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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh asimetri informasi terhadap 
manajemen laba. 2) Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 3) Pengaruh kepemilikan 
manajerial terhadap manajemen laba. 4) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 
laba. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2007 sampai dengan tahun 2010. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
teknik dokumentasi.  
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan 
positif terhadap manajemen laba, dimana nilai signifikasi 0,383 > 0,05 dan nilai thitung < ttabel 
0,875 < 1,9766 dengan arah β 0,003 (H1 ditolak). 2) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba, dimana nilai signifikasi 0,020 < 0,05 dan thitung > ttabel 2,347 > 1,9766 
dengan arah β 0,501 (tidak sesuai arah hipotesis) (H2 ditolak). 3) kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dimana nilai signifikasi 0,011 < 0,05 dan thitung 
> ttabel 2,590 > 1,9766 dengan arah 0,044 (tidak sesuai arah hipotesis) (H3 ditolak). 4) 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dimana nilai 
signifikasi 0,898 > 0,05 atau thitung <  ttabel -0,129 < 1,9766 dengan arah -0,001 (H4 ditolak). 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan: 1. Bagi peneliti selanjutnya untuk 
variabel asimetri informasi menggunakan pengukuran dispersi dan volatilitas forecast analisis, 
variabel kualitas audit dengan menggunakan dummy agar menggunakan spesialisasi auditor 
industri, dan variabel kepemilikan institusional jumlah saham yang dipakai agar lebih diperinci 
sehingga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 2. Bagi investor dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bahwa perusahaan yang mana 
memiliki tingkat manajemen laba yang rendah sehingga memiliki tingkat resiko yang lebih 
rendah dalam menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. 
  
 
 


