
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH OWNERSHIP STRUCTURE, SIZE DAN 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  

EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI  

TAHUN 2010 

 

 

 

 
SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh 

Berlin Waskitaningrum 

NIM 7250407022 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 
 



viii 

 

SARI 
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Kata Kunci : Ownership Structure, Size, Corporate Governance Dan Earnings 

Manajemen. 

 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi keuangan 

perusahaan sebab memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan serta merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Informasi laba merupakan perhatian  utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu 

pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan di masa yang 

akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi 

laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah 

satu bentuknya adalah earnings management. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan corporate 

governance terhadap manajemen laba, baik secara simultan dan parsial. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010 dengan jumlah 146 perusahaan, pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang mendapatkan sampel 

sebanyak 40 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 

dengan SPSS 16.00 for windows untuk menganalisis pengaruh struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, dan corporate governance terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari enam hipotesis yang 

diajukan hanya ada tiga hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima yaitu 

hipotesis pertama, kedua dan hipotesis keempat, sedang tiga hipotesis yang 

ditolak yaitu hipotesis ketiga, kelima dan keenam.  

Simpulan dari penelitian ini secara simultan struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan dan corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan secara parsial hanya variabel kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  
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