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan 

pengelolaan perusahaan.  

Komite audit juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting untuk 

mengawasi laporan keuangan secara berkala mengawasi kinerja dari audit eksternal 

dan melakukan pengamatan terhadap pengendalian internal. Hasil penelitian Subhan 

(2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit terhadap manajeman laba 

berpengaruh signifikan negatif. Hal tersebut juga didukung penelitian dari Setyarini 

dan Lilik (2009). Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari 

Ardiyansyah (2014) dan Welfin dan Arleen (2009) yang menyatakan bahwa hasil 

penelitian komite audit terhadap manajeman laba tidak signifikan. 

Absaugh et al. (2004) membuktikan bahwa perusahaan dengan Corporate 

Governance (CG) yang kuat ternyata memiliki peringkat hutang yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan perusahaan dengan (CG) yang lemah. Penerapan CG juga 

memberikan keuntungan langsung, berupa biaya hutang perusahaan yang lebih rendah 

(Juniarti dan Agnes, 2008). 

Leverage  menunjukkan seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang 

dengan modal yang dimilikinya (Rahmita,2013). Hutang yang dimiliki perusahaan 

akan mencerminkan kondisi sebuah perusahaan. Adapun faktor penentu utama dari 

peringkat hutang adalah kondisi keuangan perusahaan, namun demikian praktek dari 

corporate governance juga dapat menjelaskan perbedaan hutang antar perusahaan yang 

tidak tertangkap di kondisi keuangan masing-masing perusahaan (Bradley, 2007) 

dalam (Rinaningsih, 2008).  

Berdasarkan peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 42/POJK.03/ 

2015 yentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage 

Ratio) Bab 1 pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa dana pihak ketiga di dalam perbankan 

akan menimbulkan kewajiban bagi bank dalam bentuk simpanan,surat hutang, surat 

berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk kewajiban lain 

dipersamakan dengan itu. Hal tersebut menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga 

dipersamakan perlakuannya sebagai hutang (kewajiban) perbankan.  

 Leverage menjadi salah satu komponen yang di pertimbangkan oleh investor 

untuk melakukan investasi terhadap suatu perusahaan, sehingga manajer seringkali 

melakukan manajeman laba terhadap salah satu komponen tersebut yaitu leverage. 

Leverage merupakan salah satu alternatif dari sumber dana perusahaan, oleh Karena 
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itu perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian 

yang baik dari kreditur (Ivan,2014). 

Dengan adanya leverage  dapat ditunjukkan seberapa besar aset perusahaan 

yang dibiayai oleh hutang kewajiban. Leverage  dapat diukur dengan membandingkan 

total hutang dengan total ekuitas perusahaan (Debt to Equity Ratio). Semakin besar 

tingkat leverage berarti semakin tinggi nilai hutang sebuah perusahaan. Menurut 

Hanafi (2004;332) leverage keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap 

keuangan yang digunakan oleh perusahaan. 

 Manajeman diduga akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan 

aktiva, mengurangi hutang dan meningkatkan pendapatan dengan tujuan untuk 

menghindari pelanggaran kontrak hutang jangka panjang (Wisnu, 2013). Karakteristik 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan sektor perbankan berbeda dengan perusahaan 

sektor lain, tetapi pada dasaranya tetaplah sama sebagai kewajiban. 

 Hasil penelitian Welfin dan Arleen (2009)  menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba. Hal tersebut juga di dukung 

dengan penelitian oleh Subhan (2011) dan Velliandina (2012). Akan tetapi juga 

bertentangan dengan penelitian Ardiyansyah (2014) yang menyatkan bahwa hubungan 

antara leverage terhadap manajeman laba tidak signifikan dan penelitian Fauzian 

(2014) yang menyatakan hubungan antara leverage terhadap manajeman laba positif 

tidak signifikan. 

 Struktur pendanaan perusahaan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan yang 

berdasarkan kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan ada 
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kecenderungan untuk menggunakan pinjaman yang lebih besar pula yang disebabkan 

perusahaan memiliki kebutuhan dana yang besar (Diah,2008). Pendanaan eksternal 

menjadi salah satu alternatif pemenuhan dana yang dimiliki perusahaan. Pendanaan 

eksternal perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas implementasi Corporate 

Governance dalam menjalankan perusahaannya ( Erfina, 2011). 

 Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan yang dapat diukur 

oleh total aktiva (asset) (Restuwulan,2013). Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga 

yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang dan perusahaan besar. Perusahaan besar 

memiliki masalah keagenan yang lebih besar (tingkat monitoring lebih tinggi) sehingga 

membutuhakan mekanisme Corporate Governance yang lebih baik ( Diah, 2008).  

 Perusahaan kecil cenderung melakukan praktik manajeman laba, hal itu 

disebabkan karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanmkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Cristina, 2011). 

 Perusahaan besar yang akan melakukan praktik manajeman laba cenderung 

lebih berhati-hati hal itu di karenakan perusahaan dengan ukuran yang besar lebih 

mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga laba yang ditampilkan perusahaan 

besar lebih akurat.  

 Penelitian yang dilakukan Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa 

hubungan ukuran perusahaan terhadap manajeman laba memiliki hubungan signifikan 

negatif. Hal tersebut juga di dukung dengan penelitian dari Restuwulan (2013) yang 

menyatakan adanya hubungan signifikan negatif. Akan tetapi hal tesebut bertentangan 
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dengan penelitian dari Listiani (2008) yang menyatakan hubungan ukuran perusahaan 

terhadap manajeman laba signifikan positif. 

 Penelitian Cristiana (2011) menyatakan bahwa hubungan ukuran perusahaan 

terhadap manajeman laba  ialah signifikan. Hal ini bertentangan dengan penilitian yang 

dilakukan Handayani  dan Dwi (2009) yang menyatakan bahwa hubungan ukuran 

perusahaan terhadap manajeman laba ialah tidak signifikan. 

 Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan mencari laba (Yuni dkk, 2015). Rasio profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan indikator seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan 

Net Profit Margin (NPM). Hubungan antara GCG dengan profitabilitas ialah dengan 

kinerja perusahaan yang semakin baik akan mencerminkan kesan yang baik pula 

kepada investor, sehingga perusahaan akan meningkatkan kemampuan dalam 

mendapatkan laba yang tinggi (Tangguh, 2014). 

 Azhar (2005) dalam David dan Wilopo (2010) menyatakan bahwa dengan 

penerapan GCG, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik 

sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal dapat meningkatkan efisiensi 

serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Penerapan GCG juga terbukti mampu 

untuk meningkatkan ROA dan ROE (David dan Wlopo, 2010). 

 Profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi 

(Tangguh,2014). Yang berarti bahwa apabila kinerja keuangan milik investor 



21 
 

perusahaan baik, maka kepercayaan yang tinggi untuk mengungkapkan tanggung 

jawabnya juga baik. 

 Penelitiaan yang dilakukan Ardiyansyah (2014) menyatakan bahwa hubungan 

profitabilitas terhadap manaejaman laba ialah signifikan positif. Hal tersebut juga di 

dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Takdir (2015) bahwa hubungan 

profitabilitas terhadap manajeman laba ialah signifikan positif. Namun pernyataan 

tersebut berbeda dengan pernyataan yang dinyatakan Raudhatul (2011) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajeman laba. 

 Asimetri informasi adalah istilah untuk memberikan gambaran adanya dua 

kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu investor dengan more informed dan 

investor dengan less informed (Restuwulan,2013). Asimetri terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan antara manajeman dengan pemilik modal (Ratri dan Ahmad, 

2014). Asimetri informasi memberikan kecenderungan terhadap praktik manajeman 

laba. 

 Sistem corporate governance dapat memberikan perlindungan terhadap para 

pemegang saham dan kreditor atas invetasi mereka, Asimetri informasi yang 

menimbulkan praktik manajeman laba terjadi akibat lemahnya penerapan corporate 

governance (Adhika,2010). Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan 

asimetri informasi dengan corporate governance. 

 Asimetri informasi selalu membayangi semua perusahaan, baik perusahaan 

dalam ukuran kecil ataupun ukuran besar, sehingga corporate governance selalu 
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dibutuhkan dalam tingkatan ukuran perusahaan, dari perusahaan kecil sampai 

perusahaan raksasa (Bayu, 2012). 

 Penelitian yang dilakukan Ni ketut (2011) menyatakan bahwa asimetri 

informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba. Hal tersebut juga 

di dukung oleh Siti (2013) yang menyatakan terdapat hubungan signifikan positif yang 

terjadi antara asimetri informasi terhadap manajeman laba. Berbeda dengan penelitian 

yang lain, penelitian yang dilakukan Andreani dan Kiki (2014) menyatakan bahwa 

asimetri informasi terhadap manajeman laba tidak signifikan. 

 Pernyataan bahwa hubungan signifikan positif asimetri informasi juga terjadi 

pada penelitian yang dilakukan Restuwulan (2013). Akan tetapi hasil tersebut berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2013) yang menyatakan hubungan 

asimetri informasi terhadap manajeman laba tidak signifikan. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang meneliti pengaruh 

mekanisme Corporate Governance terhadap manajeman laba. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu ialah, peneliti menambahkan empat variabel lain di dalam 

penelitian. Variabel yang ditambahkan berupa Leverage, Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas dan Asimetri Informasi.  Keempat variabel yang di tambahkan memang 

sudah di gunakan di penelitian terhadap manajeman laba, akan tetapi kebanyakan 

digunakan secara terpisah tidak secara bersamaan. Kepemilikan institusional yang di 

gunakan dalam penelitian ini ialah kepemilikan dengan persentase lebih dari 20%. 

Pengukuran variabel leverage di dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu, peneliti cenderung melakukan pengukuran leverage  
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dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR). Namun di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan rasio pengukuran Debt to Equity Ratio (DER).. Kontribusi 

penelitian ini juga terletak pada variabel leverage,penelitian terdahulu yang 

menggunakan sampel perbankan dan variabel corporate governance tidak 

menggunakan variabel leverage. Hal  itu dikarenakan karakteristik perusahaan sektor 

perbankan yang berbeda dengan sektor lainnya. 

 Tujuan dari penelitian ini di karenakan masih ada perbedaan hasil penelitian 

(research gap) yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik manajeman laba. Dengan menyatukan delapan variabel 

sekaligus yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite 

audit, proporsi dewan komisaris independen, leverage,ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan asimetri informasi.  

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan finance sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih sektor finance subsektor perbankan 

di karenakan sektor  perbankan memiliki aktifitas operasi dan produk yang dihasilkan 

memiliki kesamaan di setiap perusahaannya. Karakteristik perbankan juga menjadi 

faktor peneliti memilih sektor perbankan. Karakteristik industry perbankan menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 berbeda dengan industry lain yaitu 

peraturan bank lebih ketat dari pada industry lain. Sektor perbankan menjadi sektor 

yang highly regulated yang mempunyai lembaga otoritas perbankan ssecara khusus 
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dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, selain itu karakteristik perbankan (etika 

dan kehati-hatian) menjadi suatu aspek yang penting bagi suatu bank (Eka, 2009). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/ 2006 Pasal 2 ayat 1 

yang berbunyi “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” 

dengan adanya peraturan tersebut maka hal ini akan memudahkan peneliti di dalam 

mengambil sampel penelitian. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum (CAR) mendorong setiap badan usaha khususnya 

perbankan untuk memenuhi tata cara sistem penilaiannya. Hal itu menjadi tekanan bagi 

pihak manajeman, dan mendorong manajeman melakukan manajeman laba, karena 

apabila badan usaha perbankan tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas minimal tingkat kesehatan bank sebesar 8%, bank tersebut 

akan terancam going concern (Debby,2013).  

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh mekanisme Corporate Governance, 

Leverage  keuangan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Asimetri Informasi 

terhadap Manajemen Laba” (Studi Pada Perusahaan di Sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014). 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan pendahuluan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif  terhadap  

manajemen laba? 

2. Apakah Kepemilikan Manajeriaal berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif  terhadap 

manajemen laba? 

4. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan negatif  terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap  manajemen laba? 

6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

7. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba? 

8. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman 

laba? 

 

 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
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 1.3.1 TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk memperoleh bukti empiris bahwa 

: 

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap manajeman 

laba. 

2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajeman 

laba. 

3. Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman 

laba. 

4. Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajeman laba.  

5. Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba. 

6. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajeman laba. 

7. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba. 

8. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manajeman laba. 

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN 

 Adapun manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi paracalon investor, investor analis dan pemerhati investasi, hasil 

penelitian ini mampu digunakan sebagai informasi dan acuan dalam 

pengambilan keputusan investasi terkait dengan tingkat pengembalian berupa 

dividen perusahaan. 
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2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu 

untuk menjadu informasi dan landasan yang dapat digunakan untuk 

memperluas penelitian dibidang yang sama dan juga mamp menambah 

wawasan untuk pengembangan ilmu keuangan yang berhubungan dengan 

mekanisme Corporate Governance (CG) , Leverage , Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas dan Asimetri Informasi terhadap manajeman laba. 
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1.4 KERANGKA PIKIR  

 

  

 

     H1 (-) 

     H2 (-) 

     H3 (-)  

     H4 (-) 

     H5 (+) 

     

     H6 (-) 

     H7 (+) 

 

     H8 (+) 

 

 Manajemen laba ialah suatu upaya yang dilakukan oleh manajer 

perusahaan guna mempengaruhi informasi yang ada di dalam laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan pihak lain. 

Corporate governance suatu tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi 

praktik manajeman laba. Dengan pelaksanaan CG yang baik diharapkan praktik 

Corporate Governance (CG) 

1. Kepemilikan 

Institusional (H1) 

2. Kepemilikan 

Manajerial (H2) 

3. Komite Audit (H3) 

4. Komisaris 

Independen (H4) 

 

 

 

Leverage (H5) 

 

Manajeman Laba  

Ukuran Perusahaan (H6) 

 

Profitabilitas (H7) 

 

Asimetri Informasi (H8) 
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manajeman laba bisa semakin dikurangi sehingga para pengguna laporan keuangan 

tidak dirugikan. Leverage yang merupakan kemampuan perusahaan dalam membiayai 

hutangnya lewat modal perusahaan tidak secara efektif membuat manajer tidak 

melakukan aktivitas manajeman laba. Ukuran perusahaan yang dilihat dari aset 

perusahaan di harapkan mampu mengurangi manajeman laba dikarenakan perusahaan 

dengan ukuran yang besar lebih berhati-hati apabila akan melakukan manajemen laba 

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Profitabilitas dan Asimetri Informasi yang 

dimiliki perusahaan menjadi kurang efektif untuk mengurangi praktik manajeman laba. 

Hal itu dikarenakan manajer cenderung tidak terlalu memperhatikan profitabilitas dan 

asimetri informasi yang terjadi sehingga tidak efektif di dalam mengurangi praktik 

manajeman laba. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu : 

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka piker penelitian dan sistematika penulisan 

di dalam penelitian ini. 

BAB II, merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan 

sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 
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BAB III, merupakan metode penelitian yang berisi sumber dan jenis data yang 

digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV, merupakan hasil data dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

BAB V, merupakan kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




