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PENGARUH KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, RENCANA BONUS, 

PERSAINGAN PASAR, LEVERAGE,  DAN STRATEGI TINGKAT 

BISNIS  TERHADAP MANAJEMEN LABA  

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan terkonsentrasi, 

rencana bonus, persaingan pasar, lerverage, dan strategi tingkat bisnis 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba yang dihitung dengan modified jones. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan terkonsentrasi, rencana 

bonus, persaingan pasar, lerverage, strategi kepemimpinan biaya, dan strategi 

diferensasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian uji hipotesis dengan menggunakan alat uji linear berganda. Penelitian 

ini memberikan hasil statistik yang menunjukkan bahwa kepemimpinan 

terkonsentrasi, rencana bonus, persaingan pasar, strategi diferensasi tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan strategi kepemimpinan biaya 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Kata Kunci : kepemilikan terkonsentrasi, rencana bonus, persaingan pasar, 

lerverage, strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensasi, dan manajemen laba 

Abstract 

This research was conducted to examine the effect of concentrated ownership, 

bonus plans, market competition, leverage, and business-level strategies affect 

earnings management. The dependent variable of this research is earnings 

management which is calculated by modified Jones. The independent variables of 

this research are concentrated ownership, bonus plans, market competition, 

leverage, cost leadership strategies, and differentiation strategies. This research 

uses secondary data collection methods. The sample of this research is a 

manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. 

The research method used is hypothesis testing research using multiple linear test 

equipment. This research provides statistical results showing that concentrated 

leadership, bonus plans, market competition, differentiation strategies have not 

effect on earnings management, meanwhile cost leadership strategies have a 

positive and signifikan effect on earnings management. 

Keywords: concentrated ownership, bonus plan, market competition, leverage, 

cost leadership strategy, differentiation strategy, and earnings management. 

1. PENDAHULUAN 

Keputusan ekonomi yang dibuat oleh stake holder diperoleh dari laporan 

keuangan yang dapat bermanfaat bagi perusahaan selain itu pemangku 
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kepentingan juga menilai kinerja manajemen, mengukur kinerja laba yang 

representatif untuk jangka panjang, memprediksi laba dan meminimalisir 

resiko investasi dapat menggunakan informasi laba yang didapat dari laporam 

keuangan. Nilai perusahaan dan keputusan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) dapat dipengaruhi oleh pengungkapan laba perusahaan. Namun, 

dalam beberapa kasus, laporan pengungkapan laba perusahaan disalahgunakan 

dan menjadi kegagalan dalam dunia bisnis. 

Manajemen laba terjadi karena laporan keuangan yang hanya berfokus 

pada informasi laba karena hal itu manajer memiliki cara dalam proses 

penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba, yaitu 

praktik manajemen laba (earning management) yang biasanya digunakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dimata pemangku kepentingan. Manajemen 

laba juga dilakukan untuk kepentingan meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham terhadap kinerja perusahaan dan untuk memperbaiki hubungan dengan 

kreditor. 

Untuk mengurangi praktik earming management, digunakanlah struktur 

kepemilikan dalam sebuah perusahaan sebagai media control pemegang saham 

terhadap perusahaan yang diwakilkan oleh dewan direksi dan manajer.Salah 

satu bentuk dari struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang 

dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan 

menyebar.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Winny dan Agustinus (2017), yaitu tentang Pengaruh stratgi 

Tingkat Bisnis, Persaingan Pasar, dan Laverage Terhadap Manajemen Laba. 

Namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan 

kepemilikan terkonsentrasi dan rencana bonus sebagai indikasi yang 

mempengaruhi manajemen laba.  
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2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel, dan Data Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang 

merupakan penelitian bertujuan menggambarkan objek penelitian 

menggunakan alat uji statistik untuk menguji hipotesis penelitian dengan 

hubungan kausalitas.Penelitian ini menggunakan populasi penelitian 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017-2019. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dari populasi yang 

berdasarkan kriteria yang dikehendaki peneliti.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui pihak ketiga seperti sumber data yang diperoleh 

melalui buku, jurnal, serta website resmi perusahaan data dalam penelitian 

ini diperoleh dari situs www.idx.co.id serta website resmi masing-masing 

perusahaan yang berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

subsektor manufaktur yang terdaftar di BEI ditahun 2017-2019. 

2.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

2.2.1 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan kegiatan yang mencakup usaha manajemen 

agar dapat memaksimalkan laba dan meminimalkan laba sesuai apa yang 

dikehendaki manajer. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

modified jones dengan skala rasio. Data variabel ini diperoleh dari situs 

Bursa Efek Indonesia. 

Model Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

TA =NIit – CFOit              (1) 

Kemudian, nilai total accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi 

OLS adalah sebagai berikut : 

TAit/Ait-1=β0/Ait-1+β1(∆REVit/Ait-1-∆RECit/Ait-1)+β2(PPEit/Ait1)+e      (2) 

NDAit=β0/Ait-1+β1(∆REVit/Ait-1-∆RECit/Ait-1)+β2(PPEit/Ait1)        (3) 

http://www.idx.co.id/
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Langkah selanjutnya menghitung discretionary accruals dengan rumus 

sebagai berikut : 

DAit  = TAit / Ait-1 – NDAit            (4) 

Keterangan :  

DAit  = Discretionary accruals bank i pada periode t 

NDAit  = Nondiscretionary accruals  i pada periode t 

TAit  = Total accruals i pada periode t 

Nit = Laba bersih i pada periode t 

CFOit  = Aliran kas dari aktivitas operasi i pada periode t 

Ait-1  = Total asset untuk  i pada periode t-1 

∆REVit  = Pendapatan operasi i pada periode t dikurangi pendapatan  

operasi bank i pada periode t-1 

∆RECit  = Piutang netto i pada periode t dikurangi piutang netto i pada 

periode t-1 

PPEit  = Saldo dari (asset tetap) bruto i pada akhir periode t 

e  = error 

2.2.2 Kepemilikan Terkonsentrasi 

Konsentrasi kepemilikan merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan, 

yang terbagi dalam dua bagian yaitu struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi 

dilambangkan dengan CON_OWN. Dalam penelitian ini indikator atau 

proxy yang digunakan untuk mengukur kepemilikan terkonsentrasi adalah 

prosentase jumlah saham terbesar dari seluruh jumlah saham perusahaan.  

2.2.3 Rencana Bonus 

Kompensasi bonus merupakan kebijakan yang ditujukan kepada manajer 

yang didasarkan pada hasil kinerjanya demi mencapai tujuan perusahaan 

(Pujiati & Arfan, 2013). Rencana bonus dilambangkan dengan RB. Dalam 

penelitian ini indikator atau proxy adalah variabel dummy dengan 

ketentuan: 

1 = terdapat pemberian kompensasi bonus kepada manajem 

0 = tidak terdapat pemberian kompensasi bonus kepada manajemen  
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3.2.4 Persaingan Pasar 

Persaingan pasar adalah persaingan antar perusahaan yang menjual produk 

dan layanan serupa untuk tujuan peningkatan pendapatan, laba, dan pangsa 

pasar (Kanna dan Mahmudah, 2021). Dalam penelitian ini indikator atau 

proxy adalah indeks saham, yang mana apabila SHARE rendah 

menunjukkan tingkat persaingan pasar yang tinggi.  

3.2.5 Leverage 

Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang 

lebih besar dari pada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang 

saham bertambah. Dalam penelitian ini leverage dilambangkan dengan 

LAR. Dalam penelitian ini menggunakan indikator atau proxy debt to asset 

ratio dengan rumus sebagai berikut : 

Total hutang               (5) 

Total Asset 

3.2.6 Strategi Kepemimpinan Biaya 

Strategi kepemimpinan biaya merupakan strategi tingkat bisnis digunakan 

oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya didalam industri dengan 

merendahkan biaya dalam operasional biaya perusahaannya. Dalam 

penelitian ini stratgi kepemimpinan biaya dilambangkan dengan ATO. 

Dalam penelitian ini menggunakan indikator atau proxy (asset turnover - 

ATO).  

3.2.7 Strategi Diferensasi 

Strategi diferensiasi adalah cara untuk membedakan diri dari perusahaan 

lain dalam industri agar mendapatkan harga premium lebih besar daripada 

biaya diferensiasi. Dalam penelitian ini stratgi diferensasi dilambangkan 

dengan PM. Dalam penelitian ini menggunakan indikator atau proxy dilihat 

dari profit margin.  

2.3  Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

menunjukkan hubungan antar variabel. Sebelum melakukan uji regresi 
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linear berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas; uji 

multikolinearitas; uji autokolerasi; dan uji heteroskedastisitas. Adapun 

model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y=β0+β1CON_OWN+β2RB+β3SHARE+β4LAR+β5 ATO+β6PM+ e         (6) 

Keterangan : 

Y  = Manajemen Laba 

β0  = Konstata 

β1- β6  = Koefisien Regresi 

CON_OWN  = Kepemilikan Terkonsentrasi 

RB  = Rencana Bonus 

SHARE  = Persaingan Pasar 

LAR  = Laverage 

ATO  = Strategi Kepemimpinan 

PM  = Strategi Deferensasi 

e  = Eror 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil 

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

MANAJEMEN 

LABA 
138 -,37 ,86 ,0711 ,16074 

CON_OWN 138 10,19 95,24 58,3642 24,78411 

RB 138 ,00 1,00 ,4203 ,49540 

SHARE 138 ,21 8,20 2,8718 2,20876 

LAR 138 ,01 1,95 ,3673 ,29337 

ATO 138 ,02 3,02 1,1075 ,59195 

PM 138 -7,54 1,15 ,0289 ,66831 

Sumber : Output IBM SPSS 20, olah data sekunder 2021 

Variabel manajemen laba diukur dengan modified jones dengan skala 

rasio. Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas didapatkan 

batas minimun -0,37 dan batas maksimum 0,86. Nilai rata-rata manajemen 
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laba adalah 0,0711. Nilai standar deviasi pada variabel manajemen laba 

yaitu sebesar 0,16074.  

Variabel independen pertama dipenelitian ini adalah kepemilikan 

terkonsentrasi. Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas 

didapatkan batas minimun 95,24 dan batas maksimum 10,19 Nilai rata-rata 

kepemilikan terkonsentrasi adalah 58,3642. Nilai standar deviasi pada 

variabel kepemilikan terkonsentrasi  yaitu sebesar 24,78411. 

Variabel independen kedua dipenelitian ini adalah rencana bonus. 

Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas didapatkan batas 

minimun  0,00 dan batas maksimum 1,00. Nilai rata-rata rencana bonus 

adalah 0,4203. Nilai standar deviasi pada variabel rencana bonus  yaitu 

sebesar 0,49540 .  

Variabel independen ketiga dipenelitian ini adalah persaingan pasar. 

Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas didapatkan batas 

minimun sebesar 0,21 dan batas maksimum sebesar 8,20. Nilai rata-rata 

persaingan pasar adalah 2,8718 . Nilai standar deviasi pada variabel 

persaingan pasar  yaitu sebesar 2,20876. 

Variabel independen keempat dipenelitian ini adalah leverage. 

Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas didapatkan batas 

minimun sebesar 0,01 dan batas maksimum sebesar  1,95. Nilai rata-rata 

leverage 0,3673 . Nilai standar deviasi pada variabel leverage  yaitu sebesar 

0,29337.  

Variabel independen kelima dipenelitian ini adalah strategi 

kepemimpinan biaya. Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif 

diatas didapatkan batas minimun sebesar 0,02  dan batas maksimum sebesar 

3,02 . Nilai rata-rata strategi kepemimpinan biaya 1,1075. Nilai standar 

deviasi pada variabel strategi kepemimpinan biaya yaitu sebesar 0,59195. 

Variabel independen kelima dipenelitian ini adalah strategi 

diferensasi. Berdasarkan tabel pengujian uji statistik deskriptif diatas 

didapatkan batas minimun sebesar -7,54 dan batas maksimum sebesar 1,15. 
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Nilai rata-rata strategi diferensasi 0,0289. Nilai standar deviasi pada variabel 

strategi diferensasi yaitu sebesar  0,66831.  

3.1.2 Hasil Uji Normalitas 

Hasil pengujian menunjukkan nilai dari asymp.sig (2 tailed) yang berjumlah 

0,150 yang mana tabel tersebut memenuhi syarat normalitas data yaitu 0,05 

dan dapat diambil kesimpulan bahwasanya persebaran data ini normal. 

3.1.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Dari hasil penelitian menunjukkan besaran tolerance dari setiap variabel 

melebihi (>) 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari (<) 10. Dapat diartikan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

3.1.4 Hasil Uji Korelasi 

Atas dasar hasil pengujian, menunjukkan asymp.sig (2-tailed) dari uji run 

test sebesar 0,608 diartikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

autokorelasi. 

3.1.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Atas dasar hasil pengujian, menunjukkan .sig (2-tailed) dari uji Rank 

Spearman sebesar lebih besar (>) dari 0,05 diartikan bahwa dalam penelitian 

ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.  

3.1.6 Hasil Uji  Linear Berganda 

Hasil uji F menandakan bahwasanya secara bersama-sama variabel 

independen berkemampuan memberi pengaruh pada manajemen laba 

sebagai variabel dependennya. 

Tabel 2. Hasil Persamaan Regresi 

Variabel Koefisien 

regresi 

Sig. Keterangan  

CON_OWN 1,681 ,095 H1 Ditolak 

RB ,941 ,349 H2 Ditolak  

SHARE -,132 ,895 H3 Ditolak  

LAR 1,569 ,119 H4 Ditolak  

ATO 1,990 ,049 H5 Diterima 

PM ,005 ,996 H6 Ditolak  

Konstata -0,074   

Adjust R2 ,071   

Nilai F 2,745 ,015  
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Persamaan regresi sesuai dengan hasil analisis regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut:  

ML = -0,074 + 0,001CON_OWN + 0,026RB +(-0,001)SHARE +       (7) 

0,074LAR + 0,049ATO +9,96PM + e 

3.2  Pembahasan 

Setelah dilakukan pengujian variabel kepemilikan terkonsentrasi 

memperoleh nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,01. Namun nilai 

signifikansinya 0,095 > 0,05 sehingga nilainya tidak signifikan yang 

menyebabkan hipotesis H1 ditolak. Tidak adanya pengaruh yang signifikan 

variabel kepemilikan terkonsentrasi terhadap manajemen laba, disebabkan 

karena banyak atau sedikit saham yang terkonsentrasi ataupun yang 

menyebar akan memiliki fungsi kontrol yang sama terhadap tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Semakin tinggi kepemilikan 

terkonsentrasi juga tidak akan berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas bukanlah motivasi 

terjadinya manajemen laba pada perusahaan dan juga bukan pertimbangan 

utama dalam strategi manajemen laba perusahaan. Kepemilikan 

terkonsentrasi mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Pemegang saham 

pengendali dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan juga meningkatkan nilai pemegang 

saham.  

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Belinda, 

Moh (2017) dan penelitian oleh  Dian Perwitasari (2014), yang menyatakan 

kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Pengujian variabel rencana bonus memperoleh nilai koefisien positif 

yaitu sebesar 0,026. Namun nilai signifikansinya 0,349 > 0,05 sehingga 

nilainya tidak signifikan yang menyebabkan hipotesis H2 ditolak. Tidak 

adanya pengaruh yang signifikan variabel rencana bonus terhadap 

manajemen laba dapat terjadi dikarenakan kompensasi bonus bukan 
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motivasi utama bagi manajer untuk melakukan manajemen laba (Sosiawan, 

2012). Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian kompensasi bonus 

atau tidak kepada manajemen maka tidak akan ada pengaruh terhadap 

praktik manajemen laba. Alasan lain pihak manajemen enggan melakukan 

tindakan manajemem laba yaitu resiko yang besar akan dihadapi pihak 

manajer  apabila melakukan manajemen laba. Pemberian kompensasi lain 

seperti fasilitas atau tunjangan juga mendukung manajer untuk bertindak 

apa adanya atau dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan dan enggan 

untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Rizka, Khoirul (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewa, Luh, Ida (2021) yang menyatakan bahwa rencana bonus tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Pengujian variabel persaingan pasar  memperoleh nilai koefisien 

negatif yaitu sebesar -0,01. Namun nilai signifikansinya 0,895 > 0,05 

sehingga nilainya tidak signifikan yang menyebabkan hipotesis H3 ditolak. 

Tidak adanya pengaruh yang  signifikannya variabel persaingan pasar 

terhadap manajemen laba dikarenakan menurut teori keagenan karena 

terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal, karena hal itu 

persaingan yang ketat akan memotivasi pihak manajemen untuk menutupi 

informasi kepada pihak prinsipal. Hal ini bisa dikarenakan perusahaan- 

perusahaan yang berada pada satu lingkungan industri yang sama tetap akan 

berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Penyebab tidak signifikannya 

variabel persaingan pasar terhadap manajemen laba adalah aktivitas 

manajemen laba sulit dibedakan dari keputusan optimal dan lebih sulit 

dideteksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Winny, Agustinus (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Ria, Siti 

(2021), yang menyatakan bahwa variabel persaingan pasar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

Variabel leverage memperoleh nilai koefisien positif yaitu sebesar 

0,074. Namun nilai signifikansinya 0,119> 0,05 sehingga nilainya tidak 

signifikan yang menyebabkan hipotesis H4 ditolak. Tidak adanya pengaruh 
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yang  signifikan variabel leverage terhadap manajemen laba dikarenakan 

walaupun perusahaan mempunyai leverage yang tinggi, namun masih 

dikategorikan aman. Hal ini menandakan bahwa perusahaan masih sanggup 

membayar kewajibannya, sehingga manajer tidak perlu melakukan tindakan 

manajemen laba untuk membayar hutang perusahaan.  

Pengujian variabel strategi kepemimpinan biaya memperoleh nilai 

koefisien positif yaitu sebesar 0,049. Namun nilai signifikansinya 0,049> 

0,05 sehingga nilainya signifikan yang menyebabkan hipotesis H5  

diterima. Perusahaan dengan strategi kepemimpinan biaya berfokus pada 

efisiensi biaya produksi, penyaluran barang, dan layanan. Dengan strategi 

kepemimpinan biaya akan menciptakan keunggulan kompetitif dengan 

mencapai biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. 

Ketatnya persaingan antar perusahaan dan margin laba yanng rendah 

menyebabkan perusahaan membutuhkan pembiayaan dari eksternal yang 

tinggi untuk membiayai bisnis mereka. Kebutuhan akan pendanaan 

eksternal yang tinggi akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan 

praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Winny, Agustinus (2017), dan penelitian yang dilakukan 

oleh Teofilus, Ari (2020)  yang menyatakan bahwa strategi kepemimpinan 

biaya berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  

Pengujian  variabel stragegi diferensasi memperoleh nilai koefisien 

positif yaitu sebesar 9,96. Namun nilai signifikansinya 0,996 > 0,05 

sehingga nilainya signifikan yang menyebabkan hipotesis H6 ditolak. Hal 

ini terjadi karena perusahaan dengan strategi difirensasi akan berfokus untuk 

menjadi beda dan unik dalam kalangan industrinya. Perusahaan lebih 

mengutamakan pengembangan dan inovasi produk untuk mendapatkan 

peluang-peluang yang lebih baik sehingga dapat menawarkan produk atau 

jasa yang berbeda dengan pesaingnya. Strategi diferensasi akan 

menciptakan keunggulan kompetitif dengan produknya yang berkembang, 

pemasarannya, kualitas produknya atau layanan yang ditawarkan. Dengan 

keunggulan yang ada perusahaan akan mendapatkan nilai jual yang tinggi 
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sehingga akan memperoleh margin laba yang tinggi pula. Dengan margin 

laba yang tinggi maka bisa untuk membiayai  bisnis dan investasi bisnis 

mereka sendiri, sehingga permintan pendanaan eksternal relatif rendah dan 

manajer kurang termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winny, 

Agustinus (2017) yang menyatakan bahwa strategi diferensasi berpengaruh 

terhadap manajemen laba.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, pengolahan data dan pengujian data 

sehingga memperoleh hasil bahwa strategi kepemimpinan biaya berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan terkonsentrasi, rencana 

bonus, persaingan pasar, leverege, strategi diferensasi tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba.  
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