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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manajemen laba dan 
corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2010-2011. 

Penelitian ini mengambil sampel dari 131 perusahaan di sektor manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan dalam laporan keuangan 2010-2011. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan 
sampel dan menghasilkan 64 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode 
analisis penelitian ini menggunakan regresi tunggal dan regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) manajemen laba yang diukur dengan 
modified johnes model berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang 
diukur dengan ROE (2) komisaris independen yang dihitung dengan komposisi 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (3) dan 
secara simultan manajemen laba dan komisaris independen memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Koefisien determinasi (R2) adalah 
sebesar 0.154 yang berarti bahwa model dapat menjelaskan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen sebesar 15.4% dan sisanya sebesar 84,6% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Kata Kunci : Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kinerja Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to examine the influence of earnings management 
and corporate governance on firm’s performance listed at Indonesian Stock 
Exchange periode 2010-2011. 
 
This study takes sample from 131 companies in the manufacturing sector at the 
Indonesia Stock Exchange, which were published in financial report from 2010-
2011.   This research is using purposive sampling method to determine the sample 
and resulted 64 companies as research sample.  The method of analysis of this 
research used single regression and multi regression.  
 
The results of this study show that (1) earnings management had significant 
influence to firm’s performance (2) commissioner independent had not significant 
to firm’s performance (3) simultaneously of earnings management and 
commisioner independent had positively significant to firm’s performance. The 
coefficient of determination (R2) is 0.154 which means that the model can explain 
the effect of independent variables on the dependent variable of 15.4% and the 
rest of 84.6% explained by other variables outside the model. 
 
Key Words: Earnings Management, Commissioner Independent, Firm’s 
Performance 
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