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ABSTRAK 

 

 Yudith Hanifah Putri, 2012; Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen 
Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Tahun 2008-2010. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 
governance, asimetri informasi, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 
baik secara simultan maupun secara parsial. Variabel mekanisme corporate 
governance dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit independen. 
Variabel asimetri informasi diukur menggunakan bid-ask spread. Variabel ukuran 
Perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Variabel manajemen 
laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model Jones yang di 
modifikasi (1995).  

 Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dan 
diperoleh 16 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%.  

 Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga 
variabel bebas yaitu mekanisme corporate governance, asimetri informasi, dan 
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan, hasil 
penelitian secara parsial menunjukkan kepemilikan manajerial dan asimetri 
informasi saja yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit independen, dan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme corporate 
governance belum berjalan dengan efektif dapat dilihat dari keempat indikator, 
hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh pada manajemen laba. Untuk itu 
diharapkan pihak regulator dapat membuat suatu peraturan yang dapat menegakan 
good corporate governance lebih baik lagi. 

 

Kata kunci: Mekanisme Corporate Governance, Asimetri Informasi, Ukuran  
Perusahaan, dan Manajemen Laba. 
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ABSTRACT 

 

 Yudith Hanifah Putri, 2012; The Influence of Corporate Governance 
Mechanism, information asymmetry, and Firm Size on Earnings Management  in 
Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) Years 
2008-2010. Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 

 This study aims to determine the effect of corporate governance 
mechanisms, information asymmetry, and firm size on earnings management 
either simultaneously or partially. Mechanisms of corporate governance variables 
in this study consisted of institutional ownership, managerial ownership, 
independent commissioners, and the independent audit committee. Information 
asymmetry variables were measured using the bid-ask spread. The company size 
variable is measured by the natural logarithm of total assets. Earnings 
management variables in this study were measured using a modified model of 
Jones (1995).  

 Sample of this study is the listing of manufacturing companies in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2010. This study used purposive 
sampling method in determining the amount of sample used and acquired 16 
companies that are used as samples. Analysis tool used is multiple linear 
regression analysis at a significance level of 5%. 

  The results of simultaneous hypothesis testing showed that the three 
independent variables, namely the mechanism of corporate governance, 
information asymmetry, and firm size had influence to earnings management. 
Meanwhile, partial results show managerial ownership and information 
asymmetry had influence to earnings management. While institutional ownership, 
independent commissioners, independent audit committees, and Firm size had not 
influence to earnings management.  

 From the research we can conclude that corporate governance 
mechanisms have not been carried out effectively, it can be seen from the four 
indicators, only managerial ownership had influenced to earnings management. 
For regulators that are expected to make a rule that can enforce good corporate 
governance better. 

 

Keywords:  Corporate Governance Mechanism, Information Asymmetry, Firm 
Size, and Earnings Management. 
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