
1 
 

ANALISIS PENGARUH UKURAN KAP, SPESIALISASI INDUSTRI 

AUDITOR DAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT TERHADAP 

MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2009-2013 
 

Asrievani Junyta (2011 111 2068) 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research is to analyze the influence of Earnings Management 

banking industry to auditor size, auditor industry specialization and independency of audit 

comittee in 2009 until 2013 periods. 

 Data used in this reaserch were obtained from bank report. The number of sample for 

this reaserch is 14 banks. Analyze technique used for this reaserch is multiple linier regression. 

This reaserch has been analyzed with Eviews 7 program, and during the significance test 

it indicated that fixed effect was the most appropriate method. The result of this reaserch shows 

that Auditor size have a positive but no significant effect to earnings management, Auditor 

industry specialization have negative effect to earnings management and Independency of audit 

comittee have positive effect to earnings management. 

Keyword : Earning management, auditor size, auditor industry specialization, independency of 

audit comittee. 

I. PENDAHULUAN 

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 menjadi pelajaran berharga bagi 

Indonesia dimana pada saat itu tingkat kualitas dan kolektivitas aktiva produktif bank 

menurun secara drastis. Ketika itu pemerintah membuka lebar jalur penanaman modal asing 

dan memperlonggar peraturan dalam mendirikan bank, pada akhirnya hampir setiap bank 

mengalami kredit macet, bahkan banyak bank yang bermasalah dan ditutup izin usahanya. 

Penutupan dan pencabutan izin usaha tersebut berdampak pada menurunnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan (Amat et al. 2006).  

 Supriyanto (2006) dalam Haryono (2008) berpendapat bahwa krisis perbankan 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajer bank dalam melakukan evaluasi dan 

analisis risiko portofolio aktiva produktif.  Lavine (2004) dalam Ariester (2009) 

menyebutkan bahwa ada dua alasan yang membuat industri perbankan berbeda dengan 

industri lainnya. Pertama, kemungkinan yang lebih besar jika manajemen tidak transparan. 

Kedua, bank merupakan industri yang regulasinya diatur ketat oleh pemerintah. 

 Penelitian Shen dan Chih (2005) membuktikan bahwa sebagian besar bank melakukan 

manajemen laba. Kanagaretnam et al. (2010) mengemukakan bahwa pengauditan bank 

bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan industri lain hal ini mengindikasikan bahwa 

penghapusan aktiva produktif dan hal-hal yang terkait dengan penyisihan penghapusan aktiva 
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produktif merupakan hal yang menantang bagi auditor. Auditor diharapkan dapat juga 

membatasi praktek manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan. Banyak penelitian 

mengenai hubungan auditor dengan manajmeen laba. Faktor yang terdapat dalam reputasi 

auditor adalah ukuran KAP dan spesialisasi industri auditor. 

 Selain itu Komite audit merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam 

sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi menejemen dan auditor 

independen dalam proses pelaporan keuangan. Salah satu tugas dan  tanggung jawab komite 

audit sesuai dengan peraturan  BAPEPAM Nomor IX.I.5 adalah memberikan rekomendasi 

kepada dewan komisaris mengenai penunjukan  akuntan publik (pihak ke tiga) yang diadasari 

pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan pada rapat umum 

pemegang saham. Keberadaan komite audit  merupakan perangkat yang penting dalam 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik (sugeng et al. 2010). 

Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis pengaruh 

ukuran KAP, spesialisasi industri auditor dan Independensi komite audit terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada 

tahun 2009-2013”. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan 

 

    Godfrey et al. (2010) dalam  Accounting Theory  menjelaskan bahwa teori keagenan 

pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen dan 

Meckling teori agensi adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik 

perusahaan (principal) akibat dari pemilik perusahaan yang tidak dapat mengelola 

perusahaannya sendiri. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan 

manajemen/manajer (agent) dan kepemilikan (principal) akan rentan terhadap masalah 

agensi. 

      Masalah agensi adalah  masalah yang timbul akibat konflik kepentingan antara agent 

dengan principal. Manajemen menjalankan semua aktivitas bisnis perusahaan, sehingga 

perlu membuat laporan intuk mempertanggungjawabkan kinerja dan bisnis yang dijalankan 

kepada principal. 

 

2.2 Teori Sinyal  

 

 Menurut Jama’an (2008)  mengemukakan bahwa Signaling Theory yaitu tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain 

yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori 

sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi 

asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih 

berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 
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laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate 

 

2.3 Ukuran KAP 

 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya perusahaan audit. Beberapa penelitian mengenai 

hubungan ukuran KAP dengan manajemen laba, Becker et al., (1998), Francis et al., (2004) 

dan Krishnan (2003) menunjukan bahwa auditor KAP besar (big four) lebih baik dalam 

menghambat klien melakukan manajemen laba dibandingkan dengan KAP kecil (non-big 

four), selain itu mereka menemukan bahwa klien KAP kecil memiliki tingkat discretionary 

accrual lebih tinggi. Selain itu Muhammad Dahlan (2009) mengatakan terdapat hubungan 

negatif antara ukuran KAP dengan discretionary accrual. 

 

2.4 Spesialisasi Industri Auditor 

 

 Boner dan Lewis (1990) mendefinisikan keahlian atau spesialisasi auditor sebagai 

pengalaman spesifik dan pelatihan yang menciptakan pengetahuan. Pengetahuan tersebut 

dikombinasikan dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan audit yang 

spesifik. Simunic dan Stein (1987) dalam Kanagaretnam et al. (2010) berpendapat bahwa 

perusahaan audit yang berfokus dalam industri tertentu akan lebih banyak berinvestasi pada 

teknologi, fasilitas fisik, anggota, dan sistem pengendalian internal yang akan meningkatkan 

kualitas audit. Auditor yang berpengalaman dalam industri-nya lebih mampu untuk 

mendeteksi kesalahan pada klien. 

 

2.5 Independensi Komite Audit 

 

 Terkait dengan tanggung jawabnya yang erat dengan proses pelaporan keuangan, 

anggota dari komite audit harus menegerti tentang keuangan, profesional dan memenuhi 

kualifikasi sebagai seorang anggota, dan berfungsi independen untuk bisa secara efektif 

melaksanakan pekerjaannya. Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki 

oleh komite audit. Kondisi ini menunjukan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan 

yang menyangkut independensi komite audit. Independensi merupakan landasan dari 

efektifitas komite audit ( Tugiman 1995). Kinerja komite audit menjadi efektif jika para 

anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Untuk menjamin 

independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi 

anggota komite audit 

 

2.6 Manajemen Laba 

 

Definisi Manajemen Laba memberi pengertian bahwa manajemen laba adalah pilihan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi, atau tindakan 

yang mempengaruhi laba untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Manajemen laba memasukan 

baik pilihan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan nyata yang dilakukan dalam suatu perusahaan 

atau organisasi. Pilihan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah akrual diskresioner 

(discretionary accruals), seperti penyisihan untuk kredit gagal bayar, biaya garansi, dan pilihan 

akrual diskresioner lainnya yang besarnya tergantung pada kebijakan manajemen.  
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil penelitian 

1. Beasley (1996) An Empirical 

Analysis of the 

Relation between the 

Board of Director 

Composition and 

Financial Statement 

Fraud 

Dependen : 

Independensi 

Komite Audit 

Independen : 

Manajemen Laba 

Perbankan 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 

2. Francis et al 

(1999) 

Quality diffrentiation 

in controling 

aggressive and 

opportunistic 

earnings 

management among 

international big 6 

accounting firms, 

national firs, and 

local firms 

Dependen : KAP 

Big 6 dan Non Big 

6 

Independen : 

Manajemen Laba 

KAP Big 6 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 

3. Klein (2002) Audit committe, boar 

of directors 

characteristics, and 

earnings 

management 

Dependen : 

Independensi 

komite audit 

Independen : 

Manajemen laba 

perbankan 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

akrual tidak 

normal sebagai 

proksi 

manajemen laba 

4. Siregar et al 

(2005) 

Type of earnings 

management and the 

effect of ownership 

structure, firm size, 

and corporate 

governance practices 

: evidance from 

Indonesia 

Dependen : KAP 

Big 5 dan Non Big 

5 

Independen : 

manajemen laba 

KAP dan Non 

Big 5 sama-sama 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 
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5. Kanagaretnam et 

al (2010) 

An empirical analysis 

of auditor 

inependence in the 

banking industry 

Dependen : 

Reputasi auditor ( 

implikasi KAP 

Big 5 dan Non Big 

5 serta spesialisasi 

industri auditor) 

Independen : 

manajemen laba 

perbankan 

Reputasi auditor 

( implikasi dari 

KAP Big 5 dan 

non Big 5) serta 

spesialisasi 

industri auditor) 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 

6. Sugeng et al 

(2010) 

Pengaruh 

inependensi dan 

efektifitas komite 

audit terhadap 

manajemen laba 

(Studi empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI) 

Dependen : 

Independensi, 

keahlian, 

pertemuan dan 

reputasi komite 

audit 

Independen : 

manajemen laba 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan 

keahlian, 

pertemuan dan 

reputasi komite 

auditberpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

 

7 Xie, David dan 

Dald (2003) 

 

 

Earnings 

Management and 

Corporate 

Governance The Role 

of The Board and 

The Audit 

Committee. Journal 

of Corporate Finance 

Dependen : 

Independensi 

komite audit 

Independen : 

manajemen laba  

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

8. Khrisnan (2003) Does Big Auditor 

Industry Expertise 

Constraint Earning 

Management? 

Dependen : 

Spesialisasi 

Industri Auditor 

Independen : 

Manajemen laba 

perbankan 

Spesialisasi 

Industri Auditor 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

 

 Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan pihak internasional seperti Big 4 

diaharpkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan, selain itu bank 

Analisis pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



6 
 

merupakan lembaga intermediaris yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan 

begitu bank seharusnya melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat salah satunya 

dengan mempertahankan kredibilitas atas laporan keuangannya.Berdasarkan kondisi ini, maka 

peneliti mengembangkan hipotesis pertama: 

H0 1 :  Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  tidak berpengaruh terhadap  manajemen 

laba perbankan 

Ha 1 :  Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  berpengaruh terhadap  manajemen laba 

perbankan. 

 

 Hipotesis yang kedua berkaitan dengan hubungan antara spesialisasi auditor di industri 

perbankan dan dampaknya dalam membatasi praktek manajemen laba. Beberapa penelitian telah 

melakukan penelitian mengenai spesialisasi industri auditor atau keahlian auditor dan 

hubungannya dengan efektivitas audit 

H0 2 :  Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 perbankan 

Ha 2 : Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen 

 laba  perbankan. 

 
 Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Kondisi ini 

menunjukkan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan yang mengangkut independesi komite audit. 

Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen 

perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. 

H0 3 :  Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 perbankan 

Ha  3 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba  perbankan 

 

Uji simultan : 

H0 4 : Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) , Spesialisasi industri 

auditor, dan Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba perbankan 

Ha  4 : Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) , Spesialisasi industri 

auditor, dan Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

perbankan 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Data dan Sampel 

 

Penelitian ini menggunakan sampel bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebagai uji untuk melihat pengaruh ukuran KAP, spesialisasi industri auditor dan independensi 

komite audit dalam membatasi kinerja manajemen laba. 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan yang listed  di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2009-2013 

32 

Jumlah perusahaan perbankan dengan data tidak lengkap atau data 

yang tidak memenuhi kriteria, seperti tidak listing pada tahun 2009-

(18) 
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2013, perusahaan yang di delisting, dan melakukan merger 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 14 

 

 

3.2 Model Penelitian 

 

Y = α + β1UKAP + β2SPEC + β3IDP + ε 

 

Dimana : 

Y  : Manajemen Laba 

α  : Konstanta 

UKAP : Ukuran KAP 

SPEC  : Spesialisasi Industri Auditor 

IDP  : Independensi Komite Audit 

ε  : Error 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 Manajemen 

Laba 

Pilihan 

manajemen 

dalam 

menentukan 

kebijakan 

akuntansi 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + 

β4ΔNPLit-1 + εit 
Mengunakan model Beaver dan Angel (1996) 

Ratio 

2 Ukuran KAP Besar 

kecilnya 

kantor 

akuntan 

publik 

Big 4 dan Non Big 4, jika Big 4 diberikan nilai 1 dan 

Non Big 4 diberikan nilai 0 

Dummy 

3 Spesialisasi 

Industri 

Auditor 

Pengalaman 

yang lebih 

dalam suatu 

industri 

Diberikan nilai 1 jika >5% dan diberikan nilai 0 jika 

<5% 

    
                     

                                                                     
 

 

Dummy 

4 Independensi 

Komite Audit 

Landasan 

komite 

audit 

 

    
                                      

                           
 

 

Ratio 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

 

Pada variabel penelitian di peroleh nilai mean untuk variabel terkait penelitian yaitu MANA 

senilai  0.107530, sedangkan untuk variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh rata-
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rata senilai 0,437429 untuk IDP; 0,142857 untuk SPEC; 0,671429 untuk UKAP. Dalam hasil uji 

statistik deskriptif atas model variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa angka yang merupakan 

nilai tengah  bagi variabel terikat penelitian yaitu MANA senilai 0,106200, sedangkan untuk 

variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh nilai tengah senilai 0,500000 untuk IDP; 

0,000000 untuk SPEC; 1,000000 untuk UKAP. . Nilai terbesar untuk variabel MANA yaitu 

senilai 0,353700; IDP senilai 0,700000; SPEC senilai 1,00000; UKAP senilai 1,00000. 

 Minimum merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan nilai terkecil dari 

keseluruhan data.. Nilai terkecil untuk variabel MANA yaitu senilai 0,00000; IDP senilai 

0,00000; SPEC senilai 0,00000; UKAP senilai 0,000000. Std. Dev (standart deviation), adalah 

ukuran penyebaran data dalam model yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Dalam model 

penelitian, penyebaran data variabel MANA senilai 0,075418, sedangkan untuk variabel bebas 

penelitian masing-masing memperoleh senilai 0,220123 untuk IDP; 0,352454 untuk SPEC; 

0,473085 untuk UKAP. 

 

4.3 Hasil dan Pembahasan Hipotesis 

 

Berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan 

membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-

value) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa Ukuran KAP dan 

Spesialisasi Industri Auditor  memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini disebabkan 

oleh nilai p-value <0.05 yaitu senilai 0,0005 dan 0,0001 . Variabel bebas berupa Independensi 

Komite Audit berpengaruh terhadap variabel terikat. Sehingga, kondisi tersebut memberikan 

implikasi bahwa H03 di tolak. 

 Berdasarkan hasil tabel regresi uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000. 

Dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel Ukuran KAP, spesialisasi industri 

auditor dan independensi komite audit mempengaruhi manajemen laba perbankan. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa Ha4 diterima. 

 

4.1 Analisis Regresi 

 
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 23:12   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDP 0.157247 0.037767 4.163571 0.0001 

SPEC -0.018714 0.020109 -0.930647 0.3563 
UKAP 0.139537 0.037630 3.708084 0.0005 

C 0.052270 0.021548 2.425770 0.0187 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.770833     Mean dependent var 0.107530 
Adjusted R-squared 0.701650     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.041194     Akaike info criterion -3.333517 
Sum squared resid 0.089940     Schwarz criterion -2.787454 
Log likelihood 133.6731     Hannan-Quinn criter. -3.116614 
F-statistic 11.14199     Durbin-Watson stat 1.680882 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

V. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian 

 

Berdasarka pada uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian ini antara lain : 

1. Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) berpengaruh terhadap manajemen laba perbankan. 

Ukuran KAP yang di proksikan terhadap KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP 

internasional memiliki pengalaman yang lebih banyak karena dilihat dari ukuran KAP 

dengan jumlah klien dan staff profesional yang lebih banyak dapat mengidentifikasi 

manajemen laba tetapi bukan penentu pengawasan manajemen perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

2. Spesialisasi Industri Auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perbankan. 

Auditor yang memiliki keahlian dalam industri perbankan memiliki pengalaman yang 

lebih banyak dibandingkan dengan Auditor  non spesialis yang belum mengetahui seluk-

beluk perusahaan di industri perbankan. Auditor spesialis lebih baik dalam mendeteksi 

kesalahan dalam data klien 

3. Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba perbankan. Jumlah 

anggota komite audit yang independen dan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi 

perbankan justru lebih ahli dalam memanipulasi akun-akun diskresioner yang 

diproksikan sebagai manajemen laba. 

4. Secara bersama-sama variabel ukuran KAP, spesialisasi industri auditor dan independensi 

komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba perbankan, hal ini diduga karena 

komite audit sesuai dengan salah satu tugasnya yang tertera pada peraturan BAPEPAM-

LK yaitu memiliki wewenang independensi untuk menetapkan pihak auditor eksternal 

(dalam hal ini Auditor Big 4 atau Non Big 4) perusahaan tersebut bebas dari salah saji 

yang material, komite audit juga memiliki pertimbangan dalam memilih auditor eksternal 

tersebut dari latar belakang spesialisasi khusus untuk menangani suatu kejadian dalam 

suatu industri perbankan untuk mendeteksi dan meminimalisir praktik manajemen laba. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain : 

1. Bank Umum 

a. Praktik corporate governance pada kenyataannya membutuhkan peran aktif seperti 

budaya perusahaan, lingkungan yang kondusif  dari perusahaan itu sendiri. Tanpa 

adanya peran aktif tersebut, maka tidak dapat mengurangi peraktik maanjemen laba 

secara optimal. Dalam menentukan auditor eksternal yang akan memastikan bahwa 

laporan keuangan bebas saji yang material sebaiknya bank melihat spesialisasi dari 

auditor karena auditor yang spesialis dapat membatasi tingkat manajemen laba dengan 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 

2. Penelitian Selanjutnya 
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a. Penelitian ini hanya membatasi dalam aspek Ukuran KAP, spesialisasi industri auditor 

dan independensi komite audit. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menguraikan 

seluruh aspek corporate governance yang terdapat pada PBI 8/4/PBI/2006 terhadap 

praktik manajemen laba. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel bank umum dan 

bank syariah. 
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