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ABSTRAK 

 

 

Ridwan Nur Kurniawan, 2013: Pengaruh Informasi Asimetri, Perencanaan Pajak, 

dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi asimetri, 

perencanaan pajak, dan leverage terhadap manajemen laba melalui tes secara 

simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari situs Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Yahoo Finance untuk tahun 

2008, 2009, dan 2010. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 

laporan keuangan perusahaan dan historis pergerakan saham dari Indonesia 

Capital Market Electronic Library (ICAMEL), untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. 

Jumlah sampel yang terkumpul adalah dua puluh tujuh (27) perusahaan 

manufaktur yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan 

peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis 

menggunakan analisis regresi berganda. 

 Penelitian ini membuktikan bahwa informasi asimetri signifikan berpengaruh 

positif secara statistik terhadap manajemen laba, perencanaan pajak tidak 

signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap manajemen laba dan 

leverage signifikan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Uji simultan 

membuktikan bahwa informasi asimetri, perencanaan pajak, dan leverage 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

Kata kunci: informasi asimetri, perencanaan pajak, leverage, manajemen laba. 
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ABSTRACT 

 

 

Ridwan Nur Kurniawan, 2013: The Influence Of Asymmetry Information, Tax 

Planning, and Leverage Toward Earnings Management. 

 

 This research aimed to examine the effect of asymmetry information, tax 

planning, and leverage on earnings management through tests simultaneously and 

partially. This study uses secondary data obtained from the website the Indonesia 

Stock Exchange, Bank Indonesia, and Yahoo Finance for the years 2008, 2009, 

and 2010. The data collected in this research include corporate financial 

statement data and historical movement of stocks from Indonesia Capital Market 

Electronic Library (ICAMEL), for 2008, 2009 and 2010. The number of samples 

collected was twenty-seven (27) manufacturing companies that have met the 

criteria the researchers used purposive sampling. From the data collected, then 

processed and analyzed using multiple regression analysis. 

 This research proved that there’s a significant positive influence between 

asymmetry information and earnings management. There’s a unsignificant 

positive influence between tax planning and earnings management. There’s a 

significant positive influence between leverage and earnings management. The 

result shows that asymmetry information, tax planning, and leverage will affect 

simultaneously to earnings management. 

 

Keywords: asymmetry information , tax planning, leverage,earnings management. 
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