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ABSTRACT 
 

The role of audit committee is ensure the quality of corporate financial 
reporting process. The purpose of this paper is to examine the association 
between the characteristics of audit committees (independency, size, meetings, 
and financial expertise) and earnings management as measured by the level of 
discretionary accruals. 

This study use data of 34 manufacturing company listed IDX in 2007 unti 
2009. Accountancy data were collected from Indonesia Capital Market Directory 
(ICMD). Data of audit committees were collected from annual report. The data 
then analized using multiple regression analysis. 

The result of this study shows that size of audit committee have significant 
impact on earning management. While the others audit committee characteristics 
have no significant impact on earning management.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance di Indonesia 

maka dibutuhkan tata kelola yang baik pada suatu perusahaaan.  Menurut 

Sulistyani dan Wibisono (2003), Good Corporate Governance secara definitif 

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan  perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua  stakeholder.  Penerapan 

prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari independency, transparency 

and disclosure, accountability and responsibility, and fairness, ini telah menjadi 

salah satu isu yang gencar dikemukakan di seluruh aspek penyelenggaraan negara 

pada era reformasi (Agustin, 2005). 

Sehubungan dengan hal itu, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan 

No.: Kep-315/BEJ/06-2000 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan No.: 

Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai pembentukan komisaris 

independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang 

terdaftar. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite 

audit (Suaryana, 2005). Hal ini didukung oleh Keputusan Ketua BAPEPAM No. 

Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya.  

Menurut Agustin (2005), Effendi (2005), dan Ikatan Komite Audit 

Indonesia (IKAI), pembentukan komite audit tersebut tersebut memiliki peran 

sentral, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Good 

Corporate Governance dalam pengelolaan korporasi terutama pada perusahaan 

publik yang listing. Effendi (2005) menambahkan dengan pernyataan bahwa 

komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka 

mengawasi jalannya perusahaan serta merupakan salah satu aspek penilaian dan 

implementasi Good Corporate Governance. 

Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan 

keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu 

mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan 
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kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005). IKAI (2010) menegaskan 

keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan 

internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and 

balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang 

optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.  

Meskipun demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir efektivitas 

komite audit pada korporasi dalam mengawasi proses pelaporan keuangan sering 

dipertanyakan. Dengan banyaknya skandal dalam pelaporan keuangan yang 

muncul ke permukaan, topik mengenai keberadaan komite audit dalam rangka 

Good Corporate Governance telah menjadi perdebatan diantara para pembuat 

kebijakan, para manajer, investor, dan akademika (Vafeas, 2005). Runtuhnya 

beberapa perusahaan besar di dunia belakangan ini dikaitkan dengan adanya 

manipulasi dalam pencatatan akuntansi sehingga menimbulkan pertanyaan serius 

mengenai efektivitas pengawasan dari jajaran dewan direksi dan komite audit 

(Ebrahim, 2007). 

Menurut YPPMI & SC (dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003), 

manipulasi atau rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah earnings 

management ini sejalan dengan teori agensi (agency theory) yang menekankan 

pentingnya pemilik perusahaan (principles) untuk menyerahkan pengelolaan 

perusahaan kepada profesional (agents) yang lebih mengerti dan memahami cara 

untuk menjalankan suatu usaha. Konsep earning management menurut Salno dan 

Baridwan (2000) yang juga menggunakan pendekatan teori keagenan (agency 

theory) menyatakan bahwa ”praktek earnings management dipengaruhi oleh 

konflik antara kepentingan manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang 

timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya”. 

Oleh karena itu, pemisahan ini (principle dan agent) mempunyai sisi 

negatif, dimana keluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah 

pada proses memaksimalkan kepentingan manajeman sendiri dengan biaya yang 

akan ditanggung oleh pemilik perusahaan (Sulistyanto dan Wibisono, 2003). 

Menurut Richardson (1998), DuCharme et al. (2000), dan Salno et al. (2000), 
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konflik kepentingan ini semakin meningkat terutama karena principal tidak 

memiliki informasi mengenai aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan 

bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemilik. 

Tindakan manipulasi laba tersebut telah menimbulkan beberapa kasus 

skandal pelaporan akuntansi dalam dunia bisnis internasional, antara lain Enron, 

Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Dari 

contoh kasus tersebut, maka sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang 

bagaimana efektivitas penerapan corporate governance (Widowati, 2009). 

Beberapa aspek pada definisi earnings management juga menyatakan 

bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan 

(judgement) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah 

laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja ekonomi 

(Putro, 2009).  Komponen yang digaris bawahi disini adalah laba, karena laba 

banyak digunakan untuk manipulasi kinerja ekonomi perusahaan. 

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak internal 

maupun eksternal pada sutu perusahaan. Menurut Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan komponen laporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka 

panjang, memprediksi laba, dan menaksir resiko dalam investasi. 

Selama ini infomasi yang menjadi perhatian para stakeholder selalu 

informasi mengenai laba. Laba merupakan indikator yang sering digunakan dalam 

menilai kinerja perusahaan dan dijadikan sebagai pedoman pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan haruslah mencerminkan 

fakta yang mana yang mempengaruhi karakteristik informasi laporan keuangan 

yaitu dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat diperbandingkan. Adanya 

kecenderungan para investor dalam menilai kinerja perusahaan dengan lebih 

memperhatikan laba, membuat perusahaan terdorong untuk menyajikan informasi 

yang dapat memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang 

baik dengan menonjolkan trend laba yang positif (Muslim, 2009). 
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Namun  demikian, laba tersebut seringkali dimanipulasi menggunakan 

komponen discretionary accrual. Menurut Ulfi (2006) sifat akuntansi akrual yang 

demikian memberikan kesempatan kepada manajemen untuk membuat 

pertimbangan akuntansi yang akan memberikan pengaruh kepada pendapatan 

yang dilaporkan. Pernyataan DeAngelo (1986) dalam Setiawati dan Na’im (2000) 

menyebutkan bahwa konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu non-

discretionary dan discretionary.  

Komponen discretionary accrual merupakan bagian akrual yang dapat 

dimanipulasi manajemen. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki 

kemampuan untuk mengendalikannya dalam jangka pendek. Sebaliknya 

komponen non-discretionary ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kondisi 

ekonomi atau permintaan terhadap penjualan serta faktor-faktor lain yang tidak 

dapat dikendalikan oleh pihak manajemen. 

Adanya discretionary accrual ini didukung oleh PSAK Nomor 1 yang 

menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun  berdasarkan dasar akrual 

bukan dasar kas. Selain itu, berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum 

(Generally Accepted Acounting Principle atau GAAP) yang dikutip dari Ulfi 

(2006), perusahaan menggunakan akuntansi akrual (accrual accounting) yang 

“mencoba mencatat pengaruh finansial dari transaksi atas kejadian usaha yang 

dialami oleh suatu entitas yang mempunyai konsekuensi tunai bagi entitas tersebut 

pada satu periode dimana transaksi, kejadian, dan peristiwa tersebut terjadi bukan 

hanya pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh entitas yang bersangkutan”. 

Pada akhirnya terkadang prinsip akrual ini ini disalahgunakan manajemen untuk 

mengelabui pihak pemilik perusahaan. 

Penelitian mengenai efektivitas komite audit telah banyak dilakukan di 

seluruh dunia. Beberapa penelitian terdahulu berhasil membuktikan keterkaitan 

kualitas audit dengan praktik manajemen laba. Lin (2006) memberikan bukti 

empiris bahwa terdapat karakteristik komite audit, yaitu besarnya ukuran komite 

audit berpengaruh secara signifikan negatif pada praktik manipulasi laba yang 

diukur dari apakah perusahaan melakukan restatement atau tidak. 
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Penelitian oleh Sharma et al. (2009) di New Zealand menemukan bahwa 

semakin tinggi frekuensi pertemuan per tahunnya akan mengurangi independensi 

audit komite dan komisaris independen. Bahkan, frekuensi pertemuan yang tinggi 

dapat mengakibatkan kepemilikian atau stock ownership yang besar pada komite 

audit. Selain itu, beliau menemukan juga bahwa semakin tinggi reputasi auditor 

maka akan semakin sedikit jumlah pertemuan komite audit. 

Penelitian pada perusahaan manufaktur di Amerika Serikat oleh Ebrahim 

(2007) tahun 1999-2000 yang menguji pengaruh dari interaksi antara 

independensi komite audit dan aktivitas pada perilaku manajemen laba 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi komite audit maka akan 

meminimalisasi adanya praktik earnings management. 

Rahman (2006) menguji hubungan antara manajemen laba dengan 

karakteristik yang ada pada corporate governance di Malaysia, terutama 

kontribusi dari komire audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite 

audit belum memiliki peran sentral dalam mencegah insiden manajemen laba. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembentukan komite audit pada perusahaan yang tercatat 

belum dapat mencapai tujuannya. 

Becker et al. (1998), Meutia (2004) dan Johl (2007) berhasil menguji 

perbedaan kinerja antara auditor Big 5 dan auditor non Big 5. Penelitian-penelitian 

tersebut menggunakan akuntan Big 5 dan non-Big 5 sebagai proksi dari kualitas 

audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor Big 5 akan cenderung lebih 

peka dalam mendeteksi adanya abnormal accrual yang terjadi pada manajemen 

dibandingkan auditor non Big 5. Perusahaan dengan auditor non Big 5 cenderung 

melaporkan unexpected accrual, atau yang dikenal dengan discretionary accrual, 

yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan perusahaan dengan 

auditor Big 5. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Balsam (2003) yang 

menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi (dalam hal ini KAP Big) dapat 

mendeteksi manajemen laba karena pengetahuan superior mereka dan menekan 

manajemen laba oportunis untuk menjaga reputasi mereka. Selain itu, Lennox 
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(1998) dalam Arsiyanti (2007) juga menyatakan bahwa auditor dari KAP Big 

Eight lebih akurat dibandingkan auditor dari KAP Non Big Eight. 

Hotaish (2007) menemukan bahwa terdapat keterkaitan positif antara upah 

auditor dengan kualitas audit yang diukur dengan absolute value of discretionary 

accrual. Menunjukkan bahwa semakin besar upah auditor maka akan semakin 

kecil kualitas laba yang diukur dengan discretionary accrual. Jiang (2009) 

menemukan bukti empiris bahwa semakin besar tingkat kepemilikan (shareholder 

ownership) maka akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya manajemen 

laba. 

Banyak penelitian mengenai komite audit telah dilakukan di Indonesia 

namun penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten 

(Putri, 2009).Suaryana (2005) memberikan bukti empiris bahwa kualitas laba 

perusahaan  yang memiliki komite audit lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

yang tidak membentuk komit audit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh 

Khomsiyah et al. (2005), Murtanto et al. (2005), dan Rokhim (2009), yang dikutip 

dalam Putri (2009),  memberikan  bukti bahwa keberadaan komite audit tidak 

mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

karakteristik komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

efektivitas peranan komite audit dan pengungkapan informasi. Ketidak-

konsistenan hasil  pada penelitian-penelitian tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan dalam metode pengukuran manajemen laba. 

Selain itu, masih sedikit penelitian yang menguji karakteristik komite audit 

sacara keseluruhan terhadap kualitas laba yang dinilai dengan pengukuran 

komponen discretionary accrual. Oleh karena itu penelitian ini akan mengacu 

pada penelitian Lin (2006) dengan periode tahun 2007-2009. Penelitian ini 

menggunakan instrumen yang sama yaitu karakteristik komite audit, yaitu 

independensi, jumlah pertemuan, ukuran komite, dan ahli finansial (financial 

expertise), sebagai variabel independen. Apabila Lin (2006) menggunakan 

restatements sebagai indikator kualitas laba, maka perbedaan dalam penelitian ini 

adalah discretionary accrual yang digunakan sebagai proxy dari manajemen laba 

untuk mengetahui adanya manipulasi laba (kualitas laba). 



7 

 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Karakteristik Komite Audit 

terhadap Manajemen Laba” Untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik 

komite audit dengan adanya manajemen laba. Dalam penelitian ini penulis ingin 

membuktikan apa saja karakter yang ada pada komite audit yang dapat 

mempengaruhi terjadinya manipulasi laba (earnings management). 

 

TELAAH TEORI 

Landasan Teori 

Penelitian  mengenai komite audit ini dilandasi oleh agency theory (teori 

agensi). Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk 

memahami corporate governance. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah 

hubungan antara pemilik dan pemegang saham (principal) dan manajemen 

(agent). Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu 

orang atau lebih (principal) yang mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen and Meckling, 1976). 

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam 

Widyaningdyah (2001) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. 

Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan 

principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal 

kepada agent. Menurut agency theory, adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang 

disebut agency conflict disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu prinsipal (yang 

memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan 

mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan 

(Rachmawati, 2007). 

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent (Widyaningdyah, 2001). Jika agen dan 

prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki 
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keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen 

(manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan 

Meckling, 1976).  

Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya 

memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang 

menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri 

atau self-interested behaviour. Keinginan, motivasi dan kepentingan yang tidak 

sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan 

manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak 

etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi (Rachmawati, 2007).  

Elqorni (2009) menyebutkan bahwa karena perbedaan kepentingan inilah 

masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas 

investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap 

saham yang dimiliki. Agent menginginkan kepentingannya diakomodir dengan 

pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. 

Principal menilai prestasi agent berdasarkan kemampuannya memperbesar laba 

untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan 

makin besar deviden, maka agent dianggap berhasil dan berkinerja baik sehingga 

layak mendapat insentif yang tinggi. 

Sebaliknya, agent pun memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan 

kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka 

agent dapat memainkan beberapa kondisi perusahan agar seolah-olah target 

tercapai (Watt and Zimmerman, 1986). Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari 

principal ataupun inisiatif agency sendiri. Maka terjadilah akuntansi yang 

menyalahi aturan seperti adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak 

dihapuskan, kapitalisasi biaya yang tidak semestinya atau pengakuan penjualan 

yang tidak semestinya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan melakukan income 

smoothing (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan 

perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun 

(Elqorni, 2009). 
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Pengembangan Hipotesis 

Efektivitas komite audit telah menjadi perhatian sehubungan dengan 

kualitas dari proses pelaporan keuangan sebuah perusahaan dengan adanya 

beberapa skandal akuntansi belakangan ini (Lin et al., 2006). Beberapa studi telah 

dilakukan untuk menguji pengaruh dari karakteristik komite audit terhadap adanya 

manajemen laba. Karakteristik pada penelitian ini berfokus pada independensi, 

ukuran, jumlah pertemuan, dan financial expertise pada komite audit. 

1 Independensi Komite Audit 

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (agen) 

agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri 

sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (prinsipal).  Salah satu dari 

karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah 

independensi. Anggota komite audit yang independen akan memastikan pelaporan 

keuangan yang lebih berkualitas.  

Harapan ini didukung dengan bukti empiris oleh Ebrahim (2007) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara keterjadian manajemen laba 

dengan komite audit yang terdiri dari anggota yang independen. Karena semakin 

independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan 

lebih dapat dipercaya. Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit 

dapat meminimalisasi adanya manajemen laba.  

Untuk menguji hubungan antara independensi komite audit dan 

manajemen laba yang diketahui melalui perhitungan discretionary accrual, 

penelitian ini akan menguji H1 yang dirumuskan sebagai berikut : 

H1. Terdapat hubungan negatif antara discretionary accruals dengan  

independensi komite audit 

 

2 Ukuran Komite Audit 

Karakteristik komite audit lainnya yang mendukung fungsi pengawasan 

terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (prinsipal) 

adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite 



10 

 

audit akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit terhadap pihak 

manajemen. Sehingga, (prinsipal) merasa bahwa kualitas pelaporan oleh 

manajemen terjamin 

Yang and Khrisnan (2005) dalam Lin (2006) berhasil membuktikan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara antara ukuran komite audit dengan manajemen 

laba (discretionary accrual). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. 

Sehingga besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya 

manajemen laba. 

Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji hubungan antara ukuran 

komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan discretionary accrual. 

Penelitian ini menguji H2 yang dirumuskan sebegai berikut : 

H2. Terdapat hubungan negatif antara discretionary accrual dengan 

ukuran komite audit 

   

3 Financial Expertise 

Proporsi anggota komite audit yang merupakan ahli di bidang keuangan 

juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan pemilik perusahaan (prinsipal) 

terhadap pihak manajemen (agen). Dengan semakin besar proporsi anggota yang 

memiliki keahlian di bidang keuangan  maka pelaporan keuangan oleh 

manajemen akan lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena anggota yang 

memiliki keahlian di bidang keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi 

adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. 

Abbot et al. (2004) dan DeZoort et al. (2001) dalam Lin et al. (2006) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara financial expertise 

dengan adanya manajemen laba. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti 

bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu financial expertise akan 

mengurangi terjadinya manajemen laba. 

Untuk pengujian lebih jauhnya mengenai hubungan antara financial 

expertise dan kualitas laba, maka penelitian ini akan menguji H3 yang dirumuskan 

seagai berikut : 
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H3. Terdapat hubungan negatif antara discretionary accrual dengan 

financial expertise pada komite audit 

 

4 Jumlah Pertemuan Komite Audit 

Karakteristik komite audit berikutnya adalah jumlah pertemuan yang 

dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan 

akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (agen) 

agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.  

Jumlah pertemuan komite audit ini diuji pada beberapa penelitian 

sebelumnya karena komite audit yang kurang aktif akan mengurangi pengawasan 

terhadap manajemen. Sharma et al. (2009) membuktikan bahwa perusahaan yang 

memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan 

cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit dapat meminimalisasi 

terjadinya manajemen laba. 

Untuk pengujian lebih jauhnya mengenai hubungan antara jumlah 

pertemuan komite audit dan kualitas laba, penelitian ini menguji H4 yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

H4. Terdapat hubungan negatif antara discretionary accruals dan 

jumlah pertemuan komite audit 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan rangkap yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan periode tahun 2007-2009 yang berjumlah 149 perusahaan 

yang dimuat dalam IDX 2007-2009. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling 
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method, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria 

tertentu (Suaryana, 2005). 

Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sampel merupakan perusahaan di industri manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan sahamnya diperdagangkan selama periode 

2007-2009. Pemilihan industri manufaktur dikarenakan terdapat 

perbedaan karakteristik antara perusahaan pada industri manufaktur 

dan pemilihan industri lainnya. 

2. Perusahaan tersebut mempublikasikan financial report dan annual 

report untuk periode 31 Desember 2007-2009. Tahun 2007-2009 

dipilih untuk mencari konsintensi keberadaan komite audit dalam 

perusahaan setelah di terbitkannya Peraturan No. IX.I.5 Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. 

KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

3. Perusahaan memiliki data terkait mengenai penelitian ini, seperti 

independensi, ukuran, struktur anggota, dan jumlah pertemuan pada 

komite audit serta data lainnya yang diperlukan untuk mendeteksi 

keterkaitannya dengan manajemen laba. 

 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen, variabel independen, 

dan variabel kontrol. 

Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini  

adalah kualitas laba. Penyajian laba merupakan hal yang sering dimanipulasi oleh 
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pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang 

terlihat menguntungkan. Usaha ini disebut dengan manajemen laba.  

Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan dengan cara menghitung 

discretionary accrual. Pengukuran discretionary accrual sebagai proksi kualitas 

laba (manajemen laba) menggunakan Model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh 

Dechow et al. (1995). Model ini digunakan karena dinilai merupakan model yang 

paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Untuk mendapatkan nilai discretionary accrual dilakukan dengan 

menghitung langkah-langkah berikut ini : 

a. Menghitung total accrual dengan persamaan : 

 Total Accrual (TAC)  = laba bersih setelah pajak (net income) – arus kas 

    operasi (cash flow from operating) 

b. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi linear sederhana atau 

Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan : 

e
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Dimana 

TACt : total accruals perusahaan i pada periode t 

A t-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada tahun t-1 

∆ REVt : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEt : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan tahun t 

c. Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, kemudian dilakukan 

perhitungan nilai non discretionary accrual (NDA) dengan persamaan dengan 

terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana dengan persamaaan : 
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α : fitted coeffcient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accruals 

∆ RECt : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

d. Menghitung nilai discretionary accruals dengan persamaan : 

t
t

t
t NDA

A

TAC
DAC −








=

−1

 

Dimana : 

DACt : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

 

Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam  

penelitian ini yaitu independensi, ukuran (besarnya), financial expertise, dan 

jumlah pertemuan komite audit. 

 

1 Independensi Komite Audit 

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana 

para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota 

komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain 

itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap 

perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus 

bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap 

independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan presentase antara 

anggota yang independen menurut ketentuan BAPEPAM terhadap jumlah seluruh 

anggota komite audit. 

 

2 Ukuran Komite Audit 
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Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-

008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite 

Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa 

jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua 

komite audit. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari 

anggota audit. 

 

3 Financial Expertise 

Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa perusahaan 

wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota komite audit, salah satunya 

adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai komite audit, 

sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya 

mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (financial expertise). 

Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian di 

bidang finansial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang 

material. Variabel ini diukur dengan cara mencari presentase dari jumlah anggota 

komite audit yang merupakan financial expertise terhadap jumlah anggota komite 

audit keseluruhan. 

 

4 Jumlah Pertemuan 

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman 

Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan 

pertemuan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. untuk mendiskusikan 

pelaporan keuangan dengan auditor eksternal.  Variabel ini diukur secara numeral, 

yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit 

dalam tahun berjalan. 

 

Variabel Kontrol 

Variable kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel 

indepen 
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den dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut 

berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Big 4 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika 

perusahaan diaudit oleh auditor Big 4, dan 0 jika sebaliknya. 

b. Loss 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika 

perusahaan mencatat kerugian pada tahun fiskal, dan 0 jika sebaliknya. 

c. Leverage 

  Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio yang didapat dari 

perhitungan total kewajiban dibagi total aset. 

 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas 

pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independent terhadap variable dependen. Analisis regresi 

berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau 

lebih variabel bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. 

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

εβββ
ββββα

+++
+++++=

LEVRLOSSBIG

ACMEETACEXPDACSIZEACINDDDAC

65

43210

4
 

Keterangan : 

DAC = discretionary accrual (proksi manajemen laba) 
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α0 = konstanta 

β1,2,3,4,5,6 = koefisien variabel 

ACINDD = independensi komite audit 

ACSIZE = ukuran (besarnya) komite audit 

ACEXPD = keberadaan financial expertise 

ACMEET = jumlah pertemuan komite audit 

BIG4 = auditor independen perusahaan 

LOSS = apakah perusahaan menderita kerugian 

LEVR = rasio leverage 

ε = residual of error 

  

HASIL PENELITIAN 

Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai discretionary accruals  (DAC) 

yang paling tinggi adalah 1,064, sedangkan yang paling rendah adalah -1,014. 

Nilai discretionary accruals yang positif menunjukkan perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan menaikkan laba. Sedangkan nilai discretionary accruals 

yang negatif menunjukkan perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

menurunkan laba. Rata-rata nilai discretionary accruals sebesar 0.06961. Apabila 

nilai discretionary accruals semakin mendekati nilai nol maka semakin rendah 

tingkat manajemen laba. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

perusahaan sampel kecenderungan melakukan manajemen laba rendah. 

Hasil statistik mengenai independensi para anggota komite audit 

(ACINDD) menunjukkan rata-rata sebesar 0,73 atau 73%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel telah memiliki lebih dari setengah anggota 

komite audit yang merupakan anggota yang independen. Proporsi independensi 

anggota komite audit yang paling besar adalah 100%, dimana seluruh anggota 

komite audit merupakan anggota yang independen. Sedangkan proporsi 

independensi yang paling rendah adalah 30%.  Independensi anggota komite audit 
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diukur menurut kriteria yang ada di dalam Peraturan  BAPEPAM mengenai 

Pedoman Pembentukan Komite Audit. 

Deskripsi statistik mengenai ukuran komite audit (ACSIZE) menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki jumlah anggota komite audit sebesar 

3 orang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi peraturan 

BAPEPAM yang mewajibkan komite audit memiliki jumlah anggota sekurang-

kurangnya adalah tiga orang. Jumlah anggota komite audit yang paling besar 

adalah 5 orang, sedangkan yang paling rendah adalah 3 orang. 

Deskripsi mengenai jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit 

(ACMEET) menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan 

pertemuan sebanyak 7 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel telah memenuhi peraturan dari BAPEPAM bahwa komite 

audit wajib melakukan pertemuan secara kuartalan atau setidak-tidak empat kali 

dalam setahun. Jumlah pertemuan komite audit yang paling besar adalah 20 kali 

dalam setahun, sedangkan yang paling rendah adalah 2 kali dalam setahun. 

Deskripsi mengenai proporsi financial expertise dari anggota komite audit 

(ACEXPT) menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki anggota 

yang merupakan financial expertise dengan proporsi sebesar 0,608 atau 60,8%. 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi 

peraturan dari BAPEPAM bahwa komite audit wajib memiliki sekurang-

kurangnya satu anggota yang merupakan ahli di bidang akuntansi atau keuangan. 

Proporsi financial expertise pada anggota komite audit yang paling kecil adalah 

0%, dimana dari seluruh anggota komite audit tidak ada satupun anggota yang 

memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan,  sedangkan proporsi 

financial expertise yang paling besar adalah 100%, dengan kata lain seluruh 

anggota komite audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. 

Variabel leverage dihitung dari hasil bagi antara total kewajiban dan total 

aset. Deskripsi mengenai rasio leverage menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

sampel adalah sebesar 0,5974 atau 59,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-

rata perusahaan sampel memiliki rasio leverage yang cukup besar karena lebih 

dari setengah kegiatan operasional perusahaan dibiayai dengan hutang. Hasil 
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leverage yang paling besar adalah 4,948 atau 498,8%, sedangkan yang terkecil 

adalah 0,071 atau 7,1%. 

  

Hasil Regresi dan Pengujian Hpotesis 

LEVRLOSSBIGACEXPT

ACMEETACSIZEACINDDDAC

021,0062,04132,0125,0

008,0212,0027,0662,0

−++
+−−−=

 

 

Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yang diajukan untuk meneliti praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sampel. Hasil-hasil hipotesis 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

 

H1. Hipotesis terdapat Hubungan Negatif antara Discretionary Accruals 

dengan  Independensi Komite Audit 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independensi 

komite audit (ACINDD) terhadap manajemen laba menunjukkan nilai t 

sebesar -0,307 dengan signifikansi sebesar 0,759. Nilai thitung yang lebih 

kecil dari ttabel serta tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit tidak memiliki 

hubungan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara discretionary accruals 

dengan independensi komite audit ditolak. 

 

H2. Hipotesis terdapat Hubungan Negatif antara Discretionary Accrual 

dengan Ukuran Komite Audit 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel ukuran komite audit 

(ACSIZE) terhadap manajemen laba menunjukkan nilai t sebesar -4,618 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai thitung yang lebih besar dari ttabel serta 

tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

ukuran komite audit memiliki hubungan terhadap manajemen laba. Dengan 
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demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara discretionary accruals dengan ukuran komite audit diterima. 

 

H3. Hipotesis terdapat Hubungan Negatif antara Discretionary Accrual 

dengan Jumlah Financial Expertise Pada Komite Audit 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel jumlah financial 

expertise komite audit (ACEXPT) terhadap manajemen laba menunjukkan 

nilai t sebesar 1,419 dengan signifikansi sebesar 0,159. Nilai thitung yang 

lebih kecil dari ttabel serta tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan bahwa variabel jumlah financial expertise komite audit tidak 

memiliki hubungan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara discretionary 

accruals dengan jumlah financial expertise komite audit ditolak. 

 

H4. Hipotesis terdapat Hubungan Negatif antara Discretionary Accruals dan 

Jumlah Pertemuan Komite Audit 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel jumlah pertemuan 

komite audit (ACEXPT) terhadap manajemen laba menunjukkan nilai t 

sebesar -1,145 dengan signifikansi sebesar 0,255. Nilai thitung yang lebih 

kecil dari ttabel serta tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan bahwa variabel jumlah pertemuan komite audit tidak memiliki 

hubungan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara discretionary accruals 

dengan jumlah pertemuan komite audit ditolak 

 

Pembahasan 

Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis apakah pengaruh dari 

karakteristik komite audit terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. Karakteristik yang diuji yaitu independensi komite audit, ukuran 

komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah financial expertise 
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komite audit. Sementara itu dengan manajemen laba diproksikan dengan 

discretionary accruals.  

1. Hubungan Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian terhadap variabel independensi komite audit 

menunjukkan arah hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa independensi pada komite 

audit belum dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

Hasil ini konsisten penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. 

(2006) dan Lin et al. (2006) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat independensi anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap  

praktik manajemen laba. Parker (2000) juga mencatat bahwa tidak terdapat 

hubungan antara independensi komite audit dengan pendapatan akrual 

tahunan. Xie et al. (2003) juga menemukan bahwa tingkat independensi 

komite audit tidak terkait dengan discretionary accruals saat ini. Hasil ini 

juga sejalan dengan pendapat Vincentius Anthony dalam Media Akuntansi 

yang tidak yakin komite audit efektif dalam menjalankan fungsinya. 

Sementara itu menurut teori agensi, pemilik dari perusahaan memberikan 

kepercayaan kepada komite audit untuk menjamin kualitas pelaporan 

keuangan.  Namun pada kenyataannya independensi komite audit tidak 

dapat mempengaruhi manajemen laba. Hal ini disebabkan karena semasa 

komite audit mendapat manfaat dari perusahaan akan sulit untuk 

mewujudkan independensinya (Anthony, 2007).  

Hal ini juga dijelaskan oleh pernyataan oleh Ikatan Komite Audit 

Indonesia (IKAI) dalam Executive Summary Forum Komite Audit 14 

bahwa masih banyak terjadi variasi-variasi yang sangat tinggi di dalam 

praktik komite audit serta kerancuan pemahaman tentang fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab komite audit. Kerancuan dan variasi pemahaman yang 

begitu tinggi pada komite audit ditunjukkan oleh seringkali di lapangan 

terjadi duplikasi dengan tugas-tugas lainnya. Selain itu komite audit 
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banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat operasional 

sehingga mengganggu independensinya(IKAI, 2008). 

2. Hubungan Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian terhadap variabel ukuran komite audit 

memperlihatkan arah hubungan yang negatif signifikan. Hubungan yang 

terjadi adalah hubungan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin rendah praktik 

manajemen laba yang terjadi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Suaryana (2005), Siallagan et al. (2006), dan Lin et al. (2006). Penelitian-

penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit 

akan meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan karena 

semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring 

dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. 

3. Hubungan Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen 

Laba 

Hasil pengujian terhadap variabel jumlah pertemuan komite audit 

terhadap manajemen laba menunjukkan hubungan yang negatif namun 

tidak signifikan. Sehingga dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

frekuensi pertemuan atau rapat yang dilakukan secara rutin oleh komite 

audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Lin et al. (2006) 

yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan berhubungan negatif dengan 

efektivitas kinerja komite audit. Sharma et al. (2009) juga menemukan 

bukti bahwa frekuensi rapat komite audit tidak signifikan dengan kualitas 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Firtiasari (2007) juga mencatat 

bahwa aktivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian- penelitian tersebut menemukan bahwa pertemuan yang 

diadakan oleh komite audit belum dapat mencapai efektivitasnya. 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anggota komite 

audit yang bertemu minimal empat kali dalam setahun tidak mampu 



23 

 

mengurangi kecurangan dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut 

dapat dijelaskan karena seringkali pertemuan komite audit jarang dihadiri 

baik oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal. Selain itu  rapat yang 

terjadi pada komite audit hanya bersifat ritual serta presentase kehadiran 

yang sering berubah sehingga pertemuan yang terjadi antara para komite 

audit kurang efektif (Sharma et al., 2009). 

4. Hubungan Jumlah Financial Expertise Komite Audit terhadap 

Manajemen Laba 

Hasil pengujian terhadap variabel jumlah financial expertise pada 

komite audit menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya financial expertise 

pada komposisi anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Zulaikha et al. 

(1999), Khomsiyah et al. (2005), dan Rahman et al. (2006) mengenai 

aktivitas komite audit. Lin et al. (2006) juga menemukan bahwa 

keberadaan financial expertise tidak terbukti signifikan terhadap kualitas 

laba. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa komite audit kurang 

mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga 

kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan oleh perusahaan (Khomsiyah 

et al., 2005).  

 

PENUTUP 

Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik  

komite audit terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary 

accruals. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik yang ada pada komite audit dalam hal ini yaitu independensi, 

ukuran, jumlah pertemuan, dan keberadaan financial expertise pada 

komite audit tidak seluruhnya menunjukkan hubungan yang signifikan 
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dengan manajemen laba. Hanya ukuran komite audit yang berpengaruh 

signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Lin et al. (2006) yang menemukan bahwa semakin besar ukuran 

komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap proses 

pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalisir  terjadinya manajemen 

laba. 

2. Pengaruh karakteristik yang ada pada komite audit secara individual 

terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut : 

a) Independensi pada anggota komite audit memberikan pengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan 

bahwa independensi pada komite audit belum dapat memberikan 

kontribusi dalam mengendalikan manajemen laba. 

b) Ukuran komite audit memberikan pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa ukuran komite 

audit telah dapat memberikan kontribusi dalam mengendalikan 

manajemen laba. 

c) Jumlah pertemuan oleh komite audit memberikan pengaruh negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan 

bahwa tingginya frekuensi pertemuan oleh komite audit belumdapat 

memberikan kontribusi dalam mengendalikan manajemen laba. 

d) Keberadaan financial expertise pada komite audit memberikan 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini 

mengindikasikan bahwa keberadaan financial expertise pada komite 

audit belum dapat memberikan kontribusi dalam mengendalikan 

manajemen laba. 

 

Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian, diketahui bahwa 

penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : 
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1. Model penelitian yang digunakan belum dapat mendeteksi manajemen 

laba secara tepat sehingga memerlukan penambahan beberapa variabel 

yang sekiranya dapat mempengaruhi manajemen laba 

2. Penggunaan rumus untuk menghitung discretionary accruals dalam 

penelitian ini kurang mampu mendeteksi manajemen laba dengan baik 

sehingga masih memerlukan justifikasi dari rumus lain.  

 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel time-

commitment pada komite audit dan variabel audit tenure  yang mungkin 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Perlunya mempertimbangkan modifikasi rumus  yang berbeda yang akan 

digunakan dalam menentukan discretionary accruals. 
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