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ABSTRACT 

 

 The  purpose  of  this  research  is  to  obtain  empirical  evidence  about  the  

characteristic  of  committee  audit  affecting  earnings  management  in  manufacturing  

company  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange.  The  characteristics  are  age,  gender,  

education  and  working  experience. 

 Population  in  this  research  is  manufacturing  companies  which  consistently  

listed  in  Indonesia  Stock  Exchange  during  2009  until  2012.  There  are  23  

companies  selected  as  final  sample.  Hypothesis  tested  by  using  multiple  regression  

analysis. 

 The  result  of  the  analysis  indicate  that  education  and  working  experience  

have  influence  on  earnings  management.  While,  audit  committee  age  and   gender  

do  not  have  influence  on  earnings  management. 

 

Keywords:  Earnings  Management,  Audit  Committee  Age,  Gender,  Education, 

Working  Experience. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar  Belakang  Penelitian  

Dalam  suatu  laporan  keuangan  perusahaan,  laba  merupakan  salah  satu  

informasi  potensial  yang  sangat  penting  baik  untuk  pihak  internal  perusahaan  

maupun  pihak eksternal.  Informasi  laba  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  

perusahaan  memiliki  beberapa  fungsi  penting,  antara  lain  untuk  menilai  kinerja  

manajemen,  membantu  mengestimasi  kemampuan  laba  yang  repsentatif  dalam  

jangka  panjang,  dan  untuk  mengukur risiko  investasi  atau  menjamin  dana  

(Kirschenheiter  dan  Malumad  2004  dalam  Wardhani  dan Joseph  2010).  Begitu  

berpengaruhnya  informasi  laba  tersebut,  maka  seringkali  pihak  manajemen  

melakukan  tindakan  seperti  memodifikasi  informasi  laba  untuk  menghasilkan  

informasi  sesuai  yang  diinginkan  demi  mencapai  tujuan  tersendiri.  Tindakan  

tersebut  dikenal  dengan  manajemen  laba  (earnings  management)  (Wardhani  dan  

Joseph  2010).  Banyak  kasus  yang  terjadi  akibat  praktik  manajemen  laba 

diantaranya  kasus  Enron, PT  Bank  Lippo  Tbk,  PT  Perusahaan  Gas  Negara,  Xerox,  

PT  Kimia  Farma  Tbk, dan  PT  Indofarma  Tbk 

PT  Indofarma  Tbk  sebagai  salah  satu  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  

di  BEI  adalah  contoh  terjadinya  manajemen  laba  yang  berawal  dari  adanya  

manipulasi  laporan  keuangan.  Praktik  manajemen  laba  dalam  masalah  kasus  PT  
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Indofarma  Tbk  karena  adanya  kekeliruan  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  

adanya  overstated  penyajian  nilai  barang  dalam  laporan  keuangan  2001  yang  

berakibat,  nilai  harga  pokok  produksi  menjadi  lebih  rendah  dari  nilai  yang  

seharusnya  dilaporkan.  Akibat  HPP  rendah,  maka  penyajian  laba  akan  lebih  tinggi,  

yang  berarti  akan  menciptakan  penyajian  informasi  yang  menyesatkan  dan  tidak  

andal  sehingga  merugikan  pengambil  keputusan. 

Alasan  manajemen  melakukan  manajemen  laba  karena  adanya  skema  

kompensasi  manajemen  yang  dihubungkan  dengan  kinerja  perusahaan  yang  

disajikan  dalam  laba  akuntansi  yang  dilaporkan,  serta  fluktuasi  dalam  kinerja  

manajemen  dapat  mengakibatkan  intervensi  pemilik  untuk  mengganti  manajemen  

dengan  pengambil  alihan  secara  langsung  (Bryshaw  dan  Eldin  1989 dalam  

Tiswiyanti  et  al.  2012).  Selain  itu  penulis  melihat  bahwa  masalah  manajemen  laba  

merupakan  masalah  pemisahan  peran  atau  perbedaan  kepentingan  antara  pemilik  

(shareholders)  dengan  pengelola  perusahaan,  dimana  manajemen  berkewajiban  

memberikan  sinyal  mengenai  kondisi  perusahaan  yang  sebenarnya  kepada  pemilik.  

Tetapi  informasi  yang  disampaikan  terkadang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kondisi  

perusahaan.  Kondisi  ini  dikenal  sebagain  informasi  yang  tidak  simetris  atau  

asimetri  informasi.  Asimetri  informasi  antara  manajemen  dengan  pemilik  dapat  

memberikan  kesempatan  kepada  manajer  untuk  melakukan  manajemen  laba. 

Wardhani  dan  Joseph  (2010)  berpendapat  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  

untuk  mengurangi  manajemen  laba  antara  lain  dengan  menerapkan  tata  kelola  

perusahaan  yang  baik  (good  corporate  governance).   Menurut  Pamudji  dan   

Trihartati  (2010)  konsep  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  telah  banyak  

dikemukakan  oleh  para  praktisi  bisnis  sebagai  salah  satu  alat  untuk  mencegah  

terjadinya  kasus  keuangan. 
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Dalam  rangka  pelaksanaan  tata  kelola  yang  baik  Bursa  Efek  Indonesia 

(BEI)  mengeluarkan  peraturan  1  Juli  2001  yang   mengatur  tentang  pembentukan  

dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit.  Peraturan  tersebut  mewajibkan  

perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  memiliki  komite  audit.  Komite  

audit  harus  beranggotakan  minimal  tiga  orang  independen dan  salah  satunya  

memiliki  keahlian  dalam  bidang  akuntansi.   Salah  seorang  anggota  komite  audit  

harus  berasal  dari  komisaris  independen  yang  merangkap  sebagai  ketua  komite  

audit  (Suaryana  2010). 

Tugas  komite  audit  berhubungan  dengan  kualitas  laporan  keuangan, karena  

komite  audit   diharapkan  dapat  membantu  dewan  komisaris  dalam  pelaksanaan  

tugas  yaitu  mengawasi  proses  pelaporan  keuangan  oleh  manajemen.  Peran  komite  

audit  sangat  penting  karena  mempengaruhi  kualitas  laba  perusahaan  yang  

merupakan  salah  satu  informasi  penting  yang  tersedia  untuk  publik  dan  dapat  

digunakan  investor  untuk  menilai  perusahaan  (Teohdan  Wong  1993  dalam  

Suaryana  2010). 

Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Qi  dan  Tian  

(2012),  faktor-faktor   personal   karakteristik  komite  audit  yang  dapat  mempengaruhi  

manajemen  laba,  terdiri  dari  umur  komite  audit,  gender  komite  audit,  latar  

belakang  pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau 

akuntansi.   Selain  faktor-faktor  personal  karakteristik  komite  audit,  terdapat  faktor-

faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  manajemen  laba,  diantaranya  ukuran  

perusahaan,   book  to  market  ratio,   kerugian,   financial  leverage,  pertumbuhan  

penjualan,  ukuran  komite  audit,  dan  frekuensi  rapat. 

Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  umur  komite  

audit.  Semakin  tua  umur  seseorang  semakin  kecil  kemungkinan  melakukan  
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kesalahan  dalam  melakukan  pengawasan.  Umur  yang  semakin  tua  menunjukkan  

semakin  berpengalaman  anggota  komite  audit  dalam  mendeteksi  manajemen  laba  

(Wardhani  dan  Joseph  2010).  Penelitian  terdahulu  tentang  pengaruh  umur  komite  

audit  terhadap  manajemen  laba  dilakukan  oleh  Jati (2013)  dimana  umur  seorang  

komite  audit  bernilai  negatif.  Sejalan  dengan  penelitian  Wardhani  dan  Joseph  

(2010)  umur  komite  audit  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  terhadap  

manajemen  laba   sedangkan  Qi  dan  Tian  (2012)  menyatakan  bahwa  umur  komite  

audit  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  laba.   

Faktor  kedua  yang  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  Gender.  Gender  

(Sumiarni  2004)  secara  umum  digunakan  untuk  mengidentifikasi  laki-laki  dan  

perempuan  dari  segi  sosial  budaya.  Heminway  (2007)  dalam  Jati  (2013)  

mengatakan  bahwa  wanita  lebih  dapat  dipercaya  dibandingkan  dengan  pria  yang  

lebih  banyak  kemungkinan  untuk  melakukan  manipulasi  dalam  perusahaan.  

Menurut  Qi  dan  Tian  (2012),  komite  audit  perempuan   berpengaruh  negatif  dan  

signifikan  terhadap  manajenen  laba. Hasil  ini  sama  dengan  Jati  (2013)  yang  

menyatakan  gender  bernilai  negatif,  berarti  perusahaan  yang  memiliki  anggota  

komite  audit  wanita  dapat  mengurangi  terjadinya  praktik  manajemen  laba  dalam  

perusahaan.  Penelitian  Peni  dan  Vahama  (2010)  menunjukkan  CFO  perempuan  

lebih  konservatif  terhadap  manajemen  laba  sedangkan  Darwin  (2013)  menyatakan  

dalam  penelitiannya  bahwa  gender  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  

manajemen  laba  yang  disebabkan  rata-rata  hanya  terdapat  1  wanita  dalam  dewan  

direksi.  

Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  latar  belakang  

pendidikan.  Pendidikan  (UU  SISDIKNAS  No.20  tahun  2003)  adalah  usaha  sadar  

terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  
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didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  

spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  

keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan  masyarakat.  Komite  audit  yang  memiliki  

latar  belakang  pendidikan  yang  tinggi  diharapkan  semakin  kompeten  dalam  

melaksanakan  tugasnya  (Wardhani  dan  Joseph  2010).  Dalam  Wardhani  dan  Joseph  

(2010),  Qi  dan  Tian  (2012)  serta  Jati  (2013)  latar  belakang  pendidikan 

berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  manajemen  laba  yang  berarti  

komite  audit  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  tidak  dijamin  dapat  

mengurangi  manajemen  laba.  Sedangkan  menurut  Rustiarini  (2012)  latar  belakang  

pendidikan  berpengaruh  negatif  terhadap  akrual  lancar,  yang  artinya  latar  belakang  

pendidikan  yang  dimiliki  komite  audit  mampu  meningkatkan  konservatisme  komite  

audit  sehingga  dapat  mendeteksi  manajemen  laba. 

 Faktor  keempat  yang  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  pengalaman  

bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan.  Tugas  dari  komite  audit  adalah  

membantu  dewan  komisaris  dalam  melakakukan  pengawasan  penyusunan  laporan  

keuangan.  Oleh  karena  itu  anggota  komite  audit  diharapkan  memiliki  pengalaman  

di  bidang  keuangan  atau  akuntasi  agar  dalam  memeriksa  dan  menganalisis  

informasi  keuangan  dapat  efektif  sehingga  dapat  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  

praktik  manajemen  laba  dalam  perusahaan.  Dalam  penilitian  Jati  (2013)  

menyatakan  pengalaman  di  bidang  akuntansi  adalah  salah satu  hal  yang  

menyebabkan  seorang  komite  audit  yang  lebih  senior  dapat  mendeteksi  dan  

mengantisipasi  terjadinya  manajemen  laba  riil.  Menurut  Qi  dan  Tian  (2012),  

Wardhani  dan  Joseph  (2010),  Lin  dan  Hwang  (2010)  dan  Badolato  et  al. (2013)  

pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  mempunyai  arah  hubungan  yang negatif  

dan  signifikan.  Komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  kerja  di  bidang  keuangan  
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dapat  menurunkan  praktik  manajemen  laba  dalam  suatu  perusahaan.  Kusumastuti  

et  al. (2007)  dan  Pamudjhi  dan  Trihartati  (2009)  menyatakan  bahwa  keahlian  

komite  audit  di  bidang  keuangan  memiliki  pengaruh  positif  dan  tidak signifikan. 

Berdasarkan  uraian  penelitian  terdahulu  dengan hasil  yang  berbeda-beda  

(inkonsistensi)  maka  dilakukan  penelitian  mengenai  komite  audit.  Penelitian  ini  

dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak   personal  karakteristik  komite  audit  

terhadap  praktik  manajemen  laba.  Hal  ini  pun  tidak  terlepas  dari  penelitian-

penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dimana  banyak  faktor  dapat  

mempengaruhi  manajemen  laba. 

Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  (1)  

pada  penelitian  sebelumnya,  peneliti  menggunakan  sampel  perusahaan  dagang  

publik  yang  ada  di  China.  Sedangkan  pada  penelitian  ini,  penulis   menggunakan  

sampel  perusahaan  publik  sektor  manufaktur  yang  ada  di  Indonesia;  (2)  pada  

penelitian  sebelumnya  menggunakan  tahun  pengamatan  selama  tujuh  tahun,  yakni  

dari tahun  2004  sampai  tahun  2010.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  tahun  

pengamatan  selama  tiga  tahun,  yakni  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2012;  (3)  

pada  penelitian  sebelumnya  terdapat  empat  variabel  independen,  yaitu  umur  komite  

audit,  gender  komite  audit,  pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  

keuangan,  serta  empat  variabel  kontrol,  yaitu  ukuran  komite  audit,  independensi  

komite  audit,  frekuensi  rapat  komite  audit,  dan  karakteristik  perusahaan  dengan  

proksi  ukuran  perusahaan,  book  to  market  ratio,  kerugian,  financial  leverage,  dan  

pertumbuhan  penjualan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  empat  variabel  

independen,  yaitu  umur  komite  audit,  gender,  pendidikan,  pengalaman  bekerja  di  

bidang  keuangan,  serta  tiga  variabel  kontrol,  yaitu  ukuran  perusahaan,  financial 

leverage  dan  frekuensi  pertemuan.  Peneliti  hanya  menggunakan  tujuh  variabel  
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dengan  alasan  pada  penelitian  sebelumnya  terbukti  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba.  Alasan  peneliti  memilih  perusahaan manufaktur  sebagai objek  

penelitian  dikarenakan  perusahaan  manufaktur  merupakan  perusahaan  yang  paling  

banyak  dan  dominan  di  Indonesia,  sehingga  persaingan  antar  perusahaan  semakin  

meningkat  baik  oleh  pemain  baru  maupun  pemain  lama,  sehingga  kemungkinan  

perusaahaan  manufaktur  untuk  melakukan  manajemen  laba  lebih  besar  dikarenakan  

mereka  tetap  ingin  menjaga  kelangsungan  perusahaannya. Alasan  peneliti  

mengurangi  tahun  penelitian  dikarenakan  adanya  perubahan  USGAAP  menjadi  

IFRS  sejak  2009,  maka  peneliti  memilih  judul  “PENGARUH  KARAKTERISTIK  

PERSONAL  KOMITE  AUDIT  TERHADAP  MANAJEMEN  LABA  DALAM  

PERUSAHAAN  MANUFAKTUR  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK  

INDONESIA” 

 

 1.2 Masalah  Penelitian 

 

Masalah-masalah  yang  diidentifikasi  berdasarkan  pada  latar  belakang  penelitian  

diatas: 

1. Apakah  umur  komite  audit  secara  negatif  mempengaruhi  manajemen  laba? 

2. Apakah gender komite  audit  secara  negatif  mempengaruhi  manajemen  laba? 

3. Apakah  latar  belakang  pendidikan  secara  negatif  mempengaruhi  manajemen  

laba? 

4. Apakah  pengalaman  bekerja  di bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi  secara  

negatif  mempengaruhi  manajemen  laba? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab  masalah-masalah  

penelitian  dan  mendapatkan  bukti  empiris  mengenai: 

1. Pengaruh  umur  komite  audit  terhadap  manajemen  laba. 

2. Pengaruh  gender  komite  audit  terhadap  manajemen  laba. 

3. Pengaruh  latar  belakang  pendidikan  terhadap  manajemen  laba. 

4. Pengaruh  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi  terhadap  

manajemen  laba. 

 

1.4  Manfaat  Penelitian 

 

Manfaat  penelitian  yang  diharapkan  dapat  dicapai  dari  peneitian  ini  adalah: 

 

1. Bagi  Investor 

 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  investor  

sebagai  rekomendasi  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  berinvestasi  dalam  

sebuah  perusahaan  atau  tidak. 

 

2. Bagi  Manajemen 

 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  informasi  dan  masukan  

serta  sarana  membangun  pemikiran  bagi  pihak  manajemen  dan  perusahaan  agar  

mengetahui  pengaruh  personal  karakteristik  komite  audit  terhadap  manajemen  laba. 
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3. Bagi  Penelitian  Selanjutnya 

 

Penelitian  ini  dapat  memberikan  referensi  tambahan,  informasi  empiris,  

pemahaman  tambahan  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  besar  kecilnya  

manajemen  laba  untuk  melakukan  penelitian  dengan  topik  yang  sama. 

 

 1.5 Sistematika  Penulisan 

 

Pada  bagian  ini  akan  menjelaskan  rerangka  sistematika  penelitian,  dengan  

harapan  agar  dapat  mempermudah  para  pembaca  untuk  memahami  isi  dari  

penelitian  ini.  Berikut  bagian-bagian  yang  akan  dijelaskan  secara  sistematik,  yaitu: 

 

Bab  I  Pendahuluan 

 

Bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang  penelitian,  masalah  penelitian,  tujuan  

penelitian,  manfaat  penelitian,  serta  sistematika  penulisan  yang memberikan  

gambaran  besar  tiap  bab  dari  penelitian  ini. 

 

Bab  II  Rerangka  Teoritis  dan  Pengembangan  Hipotesis  

 

Bab  ini  berisi  tentang  teori-teori  yang  mendasari  penyusunan  hipotesis,  

konsep  atau  logika  berpikir  mengenai  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  

variabel  dependen  serta  hipotesis  penelitian. 
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Bab  III  Metoda  Penelitian 

 

Bab  ini  berisi  penjelasan  mengenai  bentuk  penelitian,  objek  penelitian,  

definisi  operasional  variabel  dan  pengukurannya,  teknik  pengumpulan  data  serta  

metoda  analisis  data. 

 

Bab  IV  Analisis  dan  Pembahasan 

 

Bab  ini  berisi  tentang  gambaran  umum  sampel  yang  digunakan  dalam  

penelitian  mengenai  objek  penelitian,  analisis  data  dan interpretasi  hasil  penelitian. 

 

Bab   V  Penutup 

 

Bab  ini  berisi  tentang  simpulan  berdasarkan  hasil  analisis  dalam  bab  

sebelumnya,  keterbatasan  penelitian,  serta  rekomendasi  untuk  penelitian  yang  akan  

datang. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1  Landasan  Teori 

 

2.1.1 Teori Keagenan 

 

Teori  keagenan  merupakan  dasar  yang  digunakan  untuk  memahami  isu  

corporate   governance  dan  manajemen  laba.  Teori  ini  menggambarkan  hubungan  

kontrak  antara  pihak  satu  (principal)  yang  menyewa  pihak  lain  (agent)  untuk  

melaksanakan  jasa  dan  memberikan  wewenang  untuk  pembuatan  keputusan  kepada  

agent (Anthony  dan  Govindarajan 2007).  Pemilik  perusahaan  disebut  pihak  

principal  dan  manajemen  perusahaan  disebut  agent (Scott 2011).  Prinsipal  

merupakan  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dan  memberikan  perintah  pada  agen  

untuk  bertindak  atas  nama  prinsipal  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  

prinsipal.  Dalam  konsep  ini  diharapkan  manajemen  sebagai  agen  bertindak  sesuai  

dengan  kepentingan  prinsipal.   

Hubungan  keagenan  terkadang  menimbulkan  masalah  antara  agen  dan  

prinsipal.  Jika  agen  dan  prinsipal  berusaha  untuk  memaksimalkan  utilitasnya  

masing-masing,  serta  memiliki  keinginan  dan  motivasi  yang  berbeda,  maka  ada  

kemungkinan  bahwa  agen  (manajemen)  tidak  selalu  bertindak  sesuai  keinginan  

prinsipal (Jensen dan  Meckling  1976).   
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Teori  keagenan  (agency  theory)  mengacu  pada  penelitian  Eisenhardt  (1989)  

dalam  Utami  (2013),  menyatakan  bahwa  teori  keagenan  (agency  theory)  

berdasarkan  pada  tiga  sifat  dasar  manusia,  yaitu: 

a)  Manusia  pada  umumnya  mementingkan  diri  sendiri  (self interest) 

b)  Manusia  memiliki  daya  pikir  terbatas  tentang  persepsi  masa  depan  (bounded 

rationality) 

c)  Manusia  selalu  menghindari  risiko (risk averse) 

Dari  asumsi  sifat  dasar  manusia  masalah  keagenan  yang  sering  terjadi  antara  

prinsipal  dan  agen  dipicu  adanya  sifat  dasar  manusia  tersebut.  Manajer  dalam  

mengelola  perusahaan  bertindak  untuk  mencapai  kepentingan  mereka  sendiri  

daripada  memihak  kepada  kepentingan  prinsipal yang  telah  memberikan  kuasa  

manajer  untuk  menjalankan  perusahaan. Masalah keagenan ini dapat mempengaruhi 

jalannya perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan.   

Selain  itu  teori  agensi  menjelaskan  mengeni  asimetri  informasi.  Asimetri  

informasi  adalah  suatu  keadaan  yang  menjelaskan  bahwa  salah satu  pihak  memiliki  

informasi  dan  akses  yang  lebih  daripada  pihak  lainnya  (Scott  2011).  Manajer  

sebagai  pengelola  perusahan  mempunyai  informasi  internal  yang  lebih  banyak  dan  

privat  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi.  Manajer  berkewajiban  

memberikan  sinyal  mengenai  informasi  akuntansi  seperti  laporan  keuangan.  

Laporan  keuangan  penting  untuk  pengguna  eksternal  untuk  dijadikan  pertimbangan  

pengambilan  keputusan.  Ketimpangan  informasi  antara  agen  dan  prinsipal  akan  

menimbulkan  asimetri  informasi.  Banyaknya  informasi  yang  dimiliki  agen  

membuka  peluang  untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba.   
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Dengan  adanya  masalah  agensi  yang  disebabkan  karena  konflik  kepentingan  

dan  asimetri  informasi,  maka  perusahaan  harus  menanggung  biaya  keagenan  

(agency  cost).  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menjelaskan  biaya  keagenan  dalam  

tiga  jenis  yaitu: 

1. Biaya  monitoring  (Monitoring  Cost) 

Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas-

aktivitas  yang  dilakukan  oleh  agen. 

2. Biaya  bonding  (Bonding  cost) 

Biaya  untuk  menjamin  bahwa  agen  tidak  akan  bertindak  merugikan  

prinsipal,  atau  biaya  kompensasi  yang  akan  diberikan  kepada agen  jika 

melakukan  tindakan  sesuai keinginan  prinsipal. 

3. Biaya  kerugian  (Residual  loss) 

Dengan  munculnya  konflik  kepentingan  dan  asimetri  informasi  maka  

diperlukan  adanya  pihak  ketiga  yaitu  auditor  yang  berperan  melindungi  

kepentingan  principal  dengan  cara  melakukan  kontrol  terhadap  kinerja  agen  yang  

telah  diberi  wewenang  oleh  prinsipal.  Hal  tersebut  dapat  dikurangi  dengan  

pengawasan  yang  tepat  untuk  memadukan  kepentingan  berbagai  pihak  di  

perusahaan.  Mekanisme  pengawasan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mekanisme  

corporate  governance.  Pengawasan  tersebut  akan  dilakukan  oleh  komite  audit,  

dengan  harapan  dapat  memberikan  keyakinan  kepada  pemegang  saham  bahwa  

mereka  akan  mendapatkan  return  atas  yang  teleh  mereka  investasikan. 

Teori  agensi  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  komite  audit  

terhadap  manajemen  laba. Komite  Audit  yang  berkualitas  mampu  mendeteksi  

adanya  praktik  manajemen  laba  dalam  laporan  keuangan  perusahaan.  Kemampuan  

yang  dimiliki  komite  audit  dalam  mendeteksi  manajemen  laba  dapat  meningkatkan  
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kualitas  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  pemegang  saham.  Meningkatnya  

informasi  keuangan  akan  mengurangi  kesenjangan  informasi  antara  manajer  dan  

pemegang  saham  dan  juga  akan  mengurangi  agency  cost. Berdasarkan  uraian  dari  

teori  agensi  dapat  disimpulkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

 

2.1.2 Corporate Governance 

 

BEI  mendefinisikan  tata  kelola  (corporate  governance)  sebagai  suatu  sistem  

yang  dirancang  untuk  mengarahkan  pengelolaan  perusahaan  secara  profesional  

berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independen  

serta  kewajaran  dan  kesetaraan. 

Sedangkan  menurut  Komite  Nasional  Kebijakan Governance,  good  corporate  

governance  adalah  pola,  hubungan,  sistem  serta  proses  yang  digunakan  perusahaan  

(direksi,  komisaris)  guna  memberi  nilai  tambah  kepada  pemegang  saham  secara  

berkesinambungan  dalam  jangka  panjang,  berlandaskan  peraturan  perundangan  dan  

norma  yang  berlaku,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  stakeholders  

lainnya. 

Setiap  perusahaan  harus  memastikan  bahwa  asas   corporate  governance  

diterapkan  pada  setiap  aspek  bisnis  dan  di  semua  jajaran perusahaan.  Komite  

Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  mengeluarkan  asas-asas  dalam  

Pemodaman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia  tahun  2006 yaitu: 
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1. Transparansi  (Transparency) 

Keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang  material  dan 

relevan  termasuk  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  (BEI  2011). 

Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  

harus  menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  

mudah  diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Perusahaan  

harus  mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  

yang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  hal  yang  

penting  untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pemegang  saham,  kreditur  dan  

pemangku  kepentingan  lainnya. 

 

2. Akuntabilitas  (Accountability) 

Kejelasan  fungsi,  tugas  dan  tanggung  jawab  organ  perseroan  sehingga  

perseroan  dapat  berjalan dengan  efektif  (BEI  2011). 

Perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  secara  

transparan  dan  wajar.  Untuk  itu  perusahaan  harus  dikelola  secara  benar,  

teratur  dan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap  

memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  

kepentingan  lain.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  

untuk  mencapai  kinerja  yang  berkesinambungan. 

 

3. Responsibilitas  (Responsibility) 

Kesesuaian  pengelolaan  perseroan  dengan  peraturan  dan  perundang-

undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perseroan  yang  

sehat  (BEI  2011). 
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Perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta  

melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  

sehingga  dapat  terpelihara  kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  

dan  mendapat  pengakuan  sebagai  good  corporate  citizen. 

 

4. Independensi (Independency) 

Pengelolaan  perusahaan  secara  profesional  tanpa  pengaruh / tekanan,  

intervensi  dan  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest)  dalam  

pengambilan  keputusan  penting  perseroan  (BEI  2011). 

Untuk  melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG,  perusahaan  harus  dikelola  

secara  independen  sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling  

mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  lain. 

 

5. Kewajaran  dan  keselarasan (Fairness) 

Kewajaran  dan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  pemegang  saham  dan  

stakeholders  (BEI  2011). 

Dalam  pelaksanaan  kegiatan,  perusahaan  harus  senantiasa  

memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  lainnya  

berdasarkan  asas  kewajaran  dan  kesetaraan. 

 

Dalam  praktiknya,  tata  kelola  perusahaan  berbeda  di  setiap  negara  dan  

perusahaan  karena  berkaitan  dengan  sistem  ekonomi,  hukum,  struktur  kepemilikan,  

sosial  dan  budaya.  Perbedaan  praktik  ini  menimbulkan  beberapa  versi  yang  

menyangkut  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan,  namun  pada  dasarnya  memiliki  

banyak  kesamaan. 
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Prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  diterapkan  memberikan  tujuan  

diantaranya:  (a)  meminimalkan  biaya  keagenan  (agency  cost)  dengan  mengkontrol  

konflik  kepentingan  yang  mungkin  terjadi  antara  prinsipal  dengan  agen;  (b)  

meminimalkan  biaya  modal  (cost  of  capital)  dengan  menciptakan  sinyal  positif  

kepada  para  penyedia  modal;  (c)  meningkatkan  citra  perusahaan;  (d)  meningkatkan  

nilai  perusahaan  yang  dapat  dilihat  dari  biaya  modal  yang  rendah;  dan  (e)  

peningkatan  kinerja  keuangan  dan  persepsi  stakeholder  terhadap  masa  depan  

perusahaan  yang  lebih  baik  (Wardani  2008 dalam Rosaria 2010). 

Tujuan  utama dilaksanakannya  GCG  (BEI  2011)  adalah  untuk  

mengoptimalkan  nilai  perusahaan  bagi  pemegang  saham  dan  pemangku  

kepentingan  (stakeholders)  lainnya  dalam  jangka panjang. 

 

2.1.2.1 Organ  Utama  Corporate  Governance 

 

Tiga  organ  perseroan  terbatas  berdasarkan  UU  No. 40  tahun  2007  tentang  

perseroan  terbatas,  menjadi  organ  utama  yang  berperngaruh  dalam  implementasi  

Good  Corporate  Governance,  dijabarkan  sebagai  berikut  (KNKG   2006):  

 

1. RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham) 

RUPS  adalah  organ  perseroan  yang  memiliki  wewenang  yang  tidak  

diberikan  kepada  direksi  atau  dewan  komisaris. 

 

2. Direksi 

Organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  

pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  
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dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  

luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar. 

 

3. Dewan  Komisaris 

Organ  perusahaan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  

umum  dan / atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar  serta  memberi  

saran-saran  kepada  direksi. 

Tugas  pokok  dewan  komisaris  adalah  menjalankan  fungsi  

pengawasan  terhadap  kebijakan  direksi  serta  memberikan  rekomendasi  

kepada  direksi  dalam menjalankan  kepengurusan  perseroan. 

Anggota  dewan  komisaris  harus  profesional, yaitu  berintegrasi  dan 

memiliki  kemampuan.  Jumlah  angoota  dewan  komisaris  tidak  ditentukan,  

tergantung  dengan  kompleksitas  perusahaan  (KNKG  2006). 

 

2.1.2.2 Komite Penunjang  Dewan  Komisaris 

 

 Agar  terciptanya  good  corporate  governance,  organ  utama  GCG  dalam  

menjalakan  tugas  dan  wewenangnya  dibantu  oleh  organ  pendukung  salah  satunya  

adalah  komite-komite  untuk  membantu  dewan  komisaris (KNKG  2006): 

 

1. Komite  Nominasi  dan  Remunerasi 

 Tugas  komite  nominasi  dan  remunerasi  berdasarkan  KNKG  (2006)  

adalah  membantu  dewan  komisaris  dalam  menetapkan  kriteria  pemilihan  

calon  anggota  dewan  komisaris  dan  direksi  serta  sistem  remunerasinya;  
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membantu  dewan  komisaris  mempersiapkan  calon  anggota  dewan  komisaris  

dan  direksi  dan  mengusulkan  besaran  remunerasinya. 

 Komite  nominasi  dan  remunerasi  diketuai  oleh  komisaris  independen  

dan  anggotanya  terdiri  dari  komisaris  dan  atau  pelaku  profesi  dari  luar  

perusahaan. 

 

2. Komite  Audit 

 Komite  audit  menurut  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  

(2006)  dalam  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia  

yaitu: 

“Komite  audit  adalah  sekelompok  orang  yang  dipilih  oleh  kelompok  yang  

lebih besar  untuk  mengerjakan  pekerjaan  tertentu  atau  untuk  melakukan  

tugas-tugas  khusus  atau  sejumlah  anggota  dewan  komisaris  perusahaan  klien  

yang  bertanggungjawab  untuk  membantu  auditor  dalam  mempertahankan  

independensinya  dari  manajemen.” 

Sedangkan  definisi  menurut  peraturan  Nomor  IX.I.5 Kep-29/PM/2004,  

Komite  audit  adalah  komite  yang  dibentuk  oleh  dewan  komisaris  dalam 

rangka  membantu  melakukan  tugas  dan  fungsinya. 

 Surat  keputusan  ketua  BAPEPAM Nomor  Kep-29/PM/2004 mengatur  

tentang  komisaris  independen  adalah  anggota  komisaris  yang: 

1. Berasal  dari  luar  emiten  atau  perusahaan  publik 

2. Tidak  mempunyai  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  

emiten  atau  perusahaan  publik. 
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3. Tidak  mempunyai  hubungan  afiliasi  dengan  emiten  atau  perusahaan  

publik,  komisaris,  direksi,  atau  pemegang  saham  utama  emiten  atau  

perusahaan  publik. 

4. Tidak  memiliki  hubungan  usaha  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  

yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  emiten  atau  perusahaan  publik. 

 Tugas  komite  audit  berkaitan dengan  risiko  yang  dihadapi  perusahaan  

dan  ketaatan  peraturan  yang  berlaku. Tugas  komite  audit  diatur  dalam  

Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia  adalah  membantu  

dewan  komisaris  untuk  memastikan  bahwa : 

 Laporan  keuangan  yang  disajikan  wajar  sesuai  prinsip  akuntansi  

yang  berlaku umum. 

 Struktur  pengendalian  internal  perusahaan  dilaksanakan  dengan  

baik. 

 Pelaksanaan  audit  internal  maupun  eksternal  dilaksanakan  sesuai  

dengan  standar  audit  yang  berlaku. 

 Tindak  lanjut  hasil  audit  dilaksanakan  oleh manajemen. 

 Dari  penjabaran  mengenai  tugas  komite  audit,  komite  audit  berperan  

penting  dalam  penerapan GCG  yang  mengharuskan  perusahaan  untuk  

memberikan  informasi  lebih  baik  kepada  pemegang saham  sehingga  

melindungi  pemegang  saham  dari  asimetri  informasi. 

 Menurut  keputusan  ketua  BAPEPAM  Nomor  Kep-29/PM/2004  dalam  

menjalankan  fungsinya,  komite  audit  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  

komite audit  yaitu: 
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1. Melakukan  penelaahan  atas  informasi  keuangan  yang  akan  

dikeluarkan  perusahaan  seperti  laporan  keuangan,  proyeksi,  dan  

laporan  lainnya  terkait  dengan  informasi  keuangan  perusahaan. 

2. Melakukan  penelaahan  atas  ketaatan  perusahaan  terhadap  peraturan  

perundang-undangan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  

perusahaan. 

3. Memberikan  rekomendasi  kepada  dewan  komisaris  mengenai  akuntan  

yang  didasarkan  pada  independensi,  ruang  lingkup  penugasan  dan  

fee  untuk  disampaikan  kepada  rapat  umum  pemegang  saham. 

4. Melakukan  penelaahan  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  pemeriksaan  

oleh  auditor  internal  dan  pelaksanaan  tindak  lanjut  oleh  direksi  atas  

temuan  auditor  internal. 

5. Melakukan  penelaahan  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  manajemen  

risiko  yang  dilakukan  oleh  direksi. 

6. Menelaah  dan  memberikan  saran  kepada  dewan  komisaris  terkait  

dengan  potensi  adanya  benturan  kepentingan. 

7. Menjaga  kerahasiaan  dokumen,  data  dan  informasi  perusahaan. 

Peran  dan  tanggung  jawab  komite  audit  menurut  Forum Good  Corporate  

Governance in Indonesia, yaitu: 

1. Pelaporan  keuangan  (Improving  company’s  financial  reporting) 

2. Corporate  Control 

3. Good  corporate governance 

 Dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  komite  audit  

memiliki  wewenang  (BAPEPAM  Nomor  Kep-29/PM/2004)  untuk  mengakses  
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catatan  atau  informasi  tentang  karyawan,  dana,  aset  serta  sumber  daya  

perusahaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugasnya.  

 Struktur  komite  audit  di  Indonesia  diatur  dalam  keputusan  ketua  

BAPEPAM  Nomor  Kep-29/PM/2004  tentang  peraturan  Nomor  IX.I.5:  

Pembentukan  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Kerja  Komite  Audit  adalah  sebagai  

berikut: 

1. Anggota  komite  audit  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Dewan  

Komisaris  dan  dilaporkan  kepada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham. 

2. Anggota  komite  audit  yang  merupakan  komisaris  independen  

bertindak  sebagai  ketua  komite  audit.  Dalam  hal  komisaris  

independen  yang  menjadi  anggota  komite  audit  lebih  dari  satu  orang  

maka  salah  satunya  bertindak  sebagai  ketua  komite  audit. 

 Adapun  persyaratan  keanggotaan  komite  audit  sesuai keputusan  Ketua  

BAPEPAM  No.  Kep-29/PM/2004  tentang  Peraturan  Nomor  IX.I.5 sebagai  

berikut: 

1. Memiliki  integritas  yang  tinggi,  kemampuan,  pengetahuan  dan  

pengalaman  yang  memadai  sesuai  dengan  latar  belakang  

pendidikannya,  serta  mampu  berkomunikasi  dengan  baik. 

2. Salah  seorang  dari  anggota  komite  audit  memiliki  latar  belakang  

pendidikan  akuntansi  atau  keuangan. 

3. Memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk  membaca  dan  memahami  

laporan  keuangan. 

4. Memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  peraturan  perundangan  

di  bidang  pasar  modal  dan  peraturan  perundang-undagan  terkait   

lainnya. 
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5. Bukan  merupakan  orang  dalam  KAP, kantor  konsultan  hukum,  atau  

pihak  lain  yang  memberi  jasa  audit,  jasa  non  audit  dan  atau  jasa  

konsultasi  lain  kepada  emiten  atau  perusahaan  publik  yang  

bersangkutan  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  sebelum  diangkat  

oleh  komisaris. 

6. Tidak  mempunyai  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  

emiten  atau  perusahaan  publik.  Dalam  hal  anggota  komite  audit  

memperoleh  saham  akibat  suatu  peristiwa  hukum  maka  dalam  

jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah  diperolehnya  

saham  tersebut  wajib  mengalihkan  kepada  pihak  lain. 

7. Tidak  mempunyai 

 Hubungan  keluarga  karena  perkawinan  dan  keturunan  sampai  

derajat  kedua,  baik  secara  horizontal  maupun  vertikal  dengan  

komisaris,  direksi,  atau  pemegang  saham  usaha  emiten  atau  

perusahaan  publik,  dan  atau 

 Hubungan  usaha  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  

berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  emiten  atau  perusahaan publik. 

 Dalam  Forum  for  Corporate  in  Indonesia  menyatakan  bahwa  

perusahaan  harus  memperhatikan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  

setiap  anggota  komite  auditnya,  karena  hal  ini  dapat  

mempengaruhi  peran  komite  audit  dalam  pemberian  bantuan  

kepada  dewan  komisaris. 
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3. Komite  Kebijakan  Risiko 

 Komite  kebijakan  Risiko  bertugas  membantu  dewan  komisaris  dalam  

mengkaji  sitem  manajemen  risiko  yang  disusun  oleh  direksi  serta  menilai  

risiko  yang  dapat  diambil  oleh  perusahaan.  Anggota  komite  kebijakan  risiko  

terdiri  dari  anggota  dewan  komisaris,  namun  bilamana  perlu  dapat  juga  

menunjuk  pelaku profesi  dari  luar  perusahaan (Menkeu BAPEPAM-LK  

2010). 

 

4. Komite  Kebijakan  Corporate  Governance 

 Komite  kebijakan  corporate  governance  bertugas  membantu  dewan  

komisaris  dalam  konsistensi  penerapannya, termasuk  yang  bertalian  dengan  

etika  bisnis  dan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Anggota  komite  

kebijakan  corporate  governance  terdiri  dari  anggota  dewan  komisaris.  

Komite  kebijkan  corporate  governance  dapat  digabung  dengan  komite  

nominasi  dan remunerasi  jika  dipandang  perlu  (Menkeu BAPEPAM-LK  

2010). 

 

2.1.2.3 Laporan  Komite Audit 

 

 Dalam  melaksanakan  tugasnya,  komite  audit  harus  memberikan  

laporan  sebagai  bukti  dari  hasil  kinerja. Salah  satu  laporan  komite  audit  

berisi  sebagai  berikut (PT Aneka  Kemansindo  Utama  Tbk): 

1. Laporan  keuangan  auditan  perseroan  untuk  periode  tahun  2010  telah  

disusun  dan  disajikan  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  

umum  di  Indonesia. 

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

25 
 

2. Dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  Perseroan  telah  menerapkan  

pengendalian  internal  yang  efektif  dan  secara  berkesinambungan  

kualitasnya  ditingkatkan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  digariskan  oleh  

Direksi  dan  diawasi  oleh  Dewan  Komisaris 

3. Komite  Audit  tidak  menemukan  adanya  hal-hal  yang  dapat  dipandang  

sebagai  tindakan  pelanggaran  hukum  ataupun  penyimpangan  dari  

peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  pasar  modal  

dan  peraturan  perundangan  lainnya. 

 

2.1.3 Manajemen Laba 

 

Terdapat  beberapa  definisi  mengenai  manajemen  laba.  Scott  (2011)  

mendefinisikan  manajemen  laba  sebagai  “the  choice  by  a  manager  of  accounting  

policies, or real  actions,  affecting  earnings  so  as  to  achieve  some  specific reported 

earnings objective” yang  artinya  pilihan  yang  dilakukan  oleh  manajer  dalam  

menentukan  kebijakan  akuntansi  atau  tindakan  nyata  untuk  mencapai  beberapa  

tujuan  pelaporan  laba  tertentu.  Ortega  dan  Grant  (2003)  dalam  Muhardi  (2009)  

mengemukakan  bahwa  manajemen  laba  dimungkinkan  karena  adanya  fleksibilitas  

pembuatan  laporan  keuangan  dalam  rangka  mengubah  hasil  keuangan  operasional  

suatu  perusahaan.  Fleksibilitas  ini  digunakan  oleh  manajemen  perusahaan  untuk  

mengelola  laba.  Perilaku  manajemen  yang  mendasari  lahirnya  manajemen  laba  

adalah  perilaku  opportunistic  manajer  dan  efficient  contracting. 

Sebagai  perilaku  opportunistic,  manajer  memaksimalkan  utiliasnya  dalam  

menghadapi  kontrak  kompensasi,  hutang,  dan  political  cost  (Scott  2012).  Perilaku  

oportunis  ini  direfleksikan  dengan  melakukan  rekayasa  keuangan  dengan  

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

26 
 

menerapkan  peningkatan  laba.  Sedangkan  sebagai  efficient  contracting  yaitu  

meningkatkan  keinformatifan  laba  dalam  mengkomunikasikan  informasi  privat. 

Menurut   Copeland   (1968)  dalam  Utami  (2005)  mendefinisikan  manajemen  

laba  sebagai, “some  ability  to  increase  or  decrease  reported  net  income  at  will”  

berarti  manajemen  laba  mencangkup  usaha  manajemen  untuk  memaksimumkan  

atau  meminimumkan  laba,  termasuk  perataan  laba  sesuai  keinginan  manajemen.   

Sedangkan menurut Setiawaty  dan  Na’im  (2000)  dalam  Azlina  (2010)  

mendefinisikan  manajemen  laba  sebagai  campur  tangan  manajemen  dalam  proses  

pelaporan  keuangan  eksternal  dengan  tujuan  menguntungkan  dirinya  sendiri. 

Menurut  Healy  dan  Wahlen  dalam  Belkaoui  (2006),  manajemen  laba  terjadi  

ketika  para  manajer  menggunakan  pertimbangan  mereka  dalam  pelaporan  keuangan  

dan struktur  transaksi  untuk  mengubah  laporan  keuangan  dengan  tujuan  

menyesatkan  beberapa  pemangku  kepentingan  mengenai  kondisi  kinerja  ekonomi  

perusahaan  atau  untuk  memengaruhi  hasil-hasil  kontraktual  yang  bergantung  pada  

angka-angka  akuntansi yang  dilaporkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  definisi  yang  

dikemukakan  oleh  Healy  dan  Wahlen  berfokus  pada  penerapan  pertimbangan  

dalam  laporan  keuangan. 

 

2.1.3.1 Sisi  Baik  dan  Sisi  Buruk  Manajemen  Laba 

 

Jika  melihat  beberapa  definisi  mengenai  manajemen  laba,  dapat  disimpulkan  

bahwa  manajemen  laba  adalah  perbuatan   yang  negatif  yang  dilakukan  manajer  

untuk  kepentingan  pribadinya.  Belkaoui  (2006)  dalam  bukunya  Accounting  Theory  

melihat  sisi  positif  dari  praktik  manajemen  laba  yaitu  potensi  peningkatan  

kredibilitas  manajemen  dalam  mengomunikasikan  informasi  pribadi  kepada  pamakai  
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kepentingan  eksternal,  dan  memperbaiki  keputusan  dalam  alokasi  sumber-sumber  

daya. 

 

2.1.3.2  Motivasi  Manajemen  Laba 

 

Motivasi  yang  mendorong  individu  atau  badan  usaha  dalam  melakukan  

praktik  manajemen  laba  menurut  Healy (1985)  serta  Watts  dan  Zimmerman  (1986)  

dalam  Sulistiawan  et  al.  (2011)  yaitu: 

 

1. Motivasi  Bonus 

Bonus  akan  diberikan  oleh  pemegang  saham  ketika  manajer  berhasil  

mencapai  bonus  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemegang  saham.  Pencapain  

laba  digunakan  oleh  pemegang  saham  sebagai  alat  ukur  kinerja  manajemen.  

Pengukuran  kinerja  dengan  skema  bonus  dan  pencapaian  laba  memotivasi  

para  manejer  untuk  memberikan  kinerja  terbaiknya  sehingga  memberikan  

peluang  bagi  mereka  untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba  agar  dapat  

menampilkan  kinerja  yang  baik  demi  mendapatkan  bonus  yang  tinggi. 

 

2. Motivasi  Utang 

Ekspansi perusahaan  dapat  dilakukan  oleh  manajer  melalui  kontrak  bisnis  

dengan  pemegang  saham  dan  pihak  ketiga  yaitu  kreditor.  Untuk  

memperoleh  pinjaman  yang  besar  dari  kreditor,  manajer  harus  menampilkan  

kinerja  yang  baik  dari  perusahaannya.  Demi  mencapai  tujuannya,  tidak  

jarang  seorang  manajer  mempercantik  laporan  keuangannya  agar  

manampilkan  kinerja  yang baik. 
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3. Motivasi  Pajak 

Tindakan  praktik  manajemen  laba  akibat  dari  motivasi  pajak  sering  

ditemukan  dalam  perusahaan  yang  bukan  go  public.  Perusahaan  yang  belum  

go  public  cenderung  menyajikan  nilai  laba  fiskal  yang  lebih  rendah  dari  

nilai  yang  sebenarnya  dalam  laporan  pajak  agar  biaya  pajaknya  lebih  

rendah.  Hal  tersebut  memotivasi  manajer  untuk  melakukan  praktik  

manajemen  laba  agar  seolah-olah  laba  fiskal  yang  dilaporkan  memang  lebih  

rendah  tanpa  melanggar  aturan  dan  kebijakan  akuntansi  perpajakan.  

Sedangkan  perusahaan  go  public  lebih  mementingkan  kenaikan  harga  

sahamnya  dibandingkan  pertimbangan  pajak. 

 

4. Motivasi  Penjualan  Saham 

Motivasi  ini  digunakan  baik  perusahaan  go public  maupun  yang  akan  

go  public.  Perusahaan  go  public  akan  menjual  sahamnya  melalui  

penawaran  kedua,  penawaran  ketiga  dan  seterusnya  untuk  kelanjutan  dan  

ekspansi  perusahaannya.  Perusahaan  yang  akan  go  public  akan  menjual  

sahamnya  melalui  penawaran  pertama  atau  dikenal  dengan  istilah  Initial  

Public  Offerings  (IPO)  untuk  memperoleh  tambahan  modal  usaha  yang  

didapat  dari  calon  investor.  Calon  Investor  akan  merespon  postif  atau  

negatif  terhadap  penjualan  saham  setelah  mengukur  kinerja   perusahaan  

yang  dilihat  dari  laba  pada  laporan  keuangan  perusahaan.  Kondisi  ini  yang  

memotivasi  manajer  untuk  melakuan  praktik  manajemen  laba  dengan  

menampilkan  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik  sehingga  dapat  

menghasilkan  respon  positif  dari  calon  investor. 
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5. Motivasi  Pergantian  Direksi 

Praktik  manajemen  laba  biasanya  terjadi  pada  sekitar  periode  

pergantian  chief  executive  officer  (CEO).  Menjelang  berakhir  masa  jabatan,  

direksi  cenderung  bertindak  kreatif  dengan  memaksimalkan  laba  agar  

performa  kerjanya  tetap  terlihat  baik  pada  tahun  terakhir  ia  menjabat.  

Terbukti  dengan  terjadinya  peningkatan  laba  yang  cukup  signifikan  pada  

periode  menjelang  berakhirnya  masa  jabatan.  Motivasi  utama  adalah  untuk  

memperoleh  bonus  yang  maksimal  pada  akhir  masa  jabatannya. 

 

6. Motivasi  Politis 

Manajer  melakukan  kreativitas  akuntansi  untuk  menyajikan  laba  yang  

lebih  rendah  dari  nilai  yang  sebenarnya  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  

visibilitas  perusahaan  sehingga  tidak  menarik  perhatian  pemerintah,  media,  

atau  konsumen  yang  dapat  menyebabkan  meningkatnya  biaya  politis  

perusahaan.  Biaya  politis  yang  rendah  akan  menguntungkan  manajemen.  

Motivasi  politis  biasa  ditemukan  pada  perusahaan  besar  yang  usahanya  

menyentuh  masyarakat  luas,  seperti  perusahaan  perminyakan,  gas,  listrik,  

dan  air  agar  perusahaan  tersebut  tetap  mendapatkan  subsidi. 

Dari  penjelasan  tersebut,  Henderson  dan  Peirson  (2002)  dalam  Sulistiawan  et  

al.  menjelaskan  kriteria  untuk  menilai  perilaku  akuntan  dalam  pelaporan  keuangan  

terdiri  dari: 

1. Kejujuran.  Kemampuan  dan  kemauan  akuntan  menyampaikan  realitas  

ekonomi  yang  terjadi  dan  tidak  memberikan  informasi  yang  menyimpang. 

2. Reliabilitas.  Kemampuan  untuk  memberikan  keyakinan  bagi  pihak  pengguna  

laporan  keuangan  bahwa  informasi  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan. 
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3. Taat  pada  hukum.  Kebijakan  dan  teknik  akuntansi  harus  sesuai  aturan. 

4. Kompetensi.  Kejujuran  tanpa  kompetensi  juga  merupakan  pelanggaran  etika  

karena  akuntan  disewa  jasanya  karena  kemampuannya  menjelaskan  kejadian  

ekonomis  dan  melaporkannya  dalam  laporan  keuangan  perusahaan. 

 

2.1.3.3 Bentuk  Manajemen  Laba 

 

Terdapat  empat  bentuk  praktik   manajemen  laba  yang  dapat  dilakukan  oleh  

perusahaan  yang  dikemukakan  oleh  Scott  (2012:425) 

1. Taking  a  bath 

Hal  ini  terjadi  saat  proses  pergantian  pimpinan  manajemen  perusahaan, 

dimana  perusahaan  harus  melaporkan  kerugian  dalam  jumlah  besar. 

Akibatnya  perusahaan  harus  menghapus  aset  dan  mengakui  biaya-biaya  

pada  periode  yang  akan  datang.  Tindakan  ini  diharapkan  dapat  

meningkatkan  laba  di masa datang. 

 

2. Income  Minimization 

Bentuk  manajamen  laba  ini  mirip  dengan  taking  a  bath  hanya  lebih  

sedikit  ekstrem.  Bentuk  ini  dilakukan  dengan  motivasi  perpajakan  dan  

politis.  Agar  nilai  pajak  yang  dibayarkan  tidak  terlalu  tinggi,  manajer  

cenderung  menurunkan  laba  periode  tahun  berjalan   yang  dilakukan  dapat  

berupa  penghapusan  aset  tetap  maupun  melalui  pengakuan  biaya-biaya  

periode  mendatang  ke  periode  tahun  berjalan. 
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3.  Income  Maximization 

Berdasarkan  positif  acconting  theory  manajer  perusahaan  melaporakan  

net  income  yang  tinggi  dengan  tujuan  mendapatkan  bonus  yang  dilakukan  

pada  saat  laba  menurun. 

 

4. Income  Smoothing 

Bentuk  ini  dilakukan  dengan  mengurangi  fluktuasi  laba  sehingga  laba  

yang  dilaporkan  relatif  stabil.  Dalam  dunia  keuangan,  fluktuasi  harga  saham  

atau  fluktuasi  laba  merupakan  indikator  risiko.  Kestabilan  laba  harus  dijaga  

dengan  mengkombinasikan  dua  pola  yaitu  meminimalkan   atau   

memaksimalkan  laba. 

 

2.1.4  Deteksi  Manajemen  Laba 

 

Manajemen  laba  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  manajemen  laba  melalui  

aktivitas  akrual  dan  manajemen  laba  melalui  aktivitas  riil. 

 

2.1.4.1 Manajemen  Laba  Akrual 

 

Akrual  adalah  selisih  antara  laba  dalam  laporan  laba  rugi  dengan  arus  kas  

operasional  perusahaan.  Makin  tinggi  nilai  akrual  menunjukkan  adanya  strategi  

menaikkan  laba  dan  samakin  minus  nilai  akrual  menunjukkan  adanya  strategi  

menurunkan  laba  (Sulistiawan  et  al.  2006).  Konsep  akrual  dibedakan  menjadi  dua  

yaitu  discreationary  accrual  dan   nondiscreationary  accrual  (Scott  2012).  

Sulistiawan  et  al.  (2006)  menjelaskan  pengertian  discreationary  accrual  (kebijakan  
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akuntansi  akrual)  adalah  akrual  yang  dapat  berubah  sesuai  dengan  kebijakan  

manajemen,  seperti  pertimbangan  tentang  penentuan  umur  ekonomis  aset  tetap  atau  

pertimbangan  pemilihan  metode  depresiasi. Nondiscreationary  accrual  adalah  akrual  

yang  dapat  berubah  bukan  karena  kebijakan  atau  pertimbangan  pihak  manajemen,  

seperti  perubahan  piutang  yang  besar  karena  adanya  tambahan  penjualan  yang 

signifikan. 

Manajemen  laba  dapat  terjadi  karena  penyusunan  laporan  keuangan  

menggunakan  dasar  akrual.  Gumanti  (2000)  menyatakan  bahwa  discreationary 

accrual  memberikan  manajer  fleksibilitas  untuk  menentukan  besarnya  transaksi  

akrual,  seperti  penentuan  pencadangan  piutang  tak  tertagih,  biaya  garansi,  dan  nilai  

perusahaan.  Sedangkan,  nondiscreationary  accruals  meliputi  pemilihan  metode  

akuntansi  akrual  oleh  manajer  yang  diharapkan  akan  digunakan  secara  konsisten  

dalam  menyajikan  laporan  keuangan. 

Pada  penelitian  ini,  manajemen  laba  diukur  dengan  menggunakan proksi  

discreationary  accruals,  karena  merupakan  komponen  penting  dari  penelitian  

manajemen  laba,  selain  itu  pengukuran  discreationary  accruals  saat  ini  telah  

dipakai  secara luas  untuk  menguji  earnings  management  hypothesis. 

Dalam  penelitian  Bartov  dan  Gul  (2000)  terdapat  berbagai  macam  model 

discreationary  accrual  yaitu  :  

1. DeAngelo  Model  (1986) 

Model  Angelo  menguji  manajemen  laba  dengan  memperhitungkan  

perbedaan  awal  dalam  total  akrual  dan  mengasumsikan  perbedaan  awal  

diharapkan  mempunyai  nilai  nol,  yang  berarti  tidak  adanya  manajemen  laba. 

 

 

NDAit  =  TAoit-1 / At-2 
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2. Healy  Model  (1985) 

Model  Healy  menguji  manajemen  laba  dengan  membandingkan  rata-rata  

total  akrual  (diskala  dengan  lag  total  aset)  antara  variabel  yang  merupakan  

bagian  manajemen  laba.  

Rumus  Healy  Model: 

 

 

Keterangan : 

NDA = estimasi  nondiscreationary  accrual 

TA = total  akrual  yang  diskala  dengan  lag  total  aset 

t = 1,2,… t  merupakan  tahun  subscript  untuk  tahun-tahun  yang    

termasuk  dalam  periode  estimasi 

 

3. Jones  Model  (1991) 

Model  jones  berusaha  untuk  mengontrol  dampak  perubahan  ekonomi  

perusahaan  terhadap  nondisdreationary  accrual. 

Rumus  Jones  Model: 

 

Keterangan :   

ΔREVt  =  pendapatan  tahun  t  dikurangi  pendapatan  tahun  t-1  yang  diskala 

oleh  total  aset  pada  tahun t-1  

PPEt = peralatan  dan  properti  pabrik  tahun  t  yang  diskala  dengan  total  

aset  pada  tahun  t-1  

At-1  = total  aset  pada  t-1  

α1, α2, α3 =  parameter  spesifik  perusahaan 

NDAt = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt)+ α3(PPEt) 

 

NDAt =1/n Σt(TAt / At-1) 
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4. Modified  Jones  Model  (1995) 

Model  Jones  yang  dimodifikasi  oleh  Dechow,  Sloan,  dan  Sweeney  (1995)  

dirancang  untuk  mengurangi  kecenderungan  terjadinya  kesalahan  model  Jones,  

ketika  discretionary  diterapkan  pada  pendapatan.  Perubahan  pendapatan  

disesuaikan  dengan  perubahan  piutang,  karena  dalam  pendapatan  atas  penjualan  

sudah  tentu  ada  yang  berasal  dari  penjualan  secara  kredit.  Pengurangan  

terhadap  nilai  piutang  untuk  menunjukkan  bahwa  pendapatan  yang  diterima  

benar-benar  merupakan  pendapatan  bersih  (Dechow  et  al, 1995).  Seperti  yang  

dilakukan  Jones  (1991),  perhitungan  dilakukan  dengan  menghitung  total  laba  

akrual,  kemudian  memisahkan  nondiscreationary  accrual  (tingkat  laba  akrual  

yang  wajar)  dan  discreationary  accrual  (tingkat  laba  akrual  yang  tidak  

normal).  

 Secara  detail,  dengan  modified  jones  model,  penetuan  akrual  diskresioner  

sebagai  indikator  manajemen  laba  dapat  dijabarkan  dalam  tahap-tahap  sebagai  

berikut. 

1. Menentukan  nilai  total  actual  dengan  formulasi: 

  

2. Menentukan  nilai  parameter  α1, α2, α3,  menggunakan  Jones  model,  

dengan  formulasi: 

 

3. Menghitung  nilai  NDA  dengan  formulasi: 

 

4. Menetukan  nilai  akrual  diskrisioner  yang  merupakan  indikator  

manajemen  laba  akrual  dengan  formulasi: 

 

TAit = NIit – CFOit 

 

TAit/Ait-1 =  α1(1/Ait-1)  +  α2(ΔREVit/Ait-1)  +  α3(PPEit/Ait-1) + εit 

 

NDAit = α1(1/Ait-1) + β1+[(ΔREVit–ΔRECit) /Ait-1] + β2(PPEit/Ait-1) 

 

DACit = (TACt/Ait-1)-NDA 
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Keterangan  : 

NIit   = laba  bersih  (net  income)  perusahaan  i  pada  tahun  t  

CFO  =  kas  dari  operasi  (cash  flow  operation)  perusahaan  pada  tahun  t 

TAit = total  akrual  perusahaan  i  pada  tahun  t  

ΔREVit = pendapatan  perusahaan  i  pada  tahun  t  dikurangi  pendapatan  tahun  t-1  

ΔRECit = piutang  perusahaan  i  pada  tahun  t  dikurangi  piutang  tahun  t-1  

PPEit = aktiva  tetap  perusahaan  i  pada  tahun  t 

Ait-1 = total  aktiva  perusahaan  i  tahun  t-i  

εit  =  error  term  perusahaan  i  tahun  t  

Dalam  penelitian  ini,  discretionary  accruals  sebagai  proksi  atas  manajemen  

laba  diukur  dengan  menggunakan  Modified  Jones  Model. 

 

2.1.4.2 Manajemen  Laba  Riil 

 

Manajemen  laba  riil  Roychowdury  (2006)  mendefinisikan  sebagai  tindakan-

tindakan  dari  praktik  operasi  yang  normal  yang  dilakukan  oleh  manajer  untuk  

mengelabui  stakeholder  dengan  tujuan  untuk  mencapai  target  laba.  Manajemen  

laba  riil  dapat  dilakukan  dengan  tiga  metode  (Roychowdury  2006)  yaitu: 

 

1. Sales  Manipulation 

Memanipulasi  penjualan  atau  meningkatkan  penjualan  secara  tidak  wajar.  

Manipulasi  penjualan  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  penjualan  dalam  

satu  tahun  dengan  menawarkan  potongan  harga  atau  memberikan  persyaratan  

kredit  yang  lebih  ringan.  Untuk  jangka  pendek  usaha  manajer  dengan  

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

36 
 

memberikan  potongan  harga  dapat  meningkatkan  volume  penjualan, tetapi  

volume  penjualan  akan  kembali  normal  ketika  perusahaan  mengembalikan  

harga  yang  lama.  Namun  dengan  usaha  ini  menyebabkan  penurunan  terhadap  

arus  kas  dari  kegiatan  operasi.  

 

2. Overproduction 

Untuk  meningkatkan  laba,  manajer  perusahaan  dapat  memproduksi  barang   

lebih  banyak  daripada  yang  dibutuhkan  dengan  harapan  tingkat  produksi  yang  

lebih  tinggi  akan  mengecilkan  fixed  cost  per  masing-masing  unit.  Hal  ini  dapat  

menurunkan  COGS  dan  meningkatkan  laba  operasi. 

 

3. Reduction  of  Discreationary  Expenditures 

Discreationary  expenditures  yang  dapat  diturunkan  oleh  perusahaan  seperti  

biaya  penelitian  dan  pengembangan,  iklan, dan  pemeliharaan  dibebankan  pada  

periode  terjadinya. Pada  umunya  discreationary  expenditures  tidak  langsung  

menghasilkan  pendapatan  dan  laba.  Usaha  ini  dapat  menyebabkan  penurunan  

arus  kas  di  periode  mendatang  namun  dapat  meningkatkan  laba  dan  arus  kas  

periode  saat  ini. 

Dalam  penelitian  Roychowdhurry  (2006)  memberikan  bukti bahwa  

perusahaan  melakukan  manajemen  riil  untuk  menghindar  dari  pelaporan  kerugian. 

Temuan  Ratmono (2010)  menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  publik  di  

Indonesia  melakukan  manajemen  riil  dengan  tujuan  menghindari  melaporkan  

kerugian tahunan. Selain  itu  juga  dinyatakan  bahwa  manajer  perusahaan  melakukan  

manajemen  laba   riil  karena  kurang  menarik  perhatian  auditor  dibandingkan  

manajemen  laba  berbasis  akrual. 
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Manajemen  laba  riil  dihitung  dengan  pendekatan  yang  digunakan  

Roychowdhury  (2006)  yaitu: 

 

1. Abnormal  CFO 

Aliran  kas  operasi  normal  merupakan  fungsi  linier  dari  penjualan  dan  

perubahan  penjualan  dalam  suatu  periode  (Sulistiawan  et  al.  2011).  

Formulasi  untuk  CFO,  sebagai  berikut  : 

 

keterangan: 

CFOt = arus  kas  operasi  perusahaan  i  pada  tahun  t 

At-1 = aset  total  perusahaan  i  tahun  t-1 

 St = penjualan  total  perusahaan  i  pada  tahun  t-1 

 

2. Abnormal  Discretionary  Expenses  

 

Keterangan : 

DISEXPt = Biaya diskresioner perusahaan i pada tahun t 

 

3. Abnormal Production Costs  

Biaya  produksi  adalah  jumlah  barang  yang  terjual  dan  perubahan  dalam  

persediaan  selama tahun  berjalan. 

 

Keterangan : 

PRODt = Biaya  produksi  pada  tahun  t,  yaitu : 

  PRODt = COGSt + ΔINVt 

CFOt / At-1 = α0 + α1 (1 / At-1) + α2 (St / At-1) + α3 (ΔSt / At-1) + εt 

 

DISEXPt/At-1 = α0 + α1 (1/At - 1) + α2 (St/At-1) + εt 

 

PRODt /At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + α2 (St/At-1) + α3 (ΔSt/At-1) + α4 (ΔSt-1/At-1) + εt 
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ΔSt   =  Penjualan  perusahaan  i  pada  tahun  t  dikurangi  penjualan  pada  tahun  t-1 

ΔSt-1   = Perubahan  penjualan  perusahaan  i  pada  tahun  t-1 

 

2.1.5  Teori  Equity 

 

 Menurut  Adams  (dalam  Gibson dkk, 1991), keadilan {equity) adalah sesuatu 

keadaan yang muncul dalam pikiran seseorang jika ia merasa bahwa rasio antara usaha 

dan imbalan adalah seimbang dengan rasio individu yang dibandingkannya. lnti dari 

teori keadilan ialah bahwa karyawan membandingkan usaha mereka terhadap imbalan 

karyawan lainnya dalam situasi kerja yang sama. Teori ini didasarkan pada asumsi 

bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam 

pekerjaan.  Karyawan  bekerja  untuk  mendapat  tukaran  imbalan  dari  perusahaan. 

Wexley  dan  Yukl  (1977), menjelaskan  bahwa  karyawan  akan  merasa  puas  atau  

tidak  puas,  tergantung  pada  apakah  karyawan  merasakan  adanya  keadilan  (equity)  

atau  tidak  atas  suatu  situasi.  Perasaan  equity  dan  in-equity  atas  suatu  situasi, 

diperoleh  karyawan  dengan  cara  membandingkan  dirinya  dengan  orang  lain  yang  

sekelas,  sekantor,  maupun  di  tempat  lain. 

Ada tiga komponen utama dalam equity theory, yaitu input, out comes, 

comparison  person, dan equity-inequity. Input, sesuatu yang  bernilai  bagi  seseorang 

yang  dianggap  mendukung  pekerjaannya,  seperti  pendidikan,  pengalaman,  

kecakapan,  banyaknya  usaha  yang  dicurahkan,  jumlah  jam  kerja,  dan  peralatan  

atau perlengkapan pribadi yang  dipergunakan  untuk  pekerjaannya.  Out  comes  adalah  

sesuatu  yang  dianggap  bernilai  oleh  seorang  pekerja  yang  diperoleh  dari  

pekerjaannya,  seperti:  upah/gaji,  keuntungan  sampingan,  simbol  status,  

penghargaan,  serta  kesempatan  untuk  berhasil  atau  ekspresi  diri.  Comparison  
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person  adalah  karyawan  membandingkan  rasio  input-out  comes  yang  dimilikinya  

kepada  orang  lain.  Comparison  person  ini  dapat  dilakukan  pada  karyawan  lain  di  

perusahaan  yang  sama  atau  di  tempat  lain  dan  bias  juga  dengan  dirinya  sendiri  di 

masa  lampau. 

Seorang  karyawan  merasa  adil  apabila  input  yang  diperoleh  sama  atau  

sebanding  dengan  rasio  orang  bandingannya.  Bila  perbandingan  itu  tidak  seimbang  

tetapi  menguntungkan  (over  compensation  inequity),  bisa  menimbulkan  kepuasan  

bisa  juga  tidak. Tetapi  bila  perbandingan  itu  tidak  seimbang  dan  merugikan  (under 

compensation  inequity)  maka  akan  timbul  ketidakpuasan. 

 

2.1.6 Teori  Belajar Kognitivistik 

 

Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian, 

mengerti.   Pengertian  yang  luasnya  cognition (kognisi)  adalah  perolehan,  penataan,  

dan penggunaan  pengetahuan.  Dalam  pekembangan  selanjutnya,  kemudian  istilah  

kognitif  ini  menjadi negativ  sebagai  salah  satu  wilayah  psikologi  manusia / satu  

konsep  umum  yang  mencakup  semua  bentuk  pengenalan  yang meliputi  setiap  

perilaku  mental  yang  berhubungan  dengan  masalah  pemahaman,  memperhatikan,  

memberikan,  menyangka,  pertimbangan,  pengolahan  informasi,  pemecahan  masalah,  

pertimbangan,  membayangkan,  memperkirakan,  berpikir  dan  keyakinan.  Termasuk  

kejiwaan  yang  berpusat  di  otak  ini  juga  berhubungan  dengan  konasi (kehendak)  

dan  afeksi (perasaan)  yang  bertalian  dengan  rasa.  Menurut  para  ahli  jiwa  aliran  

kognitifis,  tingkah  laku  seseorang  itu  senantiasa  didasarkan  pada  kognisi,  yaitu  

tindakan  mengenal  atau  memikirkan  situasi  dimana  tingkah  laku  itu  terjadi. 
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Teori  belajar  kognitif  lebih  menekankan  bahwa  belajar  lebih  banyak  

ditentukan  karena  adanya  usaha  dari  setiap  individu  dalam  upaya  menggali  ilmu  

pengetahuan.  Belajar  adalah  perubahan  persepsi  dan  pemahaman.  Perubahan  

persepsi  dan  pemahaman  tidak  selalu  berbentuk  perubahan  tingkah  laku  yang  bisa  

diamati.  Teori   belajar  kognitif  memfokuskan  perhatiannya  kepada  bagaimana  dapat  

mengembangkan  fungsi  kognitif  individu  agar  peserta  didik  dapat  belajar  dengan  

maksimal.  Di bawah ini merupakan tokoh-tokoh yang mendukung teori belajar 

kognitivistik: 

 Robert  M.  Gagne 

Teori  belajar  yang  dikemukakan  Robert M.  Gane  adalah  teori  

pemrosesan  informasi  (Information  Processing  Theory).  Menurut  teori  

ini,  belajar  dipandang  sebagai  proses  pengolahan  informasi  dalam  otak  

manusia. 

 Jean  Piaget 

Piaget  berpendapat  bahwa  proses  belajar  sebenarnya  terdiri  dari  tiga  

tahapan  yaitu: 

a. Asimilasi  adalah  proses  pengintegrasian  informasi  baru  ke  

struktur kognitif  yang  sudah  ada 

b. Akomodasi  adalah  proses  penyesuaian  struktur  kognitif  ke  dalam  

situasi  yang  baru. 

c. Equilibrasi  adalah  penyesuaian  kesinambungan  antara  asimilasi  

dan  akomodasi. 

Komite  audit  dengan  usia  tua  dapat  menggunakan  pengetahuannya  yang  

didapat  dari  dunia  pendidikan  atau  yang  diperoleh  dari  pengalaman  yang  
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dimilikinya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  perusahaan.  

Dapat  disimpulkan  usia  komite  audit,  latar  belakang  pendidikan  komite  audit  dan  

pengalaman  bekerja  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba.   

 

2.1.7  Karakteristik  Individu 

 

Setiap  usaha  untuk  mengetahui  orang  berperilaku  seperti  yang  dilakukannya  

dalam  perusahaan,  memerlukan  pemahaman  tentang  perbedaan  individu.  Dengan  

mengetahui  perbedaan  individu  (karekteristik)  para  dewan  komisaris  dapat  

menentukan  apakah  tugas  komite  audit  sesuai  dengan  karakter  tersebut.  Jika  

dewan  komisaris  telah  tepat  memilih  komite  audit  dengan  karakter  yang  sesuai  

dengan  pekerjaan  maka  efektivitas  kerja  dari  komite  audit  akan  tercapai.  Menurut  

Qi  dan  Tian  (2012),  terdapat  empat  karakteristik  komite  audit  yang  mempengaruhi  

kinerja,  yaitu umur,  gender,  latar  belakang  pendidikan, serta  pengalaman  bekerja di  

bidang  akuntansi dan atau  keuangan. 

 

2.1.7.1 Umur 

 

Karakteristik  komite  audit  yang  pertama  adalah umur.  Umur  adalah  lama  

waktu  hidup  atau  ada (sejak  dilahirkan  atau diadakan); hidup; nyawa (KBBI).  

Pekerja  yang  lebih  tua  mempunyai  pengalaman,  etos  kerja  yang  tinggi,  dan  

komitmen  terhadap  kualitas  (Robbins  dan  Judge,2013).  Survei  yang  dilakukan  

AARP  dan  SHRM  menyimpulkan  bahwa  tenaga  kerja  yang  lebih  tua  cenderung  

untuk  memiliki  rata-rata  ketidakhadiran  yang  lebih  rendah,  lebih   terpercaya,  dan  

memiliki  kebiasaan  kerja  yang   lebih  baik  daripada  yang  lebih  muda  
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(Dessler,2009).  Wardhani  dan  Joseph  (2010)  komite  audit  dengan  usia  yang  lebih  

tua  dominan  lebih  sedikit  melakukan  tindakan  manajemen  laba.  Hal  tersebut  

dikarenakan  usia  tua  tidak  lagi  memikirkan  untuk  meningkatkan  karir,  tetapi  

mereka  memikirkan  cara  untuk  mempertahankan  karirnya  sehingga  mereka  akan  

lebih  fokus  pada  pekerjaannya  dan  biasanya  orang  yang  lebih  tua  memiliki  

pengalaman  yang  lebih  banyak  sehingga  memudahkan  mereka  untuk  menemukan  

kelemahan  dari  internal  kontrol.  

 

2.1.7.2 Gender 

 

Karakteristik  komite  audit  yang  kedua  adalah  gender.  Gender  adalah  

perbedaan  status  dan  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dibentuk  oleh  

masyarakat  sesuai  dengan  nilai  budaya  yang  berlaku  dalam  periode  waktu  tertenu 

(WHO,2011).  Teori  equity  akan  mendasari  hubungan  gender dengan  pekerjaan.  

Teori  equity  adalah  seseorang  akan merasa  puas  atau  tidak  puas,  tergantung  

apakah  ia  merasakan  adanya  keadilan  atau  tidak  atas  suatu  situasi.  Kesuksesan  

pria  dianggap  karena  kemampuan  yang  tinggi  (dalam  hal  talenta  atau  kecerdasan),  

sedangkan  wanita  dianggap  lebih  disebabkan  oleh  faktor  keberuntungan  (Crawford  

2006  dalam  Kusumastuti  et  al  2007).  Hal  tersebut  menciptkan  ketidakadilan  dalam  

bentuk  diskriminasi  gender  yang  akan berdampak  pada  kesempatan  seseorang  untuk  

mendapatkan  posisi  jabatan  yang  tinggi  dan  juga  menurunkan  tingkat  

profesionalisme.  Hal  ini  sesuai  dengan  Equity  Theory  yang  menjelaskan  bahwa  

seseorang  akan  termotivasi  jika  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dengan  orang  

lain,  berarti  seseorang  akan  menurunkan  tingkat  kinerjanya  jika  mendapatkan  

diskrimninasi  (Santoso  2001  dalam  Tahar  2012).  Studi  psikologis  menemukan  

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

43 
 

bahwa  wanita  lebih  menyenangkan  dan  bersedia  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  

otoritas,  sedang  pria  lebih  agresif  dan  cenderug  memiliki  harapan  keberhasilan  

(Robbins  dan  Judge,2013). Dalam  peneltian  Qi  dan  Tian  (2010)  membuktikan  

komite  audit  perempuan  lebih  mampu  untuk  membatasi  manajemen  laba.  

Perempuan  memiliki  sikap  berhati-hati  dalam  pengambilan  keputusan,  cenderung  

menghindari  risiko,  serta  lebih  teliti  yang  membuat  wanita  tidak  terburu-buru  

dalam  mengambil  keputusan  (Kusumastuti  et  al.  2007).   

Penerapan  teori  equity  pada  penelitian  ini  terhadap  komite  audit  dengan  

memberikan  perlakuan  yang  sama  dan  memberikan  tugas  yang  sama.  Sehingga  

komite  audit  yang  memiliki  anggota  perempuan  diharapkan  dapat  meneliti  laporan  

keuangan  dengan  teliti  sehingga  investor  tidak  salah  dalam  mengambil  keputusan  

atas  informasi  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan.   

 

2.1.7.3 Latar  Belakang  Pendidikan 

 

Karakteristik  komite  audit  yang  ketiga  adalah  latar  belakang  pendidikan. 

Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  

dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  

dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  

kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, 

masyarakat,  bangsa  dan  negara (SISDIKNAS Tahun 2003).  Perusahaan  akan  

cenderung  mempekerjakan  karyawan  yang  berpengalaman  dan  berlatar  belakang  

pendidikan  yang  memadai.  Simamora  (2000)  dalam  Haryanti  dan  Susialisasi  

(2012)  menjelaskan  ada  tiga  faktor  penentu  kinerja  seseorang,  yaitu  pertama  faktor  

individual  yang  terdiri  dari  kemampuan  dan  keahian,  latar  belakang,  demografi.  
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Kedua,  faktor  psikologis  yang  terdiri  dari  persepsi,  attitude,  personality,  

pembelajaran,  latar  belakang  pendidikan ,  dan  ketiga  adalah  faktor  organisasi  yang  

terdiri  dari  sumber  daya,  lingkungan  kerja,  penghargaan,  struktur,  job  design.  

Pendidikan  formal  yang  pernah  ditempuh  seseorang  merupakan  karakteristik  

kognitif  yang  dapat  mempengaruhi  cara  berpikir  dan  kemampuan  dalam  

pengambilan  keputusan  (Kusumastuti  et al.,  2007).  Pratiwi,  2009  menjelaskan  

bahwa  semakin  tinggi  latar  belakang  pendidikan  karyawan,  maka  semakin  tinggi  

prestasi  kerja  yang  dicapai  karyawan.  Hal  ini  dikarenakan  pendidikan  formal  

meningkatkan  penguasaan  teori  dan  ketrampilan  karyawan  dalam  menyelesaikan 

persoalan-peroalan  perusahaan.  Dengan  demikian  latar belakang  pendidikan  yang  

dimiliki oleh  komite  audit  diharapkan  semakin  baik  dalam  menganalisis  informasi  

dan  permasalahan  dalam  perusahaan. 

 

2.1.7.4  Pengalaman  Bekerja di  Bidang  Akuntansi  dan  atau  Keuangan 

 

Pengalaman  bekerja  pada  dasarnya  sangat  berpengaruh  terhadap  performance  

seseorang  dalam  menjalankan  pekerjaanya.  Pengalaman  pekerjaan  akan  memberikan  

nilai  tambah  pada  ketrampilan  pekerjanya. Pada  umumnya  perusahaan  akan  

memperkerjakan  karyawan  yang  memiliki  pengalaman  di  bidang  perkerjaan  

tersebut.  Menurut  Samsudin  (2003)  dalam  Fefianti  dan  Sujinto  (2013),  pengalaman  

dalam  pekerjaan  dengan  sendirinya  dapat  meningkatkan  keahlian  kerja  karena  

semakin  banyak  variasi  perkerjaan  dan  obyeknya,  maka  orang  yang  bersangkutan  

samakin  sungguh-sungguh  dalam  mengerjakan  hingga memperoleh  hasil  yang  

optimal.  Seperti  ungkapan  “pengalaman  adalah  guru terbaik”,  dapat  disimpulkan  

karyawan  dengan  pengalaman  bekerja  yang  banyak  kecenderungan  memiliki  
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keahlian  dan  ketrampilan  yang  tinggi.  Qi  dan  Tian  (2010)  menyatakan  bahwa  

komite  audit   yang  memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dapat  

menurunkan  praktik  manajemen  laba.  Ahli  akuntasi  adalah  seseorang  yang  

memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  akuntasi  atau  keuangan  (Wardhani  

dan  Joseph  2010).  Dengan  keahlian  cukup  di  bidang  tersebut  yang  dimiliki  oleh  

komite  audit  memperkecil  kesempatan  manajer  untuk  menutupi  informasi-informasi  

yang  seharusnya  terdapat  dalam  laporan  keuangan.   

Dengan  mempertimbangkan  karakteristik  komite  audit,  perusahaan  yang  

memiliki  komite  audit  dengan  umur  yang  lebih  tua,  memiliki  anggota  komite  

audit  perempuan,  latar  belakang  pendidikan  yang  tinggi,  serta  memiliki  

pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  diharapkan  dapat  mengatasi  munculnya  

asimetri  informasi.  Ketika  asimetri informasi  berkurang,  maka  agency  cost  yang  

ditanggung  prinsipal  juga  akan  berkurang.  Agency  cost  dapat  diminimalisir  oleh  

komite  audit  yang  memiliki  karakteristik  pengalaman  kerja  di  bidang  keuangan  

yang  akan  lebih  efektif  dalam  manajemen  laba  monitoring  (Qi  dan  Tian  2012).  

Pengawasan  yang  lebih  baik  akan  meminimalisir  kemungkinan  manajemen  

melakukan  praktik  manajemen  laba. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  dan  Pengembangan  Hipotesis 

 

2.2.1 Penelitian  Terdahulu 

 

2.2.1.1  Qi  dan  Tian  (2012) 

 

 Penelitian  pertama  dilakukan  oleh  Qi  dan  Tian  (2012).  Pada  penelitian  Qi  

dan  Tian yang  berjudul  “The  Impact  Of  Audit  Committees’ Personal  Characteristics  

On  Earnings  Management:  Evidance  From  China”.  Variabel  independen  yang  

diteliti  adalah  umur  komite  audit,  gender  komite  audit,  latar belakang pendidikan,  

dan pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan. Variabel  Kontrol  adalah  ukuran  

perusahaan,  independence,  frekuensi  rapat, dan  karakteristik  perusahaan.  Sampel  

penelitian  ini  adalah  perusahaan  dagang  yang  ada di China  selama  periode  2004-

2010.  Hasil  penelitian  menunjukkan  anggota  komite  audit  yang  lebih  tua  dan  

anggota  komite  audit  perempuan  lebih  efektif  dalam  mencegah  praktik  manajemen  

laba. Komite audit  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dapat  

mengawasi  manajemen  laba  lebih  efektif,  dan  komite audit  dengan  latar  belakang 

pendidikan  yang  tinggi  belum  efektif   dalam  mengawasi  praktik  management  laba. 

 

2.2.1.2  Pamudhji  dan  Trihartati  (2010) 

 

 Penelitian  selanjutnya  dengan  judul  “Pengaruh  Independensi  Dan  Efektifitas 

Komite  Audit  Terhadap  Manajemen  Laba”.  Variabel independen  yang  diteliti  

adalah  independensi  komite  audit,  keahlian  komite  audit,  frekuensi  pertemuan  

komite  audit,  dan  komitmen  waktu  komite  audit.  Sampel  penelitian  adalah  seluruh  
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perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  

tahun  2005-2007.  Metode  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling.  Sampel  

yang  diteliti  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  memiliki  kriteria  sebagai  berikut: 

1. Menerbitkan  laporan  tahunan  pada  tahun  2005,  2006,  dan  2007. 

2. Menyajikan  laporan  tata kelola  perusahaan  laporan  komite  audit  dalam  

laporan  tahunannya. 

3. Menyajikan  data  tentang  latar  belakang  anggota  komite  audit  yang  memuat  

latar  belakang  pendidikan,  pengalaman  kerja  sebelumnya,  dan  pekerjaan  

yang  dimiliki  saat  ini  secara  lengkap. 

4. Menyajikan  data  tentang  frekuensi  pertemuan  antar  komite  audit. 

5. Data-data  mengenai  variabel-variabel  yang  akan  diteliti  tersedia  lengkap  

dalam Indonesia  Capital  Directory  Market  (ICMD)  2006, ICMD 2007,  dan  

ICMD  2008  dan  laporan  keuangan  perusahaan  tahun 2005,  2006,  dan  2007. 

Metode  analisis  yang digunakan  adalah  regresi  berganda.  Hasil  penelitiannya  

adalah  seluruh  karakteristik  komite  audit  tidak  memiliki  dampak  yang  

signifikan  terhadap  manajemen  laba.   

 

2.2.1.3  Wardhani  dan  Joseph  (2010) 

 

 Penelitian yang  diteliti  berjudul “Karakteristik  Pribadi  Komite  Audit  Dan  

Praktik  Manajemen  Laba”,  variabel  independen  yang  digunakan adalah  umur,  latar  

belakang  akuntansi  dan  keuangan,  pernah  bekerja  di  KAP,  latar belakang 

pendidikan,  dan  bagian  dari  manajemen  perusahaan.  Variabel  kontrol  adalah  size  

dan  growth.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  perusahaan  

yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia   dalam   periode  2005-2008.  Hasil  penelitian  
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menunjukkan  variabel  latar  belakang  dan  akuntansi  terkait  negatif  dengan  

manajemen  laba.  Variabel  pengalaman  menjadi  partner  di  firma  akuntansi  

berhubungan  positif  dengan  manajemen laba. Variabel  kontrol  ukuran  perusahaan  

memiliki  hubungan  yang  positif,  sedangkan  kesempatan  perusahaan  untuk  

bertumbuh  (growth)  memiliki  hubungan  negatif. 

 

2.2.1.4  Jati  (2013) 

 

 Penelitian  berjudul  “Pengaruh  Karakteristik  Personal  Komite  Audit  terhadap 

Real  Earning  Management”, variabel  independen  yang  diteliti  adalah  karakteristik  

personal  komite  audit  dengan  menggunakan  beberapa  proksi,  yaitu  umur  anggota  

komite  audit,  proporsi  komite  audit  wanita  dalam  komite  audit,  dan  latar belakang 

pendidikan  anggota  komite  audit  dalam  suatu  perusahaan. Variabel  kontrol  

diproksikan  dengan  ukuran  perusahaan  dan  rasio  leverage  dalam  suatu  perusahaan. 

Sampel  yang  digunakan  adalah  perusahaan-perusahaan  manufaktur  yang  terdapat  di  

Bursa  Efek  Indonesia  periode  2007-2011. Pertimbangan  pemilihan  karena  populasi  

perusahaan  di  sektor  manufaktur  lebih  banyak  dibandingkan  perusahaan  di  sektor  

lain.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proporsi  komite  audit  wanita  di  dalam  

komite  audit  memiliki  hubungan  negatif  dengan  keterjadian  manajemen  laba  riil  di  

dalam  suatu  perushaaan,  sementara  umur  dan  latar  belakang  pendidikan  komite  

audit  tidak  memiliki  pengaruh.  Variabel kontrol,  peneliti  menemukan  bahwa  ukuran  

perusahaan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba  riil,  sementara  ratio  

leverage  berpengaruh  positif. 
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2.2.1.5  Guna  dan  Herawaty  (2010) 

 

 Penelitian  yang  berjudul  “Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate  

Governance,  independesi  auditor,  kualitas  audit  dan  faktor  lainnya  terhadap  

manajemen  laba”,  variabel  independen  yang  diteliti  adalah  kepemilikan  

institusional,  kepemilikan  manajemen,  komite  audit,  komisaris  independen,  

independensi  auditor,  leverage,  kualitas  auditor,  profitabilitas,  dan  ukuran  

perusahaan.  Sampel  yang  digunakan  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  

di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2006-2008. Kriteria  pemilihan  sampel adalah: 

1. Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  minimal  

sejak  Desember  2005-2008  dan  tidak  mengalami  delisting  selama  periode  

penelitian. 

2. Memiliki  akhir  tahun  buku  31  Desember  dalam  laporan  keuangan. 

3. Melaporkan net  income  serta  arus  kas  positif  dari  aktivitas  operasi  secara  

berturut-turut  selama  tiga  tahun  periode  penelitian  (2006-2008). 

Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  

penelitian  adalah  leverage,  kualitas  audit  dan  profitabilitas  berpengaruh  terhadap  

manajemen  laba.  Sedangkan  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajemen,  

komite  audit,  komisaris  indepednen,  independensi  dan  ukuran  perusahaan  tidak  

berpengaruh  terhadap  manajemen  laba. 

 

2.2.1.6  Darwin  (2013) 

 

 Judul  penelitian “Analisis  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Dan  Mekanisme  

Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan  Manufaktur  
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Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  Bursa  Malaysia  Untuk  Periode  

2007-2011”,  variabel  independen  yang  diteliti  adalah  kepemilikan  manajerial,  

konsentrasi  kepemilikan,  kepemilikan  institusional,  external  blockholders,  diversitas  

gender,  independensi  dewan  komisaris  dan  ukuran  dewan  komisaris.  Variabel  

kontrol yang  diteliti  adalah  ukuran  perusahaan,  leverage,  arus  kas,  profitabilitas,  

dan  pertumbuhan. Objek  yang  diteliti  adalah  87  perusahaan  manufaktur  yang  

tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  249  perusahaan  manufaktur  yang  tercatat  di  

Bursa  Malaysia  dengan  periode  2007-2011.  Penelitian  menggunakan  skala  rasio  

dan  nominal  untuk  mengukur  variabel-variabel  yang  akan  diteliti.  Hasil  penelitian 

adalah: 

1. Kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh   signifikan  terhadap  manajemen  

laba  pada  perusahaan  manufaktur  Indonesia, tetapi  berpengaruh  signifikan 

pada  perusahaan  manufaktur  di  Malaysia. 

2. Konsentrasi  kepemilikan  dan  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  

signifikan  pada  perusahaan  manufaktur  Indonesia  dan  Malaysia. 

3. Diversitas  gender  tidak  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  

manajemen  laba  pada  perusahaann  manufaktur  kedua  negara. 

4. Independensi  komite  audit  yang  seharusnya  membatasi  manajemen  laba  

ditemukan  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  perusahaan manufaktur  kedua  

negara. 

5. Independensi  dewan  komisaris  ditemukan  berpengaruh  signifikan  terhadap  

manajemen  laba  pada  perusahaan  manufaktur  kedua  negara. 

6. Ukuran  dewan  komisaris  ditemukan  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  

perusahaan  manufaktur  kedua  negara. 
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7. External  blocksholder  ditemukan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  

manajemen  laba. 

 

2.2.1.7  Jao  dan  Pagalung  (2011) 

 

 Penelitian  berjudul  “Corporate  Governance,  Ukuran  Perusahaan, dan  

Leverage  Terhadap  Manajemen  Laba  Perusahaan  Manufaktur  Indonesia”.  Variabel  

independen  yang diteliti  adalah corporate  governance (kepemilikan  manajerial,  

kepemilikan  institusional,  ukuran  dewan  komisaris,  komposisi  dewan  komisaris  

independen,  dan  komite audit),  ukuran  perusahaan,  dan  leverage.  Sampel  yang  

digunakan  adalah  28  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  periode  2006-2009.  Metode analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  

regresi  berganda.  Hasil  yang  didapat  oleh  peniliti  bahwa: 

1. Corporate  governance  dengan proksi  kepemilikan manejerial,  komposisi  

dewan  komisaris  independen,  dan  komite  audit  negatif  signifikan terhadap  

manajemen  laba, sedangkan  proksi  kepemilikan  institusional  dan  ukuran  

dewan  komisaris  positif  signifikan  terhadap  manajemen  laba. 

2. Ukuran  perusahaan  berpengaruh  negatif  signifikan  dengan  manajemen  laba. 

3. Leverage  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen  laba. 

 

2.2.1.8  Azlina  (2010) 

 

 Azlina  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis  Faktor  Yang  

Mempengaruhi  Manajemen  Laba”, dengan  variabel  yang  diteliti  adalah  jumlah  

dewan  direksi,  leverage,  persentase  saham  yang  ditawarkan  ke  publik,  dan  ukuran  
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perusahaan. Populasi  penelitian  adalah  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  

sebelum  tahun  2001, dengan  tahun  pengamatan  tahun  2007.  Metode  analisis  yang  

digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  

variabel  ukuran  perusahaan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  manajemen  

laba. 

 

2.2.1.9  Angelia (2012) 

 

 Judul  penelitian  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Leverage,  Kualitas  Audit  

Dan  Independensi  Auditor  Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan  

Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di Bursa  Efek  Indonesia”,  variabel  independen  yang  

diteliti  adalah  ukuran  perusahaan,  kualitas  audit,  leverage,  dan  independensi  

auditor.  Populasi  penelitian  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  

Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2008-2011. Jumlah  sampel  penelitian  sebanyak  

21  perusahaan. Metode yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  

penelitian  menunjukkan  hanya  variabel  leverage  yang  berpengaruh  terhadap  

manajemen  laba. 

 

2.2.1.10  Peni  dan  Vahama (2010) 

 

 Penelitian  dengan  judul  “Female  Executives  And  Earnings  Management”,  

variabel  independen  yang  diteliti  adalah  female  executives.  Sampel  yang  digunakan 

terdiri  dari  500  perusahaan  S&P  per  July  2007.  Peneliti  mengecualikan  lembaga  

keuangan  (kode  SIC  6000-6009)  dari  sampel  karean  lingkungan  peraturan  khusus  

dan  perusahaan  dengan  data  yang  tidak  memadai. Hasil  penelitian  adalah  
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perusahaan  dengan  CFO  perempuan  berhubungan  dengan  penurunan  discretionary  

accruals,  sehingga  menyiratkan  CFO  perempuan  lebih  konservatif  terhadap  

management  laba. 

 

2.2.1.11  Badolato et al. (2013) 

 

 Penelitian  berjudul  “Audit  Committee Financial  Expertise and  Earnings 

Management:  The Role  of  Status”, variabel  independen  keahlian  di  bidang  

keuangan  dan  interaksi  komite  audit. Sampel  yang  digunakan  adalah 29.074  

perusahaan yang  diperoleh  dari  BoardEx  dengan  periode  2001-2008. Hasil  

penelitian  menunjukkan  bahwa  komite  audit  dengan  keahlian  keuangan  lebih  

efektif  mengurangi  manejemen  laba  yang  diukur  dengan  penyimpangan  akuntansi  

dan  abnormal  accruals. 

 

2.2.1.12  Rustiarini  (2012) 

 

 Penelitian  yang  berjudul  “Komite  Audit  dan  Kualitas  Audit:  Kajian  

Berdasarkan  Karakteristik,  Kompetensi,  dan  Aktivitas  Komite  Audit”,  dengan  

variabel  independen  penelitian  adalah  gender,  kebangsaan,  usia,  independensi,  latar 

belakang  pendidikan,  keahlian  bidang  akuntansi  dan  keuangan,  pengalaman  kerja,  

pertemuan,  dan  komitemen  waktu.  Variabel  dependen  adalah  kualitas  audit  yang  

diproksikan  dengan  akrual  lancar.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  

linier  berganda.  Populasi  penelitian  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang  

terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  yang  mempublikasikan  laporan  tahunan  tahun  

2009-2011.  Jumlah  sampel  berdasarkan  kriteria  sebanyak  103  perusahaan.  Hasil  
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penelitian  membuktikan  bahwa  gender,  kebangsaan,  usia,  latar  belakang  

pendidikan,  jumlah  pertemuan  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  akrual  

lancar  yang  artinya  dapat  mengurangi  tingkat  akrual,   berarti  meningkatkan  kualitas  

audit. 

  

2.2.1.13  Tabel  Penelitian  Terdahulu   

 

Tabel  2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Sampel Hasil Penelitian 

1 Baolei Qi dan 

Gaoling Tian 

(2012) 

Variabel dependent: 

Earning Management 

Variabel Independet: 

Age, Gender diversity, 

Financial working experience, 

Education level 

Variabel Kontrol: 

Firm Zize, Book To Market 

Ratio, Operating Loss, 

Leverage, Sales Growth, 

Audit Committee Size, 

Independence, Meeting 

Frequency 

Perusahaan  dagang  

yang  ada di China  

selama  periode  2004-

2010 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 

-Age, Gender, Book to 

market ratio, Firm size, 

Audit committee size, 

Independence dan Meeting 

Frequency berpengaruh 

negatif & significant 

terhadap management 

laba. 

-Education, Financial 

working experience, Sales 

Growth, Leverage, dan 

Op. Loss berpangaruh 

positif & significant 

terhadap management 

laba. 

2. Pamudji dan 

Triharti (2009) 

Variabel dependent: 

Management Laba 

Variabel Independent: 

Independensi, Keahlian, 

Frekuensi Pertemuan, 

Komitmen Waktu 

Perusahaan  manufaktur  

yang  terdaftar  pada  

Bursa  Efek  Indonesia  

(BEI)  sela  tahun  2005-

2007 

Menunjukkan hasil bahwa 

Independensi komite audit 

berpengaruh negatif & 

signifikan terhadap tingkat 

management laba dan 

keahlian komite audit 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

management laba. 
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3. Wardhani dan 

Joseph (2010)  

 

Variabel dependen:  

Manajemen Laba  

Variabel independen:  

Umur, Latar belakang 

akuntansi dan keuangan, 

Pernah bekerja di KAP, 

Pernah menjadi bagian dari 

manajemen perusahaan, 

Tingkat Pendidikan. 

Semua  perusahaan  

yang  terdaftar  di 

Bursa  Efek Indonesia  

dalam  periode  2005-

2008 

Hasil menunjukan 

bahwa  

-Pernah menjadi bagian 

dari manajemen 

perusahaan dan Tingkat 

pendidikan tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap management 

laba. 

-Umur, Latar belakang 

akuntansi dan keuangan 

serta Pernah bekerja di 

KAP berpengaruh 

signifikan terhadap 

praktik management 

laba. 

4. Jati  (2013) Variabel dependen: Real 

Earning Management 

Variabel independen: 

Karakteristik  personal  

komite  audit  dengan  

menggunakan  proksi,  

yaitu  umur  anggota  

komite  audit,  proporsi  

komite  audit  wanita  

dalam  komite  audit,  dan  

latar belakang pendidikan  

anggota  komite  audit  

dalam  suatu  perusahaan 

Perusahaan-

perusahaan  

manufaktur  yang  

terdapat  di  Bursa  

Efek  Indonesia  

periode  2007-2011 

Proporsi  komite  audit  

wanita  di  dalam  

komite  audit  memiliki  

hubungan  negatif  

dengan  manajemen  

laba  riil,   sementara  

umur  dan  latar 

belakang pendidikan  

komite  audit  tidak  

memiliki  pengaruh. 
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5. Guna dan 

Herawaty (2010) 

Variabel dependent:: 

Management Laba 

Variabel Independent: 

Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan management, 

Komite Audit, Komisaris 

Independen, Independensi 

Auditor, Leverage, Kuaitas 

Audit, Profitabiltas, 

Ukuran Perusahaan. 

Seluruh  perusahaan  

manufaktur  yang  

terdaftar  pada  Bursa  

Efek  Indonesia  (BEI)  

selama  tahun  2005-

2007. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Leverage berpengaruh 

postif terhadap 

management laba dan 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap management 

Laba. 

6. Darwin (2013) Variabel Dependent: 

Management Laba 

Variabel Independent: 

Kepemilikan Manajerial, 

Konsentrasi Kepemilikan, 

Kepemilikan Institusional, 

Diversitas Gender, 

Independensi Komite 

Audit, Independensi 

Dewan Komisaris, 

UkuranDewan Komisaris, 

External Blockholders 

87  perusahaan  

manufaktur  yang  

tercatat  di  Bursa  

Efek  Indonesia  dan  

249  perusahaan  

manufaktur  yang  

tercatat  di  Bursa  

Malaysia  dengan  

periode  2007-2011 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

Diversistas gender dan 

Pertumbuhan penjualan 

tidak memberikan 

pengaruh signifikan 

terhadap management 

laba 

7. Jao dan 

Pagulung (2011) 

Variabel Dependent: 

Manajemen Laba 

Variabel Independent: 

Kepemilikan manajerial, 

Kepemilikan institusional, 

Ukuran dewan komisaris, 

Komposisi dewan 

komisaris independen, 

Komite Audit, Ukuran 

perusahaan, Leverage 

28  perusahaan  

manufaktur  yang  

terdaftar  di  Bursa  

Efek  Indonesia tahun  

2006-2009. 

Hasil peelitian 

menujukkan bahwa 

ukuran perusahaan 

mempunyai hubungan 

negatif signifikan 

terhadap management 

laba, sedangkan 

Leverage tidak 

mempunyai pengarug 

signifikan terhadap 

management laba. 
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8. Nur Azlina 

(2010) 

Variabel Dependent: 

Earning Management 

Variabel Independent: 

Jumlah dewan direksi, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, %Saham 

public 

Seluruh  perusahaan  

yang  terdaftar  di  

BEI  sebelum  tahun  

2001, dengan  tahun  

pengamatan  tahun  

2007 

Penelitian menunjukkan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap management 

laba. 

 

9. Angelia (2012) Variabel dependent: 

Management Laba 

Variabel Independent: 

Ukuran perusahaan, 

Leverage, Kualitas Audit, 

Independensi Auditor. 

Seluruh  perusahaan  

manufaktur  yang  

terdaftar  di  Bursa  

Efek  Indonesia  (BEI) 

periode  2008-2011.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

management laba. 

10. Peni  dan  

Vahama  (2010) 

Variabel dependen:  

Manajemen  Laba 

Variabel  Independen:  

female  executive 

500  Perusahaan  S&P  

per July  2007 

Perusahaan  dengan  

CFO perempuan  

berhubungan dengan  

penurunan 

discreationary accrual, 

sehingga menyiratkan 

CFO perempuan lebih 

konservatif terhadap 

manajemen laba. 

11. Badolato  et  al.  

(2010) 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel Independen:  

Keahlian di bidang 

keuangan dan interaksi 

komite audit 

29.074 Perusahaan  

yang  diperolwh  dari 

BoardEx dengan 

periode 2001-2008 

Komite audit dengan 

keahlian keuangan lebih 

efektif mengurangi 

manajemen laba yang 

diukur dengan 

penyimpangan 

akuntansi dan abnormal 

accruals. 

12. Handayani dan 

Rachadi (2009) 

Variabel Dependent: 

Management Laba 

Variabel Independent: 

Ukuran perusahaan 

Variabel Kontrol: Sales 

Growth, Ukuran KAP, 

Komisaris independen 

Perusahaan-

perusahaan  

manufaktur  yang  

listing  di  BEI  

periode  2003-2006 

Hasil penelitian 

menujukkan bahwa 

Ukuran perusahaan dan 

Pertumbuhan penjualan 

tidak signifikan 

terhadap management 

laba. 
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13. 

 

Kim et al. (2003) 

 

Variabel Dependent: 

Earning Management 

Variabel Independent: 

Firm size 

 

Semua  perusahaan  

yang  memiliki  

laporan  keuangan  

selama  18  tahun  

periode  1983-2000 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan 

ukuran  besar dan 

menengah mengalami 

management laba yang 

lebih agresif dari 

perusahaan dengan  

ukuran kecil untuk 

menghindari pelaporan 

penurunan  

Tabel 2 1   Penelitian  Terdahulu   
(Sumber:  Oleh Penulis) 

 

 

2.2.2  Pengembangan  Hipotesis 

 

2.2.2.1  Umur  Komite  Audit  dan  Manajemen  Laba 

 

Komite  audit  yang  lebih  tua  dipandang  lebih  konservatif  dibandingkan  

komite  audit  yang  lebih  muda  ketika  memilih  auditor  eksternal,  serta  

menghabiskan  lebih  banyak  usaha  untuk  mencegah  terjadinya  kolusi  antara  auditor  

eksternal  dengan  manajer.  Umur  yang  semakin  tua  menunjukkan  semakin  

berpengalaman  anggota  komite  audit  tersebut,  sehingga  dapat  mengetahui  

kelemahan  pengendalian  internal  perusahaan  dengan  lebih  mudah  (Qi  dan  Tian  

2012).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kesimpulan  teori  agensi  bahwa  teori  agensi  

berhubungan  negatif  dengan  manajemen  laba. Hal  ini  juga  didukung  dengan  teori  

kognitif, bahwa  usia  tua  memiliki  pengetahuan  yang  luas  akibat  dari  jumlah  

pendidikan  yang  diterimanya  dan  pengalaman  yang  dimiliki. 

Dari  hasil  penelitian  Qi  dan  Tian  (2012)  membuktikan  bahwa  hubungan  

antara  umur  komite  audit  dengan  manajemen  laba  adalah  negatif  dan  signifikan.  
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Ho1 :  Umur  komite  audit  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha1  :  Umur  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

 

2.2.2.2 Gender  Komite  Audit  dan  Manajemen  Laba 

 

Sesuai  dengan  teori  equity,  karyawan  akan  memberikan  kinerja  yang  terbaik  

jika  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  tugas  yang  sama   tanpa  harus    

memandang  gender.  Konsep  gender  pada  penelitian  ini  menekankan  pada  konsep  

seks  (jenis  kelamin).  Herminway  (2007)  dalam  Qi  dan  Tian  (2012)  berpendapat  

bahwa  wanita  lebih  dipercaya  daripada  pria,  dengan  demikian  dapat  memperkecil  

kemungkinan  manipulasi  keuangan  perusahaan  dan  pengungkapan  lainnya.  Selain  

itu  komite  audit  wanita  mungkin  lebih  sungguh-sungguh  dibandingkan  dengan  

komite  audit  pria  sehingga  dapat  memastikan  perusahaan  memiliki  sistem  internal  

kontrol  yang  lebih  baik.  Qi  dan  Tian  (2012)  serta  Jati  (2013)  dalam  penelitiannya  

menunjukan  bahwa  gender  komite  audit  bernilai  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Hal  ini  didukung  dengan  kesimpulan  teori  agensi  bahwa  teori  agensi  berhubungan  

negatif  dengan  manajemen  laba.  Keberagaman  gender  dalam  komite  audit  

merupakan  suatu  aspek  yang  penting  untuk  dipelajari  mengingat  peran  komite  

audit  dalam  perusahaan.  Untuk  itu,  menjadi  menarik  untuk  melihat  apakah  

komposisi  keberagaman  dalam  komite  audit  memiliki  pengaruh  terhadap  

manajemen laba. 

Ho2 :  Gender  komite  audit  wanita  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

Ha2 :  Gender  komite  audit  wanita  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  

laba. 

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

60 
 

2.2.2.3 Latar  Belakang Pendidikan dan Manajemen Laba 

 

Sesuai  dengan  kesimpulan  teori  keagenan  yang  menunjukkan  bahwa  teori  

agensi  berhubungan  negatif  dengan  manajemen  laba,  untuk  dapat  menurunkan  

asimetri  informasi  dan  menyelaraskan  kepentingan  pemilik  dan  manajemen,  komite  

audit  harus  memiliki  kemampuan  yang  memadai  untuk  meningkatkan  

efektivitasnya.   Pendidikan  mencerminkan  kemampuan  kognitif  individu  dan  

keterampilan.  Komite  audit  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  

kebutuhan  kerjanya  mampu  membuat  keputusan  yang  lebih  berkualitas  karena  

kemampuan  kognitif  yang  lebih  tinggi  untuk  memproses  dan  menganalisis  

informasi  (Wiersema  dan  Bantel  1992  dalam  Qi  dan  Tian  2012).  Hal  ini  

membantu  mereka  dalam  menganalisis  masalah  perusahaan  dengan  lebih  baik  

sehingga  mereka  mampu  merancang  strategi  yang  lebih  tepat  ketika  menghadapi  

dilema  manajemen  laba  (Qi  dan  Tian  2012). 

Latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  komite  audit  akan  meningkatkan  

efetivitas  komite  audit  dalam  mengawasi  manajemen  (agen)  agar  tidak  berusaha  

menguntungkan  kepentingannya  sendiri. Dengan  latar  belakang  pendidikan  akan  

meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  prinsipal  merasa  bahwa  kualitas  

pelaporan  oleh  manajemen  terjamin.  Rustiarini  (2012)  yang  membuktikan  bahwa  

latar  belakang  pendidikan  berpengaruh  negatif  terhadap  akrual.  Latar belakang 

pendidikan  yang  dimiliki  anggota  komite  audit  telah  mampu  meningkatkan  

konservatisme  komite  audit  sehingga  dapat  menjaga  kualitas  audit  di  perusahaan.  

Tingkat  akrual  yang  rendah  mencerminkan  hasil  audit  yang  dipeoleh  semakin  baik  

yang  berarti  semakin  dapat  mendeteksi  manajemen  laba. 
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Ho3 :  Latar  belakang  pendidikan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha3 :  Latar  belakang  pendidikan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

 

2.2.2.4  Pengalaman  Bekerja  di  Bidang  Akuntansi  dan  atau  Keuangan  dan  

Manajemen  Laba 

 

Kesimpulan  dari  teori  keagenan  yang  berhubungan  negatif  dengan  manajemen  

laba,  pengawasan  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  GCG.  Kualitas  

pengawasan  yang  baik  dapat  menurunkan  perilaku  opurtunistik  yang  dilakukan  

oleh  manajer  sebagai  agen.  Efetivitas  komite  audit  dalam  melaksanakan  peran  

pengawasan  akan  meningkat  ketika  anggota  komite  audit  memiliki  keahlian  

akuntansi  dan  atau  keuangan.  Pengetahuan  dalam  akuntansi  dan  atau  keuangan  

memberikan  dasar  yang  baik  bagi  anggota  komite  audit  untuk  memeriksa  dan  

menganalisis  informasi  keuangan.  Anggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  

di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  diharapkan akan  menjadi  lebih  efektif.  

Pamudji  dan  Trihartati  (2010)  menjelaskan  bahwa  komite  audit  yang  memiliki  

pengetahuan  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  menjadi  faktor  penting  

untuk  mencegah  kecenderungan  manajer  untuk  melakukan  manajemen  laba.   

Kusumastuti  et  al.  (2007)  dan  Pamudjhi  dan  Trihartati  (2009)  pada  penelitiannya  

menyatakan  keahlian  komite  audit  di  bidang  keuangan  memiliki  pengaruh  positif  

namun  tidak  signifikan.   

Ho4  :  Kemampuan  di  bidang  keuangan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

Ha4  :  Kemampuan  di  bidang  keuangan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  

laba. 
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2.3  Kerangka  Pemikiran 

 

Pada  penelitian  ini,  peneliti  mengangkat  beberapa  variabel  independen  yang  

dapat  mempengaruhi  variabel  dependen  dalam  penelitian.  Variabel  independen  

yang  dipakai  adalah  umur  anggota  komite  audit,  gender  komite  audit,   

pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan.  Untuk variabel 

dependen,  peneliti  menggunakan  praktik  manajemen  laba. Untuk  lebih  detailnya,  

berikut  adalah  kerangka  pemikiran  penelitian  ini :  

Gambar 2.1  Kerangka  Pemikiran 

 

Variabel Independen          Variabel Dependen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Umur Komite Audit (H1-) 

Gender Komite Audit (H2-) 

Latar  Belakang Pendidikan 

(H3-) 

Pengalaman Bekerja di Bidang 

Keuangan (H4-) 

Manajemen Laba 

Financial  Leverage 

Ukuran  Perusahaan 

Frekuensi  Pertemuan 
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BAB III  

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Data,  Populasi  dan  Sampel 

 

Menurut  Sekaran  (2010:262),  populasi  adalah  keseluruhan  dari  kelopok  orang,  

kejadian,  atau  hal-hal  lain  yang  ingin  diinvestigasi  oleh  peneliti.  Populasi  dalam  

penelitian  ini  adalah  perusahaan  sektor  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia (BEI)  pada  tahun  2010-2012.  Menurut  Sekaran  (2010:262),  sampel  

adalah  bagian  dari  populasi,  yang  aggotanya  dipilih  dari  populasi  tersebut.  Sampel  

penelitian  diambil  dengan  metoda  purposive  sampling.  Berikut  ini  adalah  kriteria  

sampel  yang  akan  dijadikan  obyek  penelitian: 

1. Sampel  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  secara  konsisten  dari  tahun  

2010  sampai  dengan  tahun  2012.  

2. Perusahaan  yang  dipilih  adalah  perusahaan  manufaktur. 

3. Laporan  keuangan  disajikan  dalam  rupiah. 

4. Perusahaan  yang  mencantumkan  karakteristik  personal  komite  audit  yang  terdiri  

dari:  umur  komite  audit,  gender,  tingkat  pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  

di  bidang  keuangan. 

 

3.2 Metoda  Pengumpulan  Data 

 

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  

sekunder  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  pada  penelitian  ini  diperoleh  

melalui  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  pada  perusahaan  manufaktur  yang  
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dipublikasikan  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2010-2012.  Sumber  data  dan  

informasi  yang  digunakan  diperoleh  dari  situs  Bursa  Efek  Indonesia  

(www.idx.co.id) dan  Indonesia  Capital  Market  Directory. 

 

3.3  Metoda  Analisis  Data 

 

3.3.1 Variabel  Penelitian  dan  Definisi  Operasional 

 

 Penelitian  ini  menganalisis  secara  empiris  tentang  pengaruh  karakteristik  

komite  audit  terhadap  praktik  manajemen  laba.  Penelitin  ini  menguji  apakah  umur,  

gender,  tingkat  pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  

berpengaruh  terhadap  terjadinya  praktik  manajemen  laba  dalam  sebuah  perusahaan.  

Sebab itu,  perlu  dilakukan  pengujian  atas  hipotesis-hipotesis  yang  telah  diajukan 

 

3.3.1.1  Variabel  Dependen 

 

 Variabel  dependen  (Sekara,  2010)  adalah  variable yang  menjadi  perhatian  

utama  atau  variabel  utama  yang  menjadi  factor  yang  berlaku  dalam  penelitian. 

Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  manajemen  laba 

yang  diproksikan  dengan  discretionary  accruals. 

Manajemen  laba  adalah  suatu  upaya  dalam  bentuk  rekayasa  angka-angka  

yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  dengan  cara  menentukan  metode  dan  

prosedur  akuntansi  tertentu.  Manajemen  laba  dalam  penelitian ini  diukur  dengan  

menggunakan  absolute  discretionary  accruals.  Nilai discretionary accruals dihitung 

dengan  menggunakan  rumus  sebagai  berikut: 
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1. Mengukur  total  accrual  dengan  menggunakan  model  Jones  yang  

dimodifikasi 

 

2. Menghitung  nilai  accruals  yang  diestimasi  dengan  persamaan  regresi  OLS 

(Ordinary  Least  Square)   

     

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas (α1, α2, α3) maka: 

3. Menghitung  nondiscreationar accruals(NDA)  dapat  dihitung  dengan  rumus: 

 

4. Discreationary  accruals  dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

TAC = total  akrual  perusahaan  i  pada  tahun  t 

DACit = discretionary Accrual, 

Ait-1 = total  aktiva  perusahaan  i  tahun  t-i  

ΔREVit = pendapatan  perusahaan  i  pada  tahun  t  dikurangi  pendapatan  tahun  t-1  

ΔRECit = piutang  perusahaan  i  pada  tahun  t  dikurangi  piutang  tahun  t-1  

PPEit = aktiva  tetap  perusahaan  i  pada  tahun  t 

α  = koefisien  Fitted  yang  diperoleh  dari  hasil  persamaan (2). 

εit =  error  term  perusahaan  i  tahun  t  

 

Setelah nilai discretionary accrual didapat maka nilai tersebut akan diabsolutkan. 

Nilai absolut discretionary accrual inilah yang akan digunakan untuk memproksi 

manajemen  laba  dalam  penelitian  ini. 

TAC = Laba Bersih (Net Income) – Arus Kas Operasi (Cash Flow From Operation) 

 

TACit/At-1 = α1(1/Ait-1) + α2 (∆REVt /Ait-1) + α3(PPEt/Ait-1) + εit 

 

NDAit = α1(1/Ait-1) + α2{(∆REVt - ∆RECt /Ait-1}+ α3(PPEt/Ait-1) 

 

DACit = (TACt/Ait-1)-NDA 
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3.3.1.2  Variabel  Independen 

 

 Variabel  independen  (Sekaran,  2010)  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  

varaibel  dependen  baik  secara  positif  atau  negatif.  Variabel  independen  dalam  

penelitian  ini  adalah  umur  komite  audit,  gender,  latar  belakang  pendidikan  dan  

pengalaman  di  bidang  dan  atau  akuntansi  keuangan. 

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  4  variabel  independen,  yaitu  umur  

komite  audit,  gender  komite  audit,  latar  belakang  pendidikan,  dan  pengalaman  

bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan. 

 

3.3.1.2.1 Umur  Komite  Audit 

 

Kompetensi  dari  anggota  komite  audit  dapat  dipengaruhi  oleh  usianya.  

Semakin  tinggi  usia  anggota  komite  audit  maka  diyakini  semakin  kompeten  

dirinya  dalam  peranannya  sebagai  komite  audit  (Wardhani  dan  Joseph  2010). 

Pada  penelitian  ini  umur  komite  audit  dihitung  dengan  menentukan  nilai  dari  

umur  komite  audit  sebagai  proksi  usia (Qi  dan  Tian  2012) : 

 

 

 

 

3.3.1.2.2  Gender  Komite  Audit 

 

Komposisi gender yang ada pada anggota komite audit dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan komite audit sehingga dapat mempengaruhi ada tidaknya 

AGE = Log  (Total  umur  anggota  komite  
audit) 

Jumlah  total  anggota  komite  audit 
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praktik manajemen laba di perusahaan. Pada penelitian ini gender dihitung  dengan  

menggunakan  variabel  dummy  (Wardhani  dan  Joseph  2010),  dimana  angka 1  

jika  perusahaan  memiliki  anggota  komite  audit  perempuan  dan  angka  0  jika  

perushaan  tidak  memiliki  anggota  komite  audit  perempuan. 

 

3.3.1.2.3  Latar  Belakang Pendidikan 

 

Latar belakang  pendidikan  mencerminkan  kemampuan  kognitif  dan  

kompetensi  dari  ketua  komite  audit.  Komite  audit  dengan  latar  belakang  

pendidikan  akuntansi  dan  atau  keuangan  lebih  memiliki  kemampuan  untuk   

membuat  keputusan  yang  lebih  berkualitas  karena  kemampuan  kognitif  yang  

lebih  tinggi  untuk  memproses  dan  menganalisis  informasi  (Wiersema  dan  

Bantel  1992  dalam  Qi  dan  Tian  2012).  Pada  penelitian  ini  penilaian  terhadap  

latar  belakang  pendidikan  menggunakan  dummy,  dimana  angka 1  jika  

perusahaan  memiliki  anggota  komite  audit  yang  berlatar  belakang  akuntansi  

dan  atau  keuangan  dan  angka  0  jika  perusahaan  tidak  memiliki  anggota  

komite  audit  yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  dan  atau  keuangan. 

 

3.3.1.2.4 Pengalaman  Bekerja  di  Bidang  Keuangan  dan  atau  Akuntansi 

 

Tugas  komite  audit  pada  umumnya  berhubungan  dengan  proses  

penyusunan  keuangan  dan  audit.  Oleh  karena  itu  anggota  komite  audit  yang  

memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  sangat dibutuhkan.  Pada  

penelitian  ini  variabel  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  di  ukur  
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berdasarkan  proporsi  anggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  

di  bidang  keuangan  (Qi  dan  Tian  2012). 

 

 

 

3.3.1.3  Variabel  Kontrol 

 

 Variabel  kontrol  digunakan  untuk  mengontrol  hubungan  antara variabel  

independen  dengan  variabel  dependen,  karena  variabel  ini  diduga  ikut  berpengaruh  

terhadap  variabel  independen.  Variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran 

perusahaan,  financial  leverage  dan  jumlah  pertemuan.  Ketiga  variabel  kontrol  ini  

dipilih  karena  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  (Qi  dan  Tian  2012)  yang  

menghasilkan  pengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  laba. 

 

3.3.1.3.1 Ukuran  Perusahaan 

 

 Ukuran  perusahaan  dimasukkan  sebagai  variabel  kontrol  karena  

perusahaan  besar  memiliki  kemungkinan  lebih  besar  untuk  melakukan  

manajemen  laba.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  besar  membutuhkan  dana  

yang  besar  untuk  membiayai  kegiatan  operasionalnya  sehingga  mendorong  

manajer  untuk  menampilkan  laporan  keuangan  yang  bagus  untuk  menarik  dan  

mempertahankan  pemegang  saham. 

 Menurut  Suwito  dan  Herawaty  (2005)  ukuran  perusahaan  adalah  suatu  

skala  dimana  dapat  diklasifikasikan  besar  kecil  perusahaan  menurut  berbagai  

cara,  antara  lain  total  aktiva,  log  size,  nilai  pasar  saham,  dan  lain-lain.  

FINB=  Jumlah  aggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  

bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi 

Jumlah  anggota  komite  audit 
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Semakin  besar  total  aktiva,  penjualan  dan  kapitalisasi  pasar  maka  semakin  

besar  pula  ukuran  perusahaan.  Pada  dasarnya  ukuran  perusahaan  hanya  terbagi  

dalam  3  kategori  yaitu  perushaan  besar  (large firm),  perusahaan  menengah  

(medium size)  dan  perusahaan  kecil  (small  firm).  Semakin  besar  aktiva  maka  

semakin  banyak  modal  yang  ditanam,  semakin  banyak  penjualan maka  semakin  

banyak  perputaran  uang  dan  semakin  besar  kapitalisasi  pasar  maka  semakin  

besar  pula  perusahaan  dikenal  dalam  masyarakat.  Perusahaan  yang  berukuran  

besar  lebih  diminati  oleh  para  investor. Dimana  informasi  yang  tersedia  dalam  

laporan  keuangan  untuk  pengambilan  keputusan  sehubungan  dengan  investasi  

dalam  saham  tersebut  semakin banyak  karena  perusahaan  dipandang  lebih  

bersifat transparan  oleh  pihak  luar.   

Kim  et al  (2003) mengemukan  bahwa  semua  ukuran  perusahaan  terbukti  

melaporkan  positive earnings, untuk  menghindari  earning  losses (pelaporan  

kerugian)  atau  earnings  decreases  (penurunan  laba). Perilaku  manajer  tersebut  

akan  berdampak  pada  munculnya  manajemen  laba.  Penelitan  Burgstahler  dan  

Dichev  (1997)  dalam  Handayani  dan  Rachadi  (2009)  mengemukakan  sebanyak  

8-12%  perusahaan  yang  melakukan  praktik  manajemen  laba  bertujuan  untuk  

menghindari  pelaporan  kerugian,  dan  30-40%  perusahaan  terbukti  melakukan  

manajemen  laba  untuk  memperoleh  peningkatan  laba  positif.  Hasil  ini  serupa  

dengan  hasil  yang  diporoleh  Kim  et  al  (2003)  bahwa  perusahaan  dengan  

ukuran  apapun  terindikasi  melakukan  manajemen  laba  melalui  mekanisme  

pelaporan  laba  positif  untuk  menghindari  earning  losess. 

Azlina  (2010)  pada  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  terdapat  

hubungan  positif  dan  signifikan  antara  ukuran  perusahaan  dengan  manajemen  

laba.  Hubungan  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Wardhani  dan  Joseph  
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(2010)  serta  Guna  dan  Herawaty  (2010),  dimana  semakin  besar  ukuran  

perusahaan  maka  akan  semakin  besar  pola  motif  perusahaan  untuk  melakukan  

manajemen  laba.  Handayani  dan  Rachadi  (2009)  menenukan  bahwa  ukuran  

perusahaan  mempunyai  hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  

manajemen  laba. 

Sementara,  Qi  dan  Tian  (2012)  dalam  penelitiannya  menemukan  

hubungan  yang  negatif  dan  signifikan  antara  ukuran  perusahaan  dan  

manajemen  laba.  Perusahaan  yang  berukuran   besar  memiliki  perilaku  

manajemen  laba  yang  relative  lebih  kecil.  Hasil  serupa  juga  diperoleh  oleh  Jao  

dan  Palungung  (2011)  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  negative  

signifikan  terhadap  manajemn  laba. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  peneliti  menduga  bahwa  

ukuran  perusahaan  berhubungan  negatif  dengan  manajemen  laba.  Samkin  besar  

ukuran  perusahaan,  informasi  yang  tersedia  untuk  investor  dalam  pengambilan  

keputusan  yang  berhubungan  dengan  investasi  dalam  perusahaan  tersebut  

semakin  banyak. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural 

logaritma dari total aset perusahaan (Angelia 2012).  Penggunaan  natural  log  dari  

total  aset  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  dengan  varians  yang  tidak  terlalu 

besar. 

 

  

 

 

FSIZE = Ln(Total  Aset) 
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3.3.1.3.2  Financial  Leverage 

 

Rasio  leverage  menggambarkan  sumber  dana  operasi  yang  digunakan  

oleh  perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio  leverage  yang tinggi 

mengindikasikan  semakin  tinggi  risiko  yang  dihadapi  perusahaan  dan  semakin  

tinggi  risiko  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  memungkinkan  ketidakpastian  

untuk  menghasilkan  laba  di  masa  depan  juga  akan  maningikat. Dengan  adanya  

kedua  risiko  tersebut  mengindikasikan  tekanan  perusahaan  untuk  memmiliki  

kualitas  keuangan  yang  tinggi,  sehingga  menunjukkan  adanya  praktik  

manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  manajer. 

Azlina (2010) mengungkapkan dalam penelitiannya terdapat hubungan tidak 

signifikan antara leverage dengan manajemen laba. Semakin tinggi  rasio  leverage 

maka semakin rendah manajemen laba. Hasil yang sama juga ditunjukan oleh 

Sundgren (2007).  

Sebaliknya, Angelia (2012) serta Qi dan Tian (2012) menunjukan hasil yang 

berbeda pada penelitiannya dimana leverage  memiliki hubungan positif dengan 

manajemen laba.  Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Guna dan Herawaty 

(2010) dimana semakin tinggi rasio leverage maka semakin tinggi manajemen laba. 

Peneliti  menduga  antara   financial  leverage  dengan  manajemen  laba  

berhubungan  positif  signifikan. 

Variabel  leverage  diukur  dengan  menggunakan  rasio  total  utang  

terhadap  total  aktiva.  Berikut  ini  merupakan  rumus  pengukuran  kebijakan  

hutang  menurut  Guna  dan  Herawaty  (2010): 

 

 

Lev  =  Long  Term  Debt 

          Total  Aset 
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3.3.1.3.3 Frekuensi  Rapat 

 

Frekuensi rapat merupakan sinyal kepedulian komite audit terhadap 

kewajibannya dan ketekunan komite audit. Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa 

komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal 

rapat dewan komisaris yang ditetapkam dalam Anggaran Dasar (Pamudji dan 

Trihartati 2010).  

Menon dan Williams (1994) dalam Pamudji dan Trihartati (2010) 

berpendapat bahwa komite audit yang tidak aktif tidak memungkinkan untuk 

memonitor  manajemen  secara  efektif. Hal  ini  menunjukan  bahwa  komite  audit  

yang  melakukan  pertemuan  secara  teratur  akan  menjadi  pengawas  yang  lebih  

baik  dalam  mengawasi  proses  pelaporan  keuangan. 

Pamudji dan Trihartati (2010) menjelaskan bahwa frekuensi rapat tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  Qi dan Tian (2012) serta Xie et al (2003) 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara frekuensi rapat dan 

manajemen laba. Semakin tinggi jumlah pertemuan yang dilakukan maka akan 

menyebabkan semakin kecilnya praktik manajemen laba di perusahaan. 

Peneliti  menduga  terdapat  hubungan  signifikan  negatif  antara  frekuensi  

rapat  dengan  manajemen  laba. Variabel  frekuensi  rapat  dikukur  dengan 

menggunakan  jumlah  pertemuan  komite  audit  dalam  setahun.  Berikut  ini  

merupakan  rumus  pengukuran  kebijakan  hutang  menurut  Qi  dan  Tian 2012: 

 

 

 

FREQ  =  Total  pertemuan 
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3.4 Model  Penelitian 

 

 Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda  karena  

teridiri  dari  lebih  dari  satu  variabel  independen.  Hubungan  antara  karakteristik  

komite  audit  dengan  manajemen  laba,  diukur  dengan  rumus, sebagai  berikut: 

DA =  β0 + β1AGE + β2GENDER + β3EDUCA + β4FINB + β5FSIZE + β6LEV β7FREQ + 

ε 

keterangan: 

DA  :  Discreationary  Acrrual 

AGE  :  Umur  komite  audit 

GENDER :  Jenis  kelamin  komite  audit 

EDUCA :  Tingkat  pendidikan 

FINB  :  Pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan 

FSIZE  :  Ukuran  perusahaan 

LEV  :  Financial  leverage 

β0  :  Intersep 

β1-β7  :  Koefisien  regresi 

ε  :  Error 

 

3.4.1 Uji  Adjusted  R  Squared (R
2
) 

 

Uji Adjusted  R  Squared  (  )  merupakan  pengujian  yang  digunakan  dalam  

penelitian  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  hubungan  antara  variabel  dependen  

dan  variabel  independen  yang  digunakan.  Nilai  yang  didapat  dalam  pengujian  ini  

selalu  berada  diantara  0  dan  1  (Winarno,  2011).  Semakin  besar  nilai    ,  model  
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penelitian  telah  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  penelitian  dengan  tingkat  

100%  sehingga tidak  ada  faktor  lain  di  luar  model  yang  mempengaruhi  variabel  

dependen  (Winarno,  2011:4.20) 

 

3.5 Metode Analisis 

 

Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  

analisis  data  kuantitatif  yang  dinyatakan  dengan  angka-angka  dan  perhitungannya  

menggunakan  metode  statistik  yang  dibantu  dengan  program  EVIEWS  (Winarno 

2011). 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  melihat  gambaran  umum  dari  data  yang  

digunakan.  Statistik  deskriptif  yang  digunakan  adalah  nilai  rata-rata  (mean),  nilai  

minimum  (minimum),  nilai  maksimum  (maximum),  dan  standar  deviasi  (standar 

deviation).  Data  yang  digunakan  adalah  data  panel  yang  berupa  laporan  keuangan  

manufaktur  pada  tahun 2010  sampai  2012. 

3.5.1.1 Pemusatan  Data 

 

Dalam  penelitian  ini,  ukuran  pemusatan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  

beberapa   perhitungan  (Winarno,  2011),  sebagai  berikut : 

1. Mean  adalah  rata-rata  data,  diperoleh  dengan  menjumlahkan  seluruh  data  

dan  membaginya  dengan  cacah  data. 
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2. Median  adalah  nilai  tengah  (atau  rata-rata  dua  nilai  tengah  bila  datanya  

genap)  bila  datanya  diurutkan  dari  yang  terkecil  hingga  yang  terbesar.  

Median  merupakan  ukuran  tengah  yang  tidak  mudah  terpengaruh  oleh  

outlier,  terutama  bila  dibanding  dengan  mean. 

3. Maksimum  dan  Minimum  adalah  nilai  paling  besar  dan  nilai  paling  kecil  

dari  data. 

 

3.5.1.2 Penyebaran  Data 

 

Penyebaran  data  penelitian  dilakukan  dengan  perhitungan  standard  deviaton, 

skewness,  dan  kurtosis  (Winanro,  2011).  Rumus,  sebagai  berikut : 

4. Standard  Deviation  adalah  ukuran  disperse  atau  penyebaran  data,  diukur  

dengan  rumus  : 

S  =√
∑      ̅   

   

   
 

dengan, N  adalah  banyaknya  observasi  dan  ȳ  adalah  mean  dari  data. 

 

5. Skewness  adalah  ukuran  asimetri  distribusi  data  di  sekitar  mean,  diukur  

dengan  rumus : 

S = 
 

 
∑  

    ̅

 ̂
   

    

dengan,  ̂  adalah  estimator  deviasi  standar  yang  dihitung  berdasarkan  

rumus : 

 ̂ = S√
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Skewness  dari  suatu  distribusi  simetris  (distribusi  normal)  adalah  nol.  

Positive  skewness  menunjukkan  bahwa  distribusi  datanya  memiliki  ekor  

panjang  di sisi  kanan  dan  negative  skewness  memiliki  ekor  panjang  ke  

kiri. 

 

6. Kurtosis  mengukur  ketinggian  suatu  distribusi.  Kurtosis  diukur  dengan  

rumus : 

K  =
 

 
∑   

    ̅

 ̂
    

    

dengan,   ̂  adalah  estimator  bias  terhadap  varians.  Kurtosis  suatu  data  

berdistribusi  normal  adalah  3.  Bila  kurtosis  melebihi  3,  maka  distribusi  

data  dikatakan  leptokurtis  terhadap  normal.  Bila  kurtosis  kurang  dari  3  

distribusi  datanya  datar  (platykurtis)  dibanding  dengan  data  berdistribusi  

normal. 

 

3.5.2 Uji Normalitas  

 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  

pengganggu  atau  residual  berdistribusi  normal.  Untuk mengujinya  dapat  dilakukan  

dengan  2  metode  yaitu  histogram  dan  uji  Jarque-Bera.   

3.5.2.1  Histogram  Residual 

 

Histogram  residual  merupakan  metode  grafis  sederhana  yang  digunakan  

untuk  mengetahui  tentang  bentuk  dari  Probability  Distribution  Function  (PDF)  dari  

variabel  random  berbentuk  distribusi  normal  atau  tidak  (Widarjono, 2013) 
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3.5.2.2 Jarque-Bera  

 

Jarque-Bera adalah  uji  statistic  untuk  mengetahui  apakah  data  berdistribusi  

normal.  Uji  ini  mengukur  perbedaan  swekness  dan  kurtosis    data  dan  

dibandingkan  dengan  apabila  datanya  bersifat  normal  (Winarno,2011).  Rumus  yang  

digunakan  (Gujarati,2010) adalah: 

Jarque-Bera  = 
   

 
[   

     

 
] 

S  adalah  skewness,  K  adalah  kurtosis, dan  k  menggambarkan  banyaknya  

koefisien  yang  digunakan  di  dalam  persamaan.  Residual  yang  terdistribusi  normal  

diharapkan  memiliki  nilai  JB  =  0.  Hipotesis  dari  uji  JB  adalah  sebagai  berikut  

(Winarno,2011)  : 

Ho  :  Residual  data  terdistribusi  normal 

Ha  :  Residual  data  tidak  terdistribusi  normal 

Jika,  probabilitas  lebih  besar  dari  5%,   maka  data  tersebut  berdistribusi  

normal. 

 

3.5.3  Analisis  Regresi  Data  Panel 

 

 Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  yang  bersifat  data  panel.  Data  panel  

adalah  jenis  data  gabungan  antara  data  runtut  (time  series)  dan  data  seksi  silang  

(cross section),  sehingga  data  panel  terdiri  atas  beberapa  objek  dan  beberapa  

periode  waktu  (Winarno,2011).  Dalam  regresi  data  panel  memiliki  tiga  metode  

untuk  mengestimasi  regresi  dengan  data  panel  yang   terdiri  dari  model common  

effect, model   fixed  effect,  dan  model  random  effect.   
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3.5.3.1  Model  Common  Effect 

 

Common   effect  secara  sederhana  menggabungkan  (pooled)  seluruh  data  time  

series  dan  section.  Data  panel  diestimasikan  dengan  menggunakan  metode 

Ordinary  Least  Squares (OLS). 

 

3.5.3.2  Model  Fixed  Effect 

 

Model  regresi  fixed  effect  adalah  bahwa  satu  objek,  memiliki  konstanta  yang  

tetap  besarnya  untuk  berbagai  periode  waktu,  demikian  juga  dengan  koefisien  

regresinya,  tetap  besarnya  dari  waktu  ke  waktu  (time  invariant)  (Winarno,2011).  

Model  fixed  effect  menggunakan  variabel  dummy  untuk  membedakan  satu  objek  

dengan  objek  lainya.  Madel  fixed  effect  dikenal  dengan  model  Least  Square  

Dummy  Variabel  (LSDV). 

 

3.5.3.3 Model  Random  Effect 

 

Keputusan  untuk  menggunakan  variabel  dummy  dalam  fixed  effect  

menimbulkan  model  mengalami  ketidakpastian.  Model  random  effect  melibatkan  

residual,  yang  memiliki  hubungan  antarwaktu  dan  antarobjek  (Winarno,2011) 

Model  dalam  penelitian  ini  dipilih  berdasarkan  model  terbaik  diantara  CEM 

(Common  Effect  Model),  FEM  (Fixed  Effect Model)  dan  REM  (Random  Effect  

Model).  Metode  pemilihannya  yaitu  dengan  cara  uji  Chow,  yaitu  dengan  memilih  

model  yang  terbaik  antara  model  CEM  dan  FEM  terlebih  dahulu.  Jika  nilai  F  

hitung  lebih  besar  dari  nilai  F  kritis, maka  model  FEM  lebih  baik  dari  model  
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CEM.  Selanjutnya  dilakukan  uji  kedua  untuk  memilih  model  FEM/CEM  yang  

terpilih  tadi  dengan  model  REM.  Jika  FEM  lebih  baik  daripada  CEM  maka  

dilakukan  uji  Hausman  untuk  memilih  antara  FEM  dan  REM.  Apabila  nilai  

statistik  Hausman  lebih  besar  dari  nilai  kritisnya  maka  FEM  lebih  baik  dari  REM,  

dan  juga  sebaliknya.  Jika  CEM  lebih  baik,  maka  dilakukan  uji  LM  (Lagrange  

Multiplier)  untuk  memilih  antara  CEM  dan  REM.  Jika  nilai  LM  statistik  lebih  

besar  dari  nilai  kristis  statistik chi-squares,  maka  REM  menjadi estimasi  yang  tepat  

untuk  regresi  data  panel. 

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 

3.5.4.1 Uji Multikolinieritas 

 

Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  

ditemukan  adanya  korelasi  yang  tinggi  atau  sempurna  antarvariabel  independen 

(Ghozali, 2013).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  bebas  dari  multikolinieritas. 

Deteksi  ada  tidaknya multikolinieritas (Ghozali, 2013) yaitu: 

a. Nilai R
2  

tinggi,  tetapi  hanya  sedikit  (bahkan  tidak  ada)  variabel  independen  

yang  signifikan.  

b. Korelasi  antara  dua  variabel  independen  yang  melebihi  0.80  dapat  menjadi  

pertanda  bahwa  multikolinieritas. 

c. Auxilary  regression. Multikolinieritas  timbul  karena  satu  atau  lebih  variabel  

independen  berkorelasi  secara  liniear  dengan  variabel  independen  lainnya. 
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d. Tolerance  dan  Variance  Inflation  factor (VIF),  suatu  model  regresi  yang  

bebas  dari  masalah  mulikolinieritas  apabila  mempunyai  nilai  tolerance  < 0,1 

dan  nilai  VIF  > 10. 

 

3.5.4.2 Uji  Heteroskedastisitas 

 

 Uji  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  tersebut  

terjadi  heteroskedastisitas  yang  bertujuan  untuk  mengetahun  terjadinya  varian  tidak  

sama  untuk  variabel  bebas  yang  berbeda. Model  regresi  yang  baik  adalah  jika  

variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain  berbeda 

(heteroskedastisitas). Deteksi  adanya  heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) yaitu: 

a.  Metode  Grafik 

Jika  residual  tersebar  secara  acak  dan  tidak  mengikuti  pola  tertentu  maka  

mengindikasikan  kemungkinan  adanya  heteroskedastisitas  dalam  model. 

b. Uji  Statistik  Formal 

Uji  statistik  yang  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  

heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  white.  Jika  

probabilitas  signifikan > 0.05,  maka  model  regresi  tidak  mengandung  

heteroskedastisitas. 

 

3.5.4.3 Uji Autokorelasi 

 

 Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi  linier  

ada  korelasi  antarkesalahan  pengganggu  (residual)  pada  periode  t  dengan  kesalahan  

pada  periode t-1 (sebelumnya). Jika  terjadi  korelasi, maka  dinamakan  ada  masalah  
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autokorelasi  (Ghozali, 2013).  Pada  penelitian  ini  digunakan  uji  Durbin-Watson (DW 

Test).  Jika DW  terletak  antara  dudan  4-du,  berarti  tidak  terjadi  autokorelasi. 

  

0 dL du 2 4-dU dL-4   

 

3.6 Pengujian  Hipotesis 

 

3.6.1 Uji  Parsial  (t  test) 

 

 Uji  parsial  atau  uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  severapa  besar  tingkat  

pengaruh  signifikansi  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Dasar  pengujian  

ini  menggunakan  one-tailed  test.  Kriteria  dasar  penerimaanatau  penolakan  Ho  

dilakukan  dengan: 

 Membandingkan  antara  t-hitung  dengan  t-tabel 

- Jika  t-hitung ≤ t-tabel  maka  Hotidak  dapat  ditolak. 

- Jika  t-hitung > t-tabel  maka  Ho ditolak  

 P-value 

- Jika  Pvalue< α  maka  Ha  diterima. 

- Jika  Pvalue> α  maka  Ha  ditolak 

 

3.6.2 Uji  Simultan  (Uji F) 

Uji F  adalah  uji  koefisien  regresi  untuk  menguji  secara  serempak  (simultan)  

dilakukan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  antara  variabel  independen  

dengan  variabel  dependen  
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 Pengujian  Nilai  Kritis (F tabel) 

Untuk  menguji  hipotesis  menggunkan uji-F  dengan  tingkat  signifikansi  

(α) 5%  dengan  sampel  (N)  dan  jumlah  variabel  (k)=7  

 Pengujian  Hipotesis 

1. Ho ; β ≠ 0 ; tidak  terdapat  pengaruh  antara  variabel  independen  secara  

bersama-sama  dengan  variabel  dependen 

2. Ha ; β = 0 ; terdapat  pengaruh  antar  variabel  independen  secara  bersama-

sama dengan  variabel  dependen 

 Kriteria  Pengujian 

1. JIka  nilai  F  hitung  >  F  tabel,  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  hal  ini  

berarti  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  umur,  

gender,  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman  bekerja  di  bidang  

akuntansi  dan  atau  keuangan,  ukuran  perusahaan,  financial  leverage,  

jumlah  pertemuan  terhadap  manajemen  laba. 

2. Jika  nilai  F  hitung  ≤  F  tabel,  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  hal  ini  

berarti  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  variabel  umur,  

gender,  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman  bekerja  di  bidang  

akuntansi  dan  atau  keuangan,  ukuran  perusahaan,  financial  leverage,  

jumlah  pertemuan  terhadap  manajemen  laba. 
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BAB IV  

ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN  MASALAH 

 

4.1 Deskripsi  Obyek  Penelitian 

 

 Penelitian  ini  menggunakan  sampel  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  

Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  mulai  tahun  2010-2012  yang  dipilih  dengan  purposive  

sampling  method.  Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  pada  bab III  diperoleh  

jumlah  sampel  sebanyak  23  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  

(BEI)  periode  2010-2012  dengan  data  observasi  sebanyak  69.  Pemilihan  sampel  

ditentukan  sebagai   berikut: 

Tabel  4.1  Prosedur  Pemilihan  Sampel 

Deskripsi  Kriteria Jumlah  Perusahaan 

Perusahaan  manufaktur  yang  konsisten  terdaftar  pada  Bursa  Efek  

Indonesia  (BEI)  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012. 

121 

Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  menerbitkan  leporan  tahunan. (28) 

Perusahan  manufaktur  yang  tidak  meyajikan  laporan  keuangan  dalam  

mata  uang  Rupiah. 

(25) 

Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  menyajikan  data  lengkap. (45) 

Perusahaan  yang  terpilih  menjadi sampel 23 

Periode  2010-2012 

23  Perusahaan Manufaktur x 3 Tahun 

 

69  Observasi 

Outlier 12 Observasi 

Jumlah Observasi 57 Observasi 

Tabel 4 1  Prosedur  Pemilihan  Sampel   
Sumber:  Output  Eviews 8 

 Tabel  4.1  menunjukan  perusahaan  manufaktur  yang  konsisten  terdafatr  di  

Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2012  sebanyak  

121  perusahaan.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  94  
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perusahaan  yang  sebelumnya  telah  dikurangi  sebanyak  28  perusahaan  yang  tidak  

menerbitkan  laporan  tahunan,  25  perusahaan  tidak  menyajikan  laporan  dalam  mata  

uang  rupiah,   45  perusahaan  yang  tidak  menyajikan  data  lengkap  dan  12  outlier.  

Sehingga  total  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menjadi  57  observasi. 

 

4.2 Analisis  Data 

 

4.2.1  Analisis  Statistik  Deskriptif 

 

 Uji  Statistik  deskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  

dari  suatu  data  yang  dilihat  dari  jumlah  sampel,  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  

nilai  rata-rata (mean),  dan  standard  deviasi  dari  masing-masing  variabel.  Hasil  

pengujian  statistik  deskriptif  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2  sebagai  berikut: 

 

Tabel  4.2 Hasil  Statistik  Deskriptif 

(Sumber:  Output  Eviews 8) 

 

 

 

 

 

Tabel 4 2  Statistik  Deskriptif 

 DA AGE GENDER EDUCA FINB FSIZE LEV FREQ 

Mean -0.023 50.82 0.50 0.824 0.485 27.305 0.099 5.98 

Median -0.012 50.33 0.00 1.00 0.333 27.249 0.082 4.00 

Maximum 0.100 72 1.00 1.00 1.00 30.025 0.317 17.00 

Minimum -0.186 32 0.00 0.00 0.333 25.171 0.0006 2.00 

Std. Dev. 0.066 9.18 0.50 0.383 0.199 1.191 0.077 3.83 

Skewness -0.343 -0.057 0.035 -1.706 0.921 0.131 0.872 1.34 

Kurtosis 2.608 2.56 1.00 3.912 2.846 2.684 2.999 3.97 
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Tabel  4.3 Hasil  Uji  Frekuensi  Gender 

   (Sumber:  Output  Eviews 8)    

 

 

Tabel  4.4  Hasil  Uji  Latar  Belakang  Pendidikan 

                                      (Sumber:  Output  Eviews 8) 

 

 

Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  4.2,  4.3  dan  4.4  dapat  disimpulkan: 

1. DA  atau  discreationary  accrual,  memiliki  nilai  rata-rata  variabel  DA   lebih  

besar dibandingkan  nilai  median (-0.023>-0.0115),  maka  variabel  ini  

memiliki  bentuk  distribusi  data  yang  tidak  simetri  dan  cenderung  menjulur  

ke  kanan.   Perusahaan  yang  memiliki  nilai  DA  tertinggi  yaitu  perusahaan  

JPRS  tahun  2012  dengan  nilai  0.100,  dan  perusahaan  yang  memiliki  

tingkat  DA  terendah  yaitu  perusahaan  DPNS  tahun  2011  dengan  nilai  -

0.1863.  Penyebaran  data  pada  variabel  DA  tidak  tersebar  luas  ditunjukkan  

dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0.065.   

2. AGE  atau  umur  komite  audit  yang  diukur  dengan  logaritma,  memiliki  nilai  

rata-rata  50.82,  dan  nilai  tengah  50.33.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  

rata-rata  variabel  AGE  berada  diatas  nilai  tengahnya, maka  variabel  AGE  

   Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

0 29 50.87 29 50.87 

1 28 49.13 57 100.00 

Total 57 100.00 57 100.00 

Tabel 4 3  Hasil  Uji  Frekuensi  Gender 

   Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

0 10 17.54 10 17.54 

1 47 82.46 57 100.00 

Total 57 100.00 57 100.00 

Tabel 4 4  Hasil  Uji  Latar  Belakang  Pendidikan 
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memiliki  bentuk  distribusi  data  yang  tidak  simetri  dan  cenderung  menjulur  

ke  kanan.  Nilai  tertinggi  AGE  sebesar  72.000  berada  pada  perusahaan  

MLIA  tahun  2011,  dan  nilai  terendah  sebesar  32,00  berada  pada  

perusahaan  PSDN  tahun  2010.  Penyebaran  data  pada  variabel  AGE  tersebar  

secara  luas  ditunjukkan  dengan  nilai  standar  deviasinya  sebesar  9.18.  Nilai  

skewness  yang  negatif  yaitu  -0.057  menunjukkan  bahwa  distribusi  data  

memiliki  ekor  panjang  di  sisi  kiri.  Nilai  kurtosis  yang  positif  sebesar  2.56  

menunjukkan  distribusi  datanya  datar  (platykurtis)  terhadap  normal. 

3. GENDER  atau  jenis  kelamin  diukur  dengan  menggunakan  variabel  dummy.  

Nilai  1  apabila  perusahaan  memiliki  anggota  komite  audit  perempuan  dan  

nilai  0  apabila  perusahaan  tidak  memiliki  anggota  komite  audit  perempuan.  

GENDER  memiliki  nilai  rata-rata  0.50,  dan  nilai  tengah  1.0000.  Hal  ini  

menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  variabel  GENDER  berada  dibawah  nilai  

tengah,  maka  variabel  GENDER  memiliki  bentuk  distribusi  data  yang  tidak  

simetri  dan  cenderung  menjulur  ke  kiri.  Penyebaran  data  pada  variabel  

GENDER  tidak  tersebar  secara  luas  ditunjukkan  dengan  nilai  standar  

deviasi  0.50. Nilai  skewness  yang  positif  sebesar  0.035  menunjukkan  bahwa  

distribusi  data  memiliki  ekor  panjang  di  sisi  kanan.  Nilai  kurtosis  yang  

positif  yaitu  1.00  menunjukkan  distribusi  datanya  datar  (platykurtis)  

terhadap  normal.  Pada  tabel  4.3  dijelaskan  bahwa  terdapat  28  observasi  

dari  57  observasi  yang  memiliki  anggota  komite  audit  perempuan,  

sedangkan  terdapat  29  observasi  dari  57  observasi  yang  tidak  memiliki  

anggota  komite  audit  perempuan.  

4. EDUCA  atau  variabel  latar  belakang  pendidikan  diukur  dengan  

menggunakan  variabel  dummy.  Nilai  1  apabila  perusahaan  memiliki  anggota  
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komite  audit  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  dan  atau  keuangan  

dan  nilai  0  apabila  perusahaan  tidak  memiliki  anggota  komite  audit  dengan  

latar  belakang  pendidikan  akuntansi  dan  atau  keuangan.  EDUCA  memiliki  

nilai  rata-rata  sebesar  0.82  dengan  nilai  tengah  0.00.  Hal  ini  menunjukkan  

bahwa  nilai  rata-rata  variabel  EDUCA  berada  diatas  nilai  tengah,  maka  

variabel  EDUCA  memiliki  bentuk  data  yang  tidak  simetri  dan  cenderung  

menjulur  ke  kanan.  Penyebaran  data  pada  variabel  EDUCA  tidak  tersebar  

secara  luas  ditunjukkan  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0.383.  Nilai  

skewness  yang  negatif  yaitu  sebesar  -1.70  menunjukkan  bahwa  distribusi  

data  memiliki  ekor  panjang  di  sisi  kiri.  Nilai  kurtosis  yang  positif  yaitu  

3.9 menunjukkan  distribusi  datanya  leptokurtis  terhadap  normal. 

5. FINB  atau  variabel  pengalaman  bekerja  di bidang  keuangan  dan  atau  

akuntansi  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0.49  dengan  nilai  tengah  0.33.  

Hal  ini  menujukkan  bahwa   nilai  rata-rata  variabel  FINB  berada  diatas  nilai  

tengah,  maka  variabel  FINB  memiliki  bentuk  data  yang  tidak  simetri  dan  

cenderung  menjulur  ke  kanan.  Nilai  tertinggi  variabel  FINB  sebesar  1.00,  

dan  nilai  terendah  sebesar  0.33  berada  pada  beberapa  perusahaan.  

Penyebaran  data  pada  variabel  FINB  tidak  tersebar  secara  luas  ditunjukkan  

dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0.19.  Nilai  skewness  yang  positif  yaitu  

sebesar  0.92  menunjukkan  bahwa  distribusi  data  memiliki  ekor  panjang  di  

sisi  kanan.  Nilai  kurtosis  yang  positif  yaitu  2.84  menunjukkan  distribusi  

datanya  datar  (platykurtis)  terhadap  normal.   

6. Variabel  ukuran  perusahaan  (FSIZE)  yang  diproksi  dengan  logaritma  natural  

total  aset  memiliki  nilai  terendah  sebesar  25.17  dengan  nilai  tertinggi  
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sebesar  30.03.  Nilai  rata-rata  dari  variabel  ukuran  perusahaan  sebesar 27.30  

dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  1.19. 

7. Variabel  financial  leverage  (LEV)  memiliki  nilai  terendah  sebesar  0.00066  

dengan  nilai  tertinggi  0.32.  Nilai  rata-rata  dari  variabel  financial  leverage    

sebesar  0.98  dengan  nilai  stadar  deviasi  sebesar  0.077. 

8. Variabel  jumlah  pertemuan  (FREQ)  memiliki  nilai  terendah  sebesar  2.0000  

dengan  nilai  tertinggi  sebesar  17.0000.  Nilai  rata-rata  dari  variabel  jumlah  

pertemuan  sebesar  6.10  dengan  nilai  standar  deviasi  sebesar  3.82. 

 

4.2.2  Uji  Normalitas 

 

 Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  

variabel  dependen  dan  variabel  independen  berdistribusi  normal  atau  berdistribusi  

tidak  normal.  Untuk  menguji  normalitas  data,  pada  penelitian  ini  menggunakan  

dua  cara  yaitu  dengan  histogram  dan  uji  Jarque-Bera.  Hipotesis  dari  uji  Jarque-

Bera  adalah  sebagai  berikut: 

 Ho   :  Residual  data  terdistribusi  normal 

 Ha   :  Residual  data  tidak  terdistribusi  normal 

 Jika  nilai  probabilitas  yang  diperoleh  lebih  dari  5%,  maka  distribusi  data  

dikatakan  normal  atau  HO  diterima.  Hasil  uji  normalitas  dapat  dilihat  pada  tabel  

4.5  berikut: 

Tabel 4.5  Uji  Normalitas 

 

   

 

  
              (Sumber:  Output  Eviews 8) 

Jarque-Bera 0.042  

Probabilitas 0.978 

Tabel 4 5  Hasil  Uji  Normalitas 
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 Hasil  pengujian  normalitas  dengan  uji  statistik  Jarque-Bera  menunjukkan  

bahwa  besarnya  nilai  probabilitas  adalah  0.97  dan  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  

berarti  Ho  diterima  yang  berarti  data  residual  berdistribusi  normal  dan  model  

regresi  layak  untuk  dipakai  dalam  penelitian  ini. 

 

4.2.3  Uji  Asumsi  Klasik 

 

 Agar  model  regresi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  memiliki  sifat  BLUE 

(Best  Linier  Unbiased  Estimator), terlebih  dahulu  data  harus  memenuhi  uji  asumsi  

klasik  yang  meliputi  uji  multikolonearitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  

autokorelasi.  Model  penelitian  dapat  dikatakan  BLUE  apabila  bersifat  non  

multikolonearitas,  non  heteroskedastisitas,  dan  non  autokorelasi.  Uji  asumsi  klasik  

yang  telah  dilakukan  dan  hasilnya  adalah  sebagai  berikut: 

 

4.2.3.1  Uji  Multikolonearitas 

 

 Uji  multikolonearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  

ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas  (Winarno,  2011).  Jika  angka  

koefisien  korelasi  ada  yang  menunjukkan  nilai  diatas  0.8  maka  dapat  disimpulkan  

bahwa  terdapat  masalah  multikolonearitas  pada  model  penelitian.  Hasil  perhitungan  

matriks  korelasi  dapat  diketahui  pada  tabel  4.6  berikut: 
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Tabel  4.6  Hasil  Uji  Multikolonearitas 

                                                                                       (Sumber:  Output  Eviews  8) 

 

Hasil  uji  mulitikolinieritas  dilakukan  dengan  menganalisa  nilai   koefisien  

korelasi (r)  antar  variabel  independen  ditunjukkan  melalui  Tabel 4.6, dengan  hasil  

bahwa  tidak  terdapat  variabel  independen  yang  menunjukkan  angka  koefisien  

korelasi  melebihi  0.8.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  

multikolonearitas  antar  variabel  independen  dalam  model  regresi. 

 

4.2.3.2  Uji  Heteroskedastisitas 

 

 Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  

pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi  

heteroskedastisitas.  Pada  penelitian  ini  digunakan  uji  White  untuk mendeteksi  ada  

atau  tidaknya  heteroskedastisitas.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  

uji  White  adalah  sebagai  berikut: 

 

 

 

 

 AGE GENDER EDUCA FINB FSIZE LEV FREQ 

AGE 1.000000 -0.430070 -0.164532 0.187086 0.563046 -0.092045 0.278526 

GENDER -0.430070 1.000000 -0.192628 -0.281715 -0.223642 0.283262 -0.194124 

EDUCA -0.164532 -0.192628 1.000000 0.121159 -0.227389 -0.172449 -0.096806 

FINB 0.187086 -0.281715 0.121159 1.000000 0.176381 -0.237972 0.072202 

FSIZE 0.5563046 -0.223642 -0.227389 0.176381 1.000000 0.226692 0.264516 

LEV -0.092045 0.283262 -0.172449 -0.237972 0.226692 1.000000 -0.004379 

FREQ 0.278526 -0.194124 -0.096806 0.072202 0.264516 -0.004379 1.000000 

Tabel 4 6  Hasil  Uji  Multikolonearitas 
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Tabel  4.7  Hasil  Uji  White 

 

 

 

               

Sumber:  Output Eviews 8 

 

 Berdasarkan hasil  Tabel  4.7 tersebut  dapat  di simpulkan  bahwa  regresi  

penelitian  terbebas  dari  adanya  masalah  heteroskedastisitas.  Hal  tersebut  diputuskan  

berdasarkan  dari  nilai  probabilitas  chi  squares  lebih  besar  dari  α  =  0.05,  yaitu  

0.3964  sehingga  H0  diterima  atau  dengan  kata  lain  tidak  ditemukan  adanya  

heteroskedastisitas. 

 

4.2.3.3  Uji  Autokorelasi 

 

 Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi  

linier  ada  korelasi  antar  anggota  sampel  yang  diurutkan  berdasarkan  waktu.  

Autokorelasi  sering  ditemukan  pada  data  runtun  waktu  atau  time  series  karena  

berdasarkan  sifatnya,  data  periode  sekarang  dipengaruhi  oleh  data  periode  

sebelumnya  (Winarno,  2011).  Untuk  mendeteksi  adanya  autokorelasi  dalam  suatu  

model  regresi  dilakukan  melalui  pengujian  terhadap  nilai  Durbin-Watson.  Jika  nilai  

Durbin  Watson  menunjukkan nilai 

Antara  1.54  sampai  2.46,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  

autokorelasi  dalam  penelitian  tersebut. 

Tabel  4.8 Hasil  Uji  Durbin Watson 

Durbin-Watson stat 1.932304 

             Tabel 4 8  Hasil  Uji  Autokorelasi                                         Sumber:  Output  Eviews 8   

 
 

F-statistic 1.031349 Prob. F(34,34) 0.4217 

Obs*R-squared 7.319681 Prob. Chi-Square(34) 0.3964 

Scaled explained SS 5.732588 Prob. Chi-Square(34) 0.5713 

Tabel 4 7  Hasil  Uji  Heteroskedastisitas 
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Dari  pengujian  statistik  diperoleh  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1.93.  Hal  ini  

berarti  model  regresi  lolos  dari  uji  autokorelasi  ditunjukkan  dengan  angka  Durbin-

Watson  diatas 1.54  dan  di  bawah  2.46. 

 

4.2.4  Penentuan  Model  Regresi  Data Panel 

 

 Permodelan  dalam  menggunakan  teknik  regresi  data  panel  data  dapat  

menggunakan  tiga  pendekatan  alternatif  metode  dalam pengolahannya,  yaitu  

pendekatan  kuadrat  terkecil  (ordinary / pooled  least  square /  Common  Effect),  

pendekatan  efek  tetap (fixed  effect),  dan  pendekatan  efek  acak  (random  effect).  

Penentuan  model  regresi  dilakukan  dengan  beberapa  pengujian  seperti  Uji  Chow,  

Uji  Hausman,  dan  Uji  Lagrange  Multiplier.  Berikut  aplikasi  dari  pemilihan  model  

regresi  linier  penelitian: 

 

4.2.4.1  Common  Effect  Vs  Fixed  Effect 

 

 Pengujian  pertama  untuk  menentukan  model  antara  common  effect  dan  fixed  

effect  adalah  uji  chow.  Uji  chow  yang  menghasilkan  nilai  probabilitas  cross-

section  Chi-Square  lebih  besar dari  α  =  0.05  maka  pengujian  berhenti  pada  uji  

chow, jika  menghasilkan  nilai  probabilitas  cross-section  Chi-Square  lebih  kecil  dari  

α  =  0,05  menghasilkan  keputusan  bahwa  metode  fixed  effect  signifikan  dalam  

menguji  data  panel.  Pemilihan  metode  data  panel  dengan  menggunakan  uji  chow  

adalah  sebagai  berikut: 
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Tabel 4.9  Hasil  Uji  Chow 

 

   

 

                                                                     Sumber:  Ouput  Eviews 8 

 

 Berdasarkan  tabel  4.9,  probilitas  cross-section Chi-square  menghasilkan  

0.0585  lebih  besar  dari  0.05,  maka  pengujian  berhenti  pada  uji  chow  dan  metode  

yang  dipilih  yaitu  metode  common  effect.   

 

4.2.4.2  Analisis  Regresi  Linier  Berganda 

 

 Regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dua  atau  lebih  

variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen.  Hasil  analisis  regresi  dapat  

dilihat  pada  Tabel  4.10  berikut  ini: 

 

Tabel  4.10  Hasil  Analisis  Regresi 

 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AGE 0.000181 0.001199 0.150758 0.8808 

GENDER 0.008360 0.019650 0.425437 0.6724 

EDUCA -0.013732 0.023092 -0.594665 0.5548 

FINB 0.146523 0.044174 3.316934 0.0017 

FSIZE -0.008524 0.009121 -0.934523 0.3546 

LEV 0.311829 0.120318 2.591713 0.0125 

FREQ 0.002295 0.002257 1.016687 0.3143 

C 0.091877 0.223904 0.410342 0.6833 

R-squared 0.251168     Mean dependent var -0.023041 

Adjusted R-squared 0.144192     S.D. dependent var 0.065981 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 1.004210 (21,28) 0.4881 

Cross-section Chi-square 32.000845 21 0.0585 

Tabel 4 9  Hasil  Uji  Cjow 
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S.E. of regression 0.061039     Akaike info criterion -2.625137 

Sum squared resid 0.182562     Schwarz criterion -2.338393 

Log likelihood 82.81639     Hannan-Quinn criter. -2.513698 

F-statistic 2.347895     Durbin-Watson stat 1.932304 

Prob(F-statistic) 0.037730    

Tabel 4 10  Hasil  Analisis  Regresi                                                                                                   Sumber:  Output  Eviews 8

  

 

Dari  tabel  diatas  maka  dibuat  persamaan  regresi  sebagai  berikut: 

DA =  0.091877 + 0.000181AGE + 0.00360GENDER – 0.013732EDUCA + 

0.146523FINB – 0.008524FSIZE + 0.311829LEV + 0.002295FREQ 

Dari  hasil  regresi  pada  tabel  diatas,  diperoleh  interpretasi  bahwa : 

1. Koefisien  konstanta  sebesar  0.091877,  menunjukkan  jika  nilai  variabel  

independen (AGE,  GENDER,  EDUCA dan FINB)  bernilai  konstan,  maka  

nilai  DA  pada  perusahaan manufaktur  periode  2010-2012  rata-rata  akan  

mengalami  kenaikan  sebesar 0.091877 

2. Koefisien  regresi  dan  probabilitas  AGE  secara  berturut-turut  sebesar  

0.000181  dan  0.8808.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  

AGE  memiliki  hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  

dependen  DA.   

3. Koefisien  regresi  dan  probabilitas  yang  dimiliki  GENDER  sebesar  0.008360  

dan  0.6724.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  GENDER  

memiliki  hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  dependen  

DA.   

4. Koefisien  regresi  dan  probabilitas  yang  dimiliki  EDUCA  secara  berurutan  

adalah  -0.013732  dan  0.5548.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  
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independen  ADUCA  memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak  signifikan  

terhadap  variabel  dependen  DA.   

5. Koefisien  regresi  dan  probabilitas  yang  dimiliki  FINB  secara  berturut-turut  

adalah  0.146523  dan  0.0017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  

independen  FINB  memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap  

variabel  dependen  DA.  Hubungan  ini  menggambarkan  bahwa  ketika  

variabel  independen  FINB  mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka  variabel  

dependen  DA  perusahaan  manufaktur  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  

14,65%  dengan  asumsi  variabel  independen  berada  pada  keadaan  yang  

konstan. 

6. Koefisien  regresi  dan  probabilitas  yang  dimiliki  FSIZE  sebesar  -0.008524  

dan 0.3546.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independedn  FSIZE  

memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  dependen  

DA.  

7. Koefsien  regresi  dan  probilitas  yang  dimiliki  LEV  adalah  0.311829  dan  

0.0125. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independedn  LEV  memiliki  

hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  dependen  DA.  Hal  ini  

menggambarkan  bahwa  ketika  variabel  independen  LEV  mengalami  

peningkatan  sebesar  1%  maka  variabel  dependen  DA  perusahaan  

manufaktur  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  31,11%  dengan  asumsi  

variabel  independen  berada  pada  keadaan  yang  konstan.   

8. Koefisien  regresi  dan  probablitas  yang  dimiliki  FREQ  adalah  0.002295  dan  

0.0165.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independedn FREQ  memiliki  

hubungan  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  dependen  DA.  
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4.2.5  Koefisien  Determinasi  (R
2
) 

 

 Model  yang  sudah  dianalisis,  kemudian  diperikasa  apakah  kualitasnya  sudah  

baik  atau  belum.  Salah  satunya  dengan  koefisien  determinasi  yang  pada  intinya  

untuk    mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  modal  dalam  menjelaskan  variasi  

variabel  dependen. 

 Berdasarkan  hasil  regresi  berganda  dengan  model  common  effect,  koefisien  

determinsai  (R
2
)  adalah  sebesar  0.2511  atau  25.11%,  sedangkan  adjusted  R

2
  

sebesar  0.1441  atau  14.41%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  AGE, GENDER,  

EDUCA,  FINB,  FSIZE,  LEV  dan  FREQ  mampu  menjelaskan  manajemen  laba  

sebesar  25.11%.  Sisanya,  yaitu  sebesar  74.89%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  

tidak  digunakan  dalam  model  penelitian ini.  Variabel  lain  yang  mampu  

mempengaruhi  manajemen  laba  bisa  berupa  kerugian,  pertumbuhan  penjualan, ROA  

dan  lain  sebagainya.   

 

4.2.6  Teknik  Pengujian  Hipotesis 

 

 4.2.6.1  Uji  Parsial  (t) 

 

 Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  variabel  

independen  terhadap  variabel  dependen  secara  parsial.  Jika  nilai  probabilitas  

yang  dihasilkan  oleh  variabel  independen  kurang  dari  5%,  maka  variabel  

independen  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  Ha  yang  diinginkan  oleh  peneliti  

dan  sebaliknya.  Hasil  regresi  juga  dapat  disimpulkan  dengan  melihat  hasil  t  

hitung  dan  t  tabel  penelitian. Dengan  ketentuan : 
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 t  hitung  >  t tabel,  maka  Ho  ditolak. 

 t  hitung  <  t  tabel,  maka Ho  tidak  dapat  ditolak 

Nilai  t  tabel,  t  hitung,  dan  probabilitas  masing-masing  variabel  independen  

penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel 4.10. 

 Pada  penelitian  ini  terdapat  beberapa  hipotesis  yang  digunakan  untuk  

menjelaskan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  

penelitian.  Hipotesis  tersebut  antara  lain  sebagai  berikut : 

Ho1 :  Umur komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Ha1 :  Umur  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen laba. 

 Dari  hasil  uji  t  pada  tabel  4.10,  variabel  umur (AGE)  memiliki  nilai  

positif  pada  t  statistik  0.15  dan  probabilitas  sebesar  dan  0.8808.  Nilai  t-

statistik  yang  positif  menunjukkan  hubungan  yang  positif  antara  AGE   

dengan  DA.   Hubungan  yang  positif  tersebut  ternyata  tidak  signifikan  satu   

sama  lain.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari  nilai  probabilitas  yang  melebihi  

0.05  sehingga  hubungannya  bisa  dikatakan  tidak  signifikan.  Karena  adanya  

hubungan  yang  positif  dan  tidak  signifikan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  

H01  tidak  dapat  ditolak. 

 

Ho2 :  Gender  komite  audit  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

Ha2 :  Gender komite audit berpengaruh negatif  terhadap  manajemen  laba. 

 Menurut  hasil  yang  ditunjukkan  pada  tavel  4.10,  nilai  t-statistik  dan  

probailitas  variabel  GENDER  adalah  0.425437  dan  0.6724.  Nilai  t  statistik  

yang  positif  menunjukkan  hubungan  yang  positif  antara  GENDER  dengan  
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DA  perusahaan.  Hubungan  yang  positif  terbukti  tidak  signifikan,  karena  

variabel  independen  GENDER  memiliki  probabilitas  sebesar  0.6724  

sehingga  bisa  dinyatakan  bahwa  penelitian  ini  tidak  dapat  menolak  H02.  

Dengan  kata  lain, variabel  GENDER  memberikan  pengaruh  negatif  namun  

secara  tidak  signifikan  kepada  variabel  manajemen  laba. 

 

Ho3 :  Latar  Belakang  Pendidikan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

Ha3 :  Latar  Balakang  Pendidikan  berpengaruh  negatif  terhadap  

manajemen  laba. 

 Sesuai  dengan  hasil  yang  ditampilkan  pada  tabel  4.10,  dapat  dilihat  

nilai  t-statistik  dan  probabilitas  adalah  sebesar  -0.594665  dan  0.5548.  Nilai  

probabilitas  diatas  0.05  menunjukkan  bahwa  variabel  EDUCA  tidak  

berpengaruh  signifikan  terhadap  DA  dengan  t-statistik  sebesar  -0.594665.  

Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  EDUCA  berpengaruh  secara  

signifikan  terhadap  variabel  dependen  DA  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  

H03  diterima. 

 

Ho4 :  Pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi  tidak  

berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha4 :  Pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi  

berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Melihat  hasil  yang  ditampilkan  pada  tabel  4.10,  menujukkan  nilai  t-

statistik  dan  probabilitas  adalah  sebesar  3.316934  dan  0.0017.  Nilai  

probabilitas  lebih  kecil  dari  0.05  dan  menunjukkan  bahwa  variabel  
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independen  FINB  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  variabel  dependen 

DA. Hubungan  yang  signifikan  tersebut  diperjelas  dengan  nilai  negatif  t-

statistik.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  hipotesis  awal   H04 ditolak. 

 

Untuk  variabel  kontrol  ukuran  perusahaan  (FSIZE), menunjukkan  

nilai  t-statistik  -0.934523  dengan  probabilitas  diatas  tingkat  signifikan  0.05  

(0.3546  >  0.05).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  FSIZE  tidak  berpengaruh  

terhadap  DA  perusahaan. Variabel  kontrol  financial  leverage  (LEV)  

memiliki  nilai  t-statistik  positif  yaitu  2.591713  dengan  probabilitas  dibawah  

tingkat  signifikan  0.05  (0.0125  <  0.05).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  

LEV  berpengaruh  positif  terhadap  DA  perusahaan.  Sedangkan  untuk  

variabel  tingkat  pertemuan  (FREQ)  memiliki  nilai  t-statistik  yang positif  

yaitu  1.0166687  dengan  nilai  probabilitas  diatas  nilai  signifikan  0.05  

(0.3143  >  0.05).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  FREQ  tidak  berpengaruh   

terhadap  DA  perusahaan. 

 

4.2.6.2  Uji  Simultan  (Uji  F) 

 

Uji  F  atau  uji  koefisien  regresi  secara  bersama-sama  digunakan  

untuk  mengetahui  apakah  secara  bersama-sama  variabel  independen  

berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Pada  tabel  4.10  uji  F  

dapat  dilihat  bahwa  nilai  F  sebesar  2.34  dengan  probabilitas  0.037.  Karena  

probabilitasnya  lebih  kecil  dai  0.05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  

AGE,  GENDER,  EDUCA,  FINB,  FSIZE,  LEV,  dan  FREQ  secara  bersama-

sama  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba. 
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4.3  Pembahasan  Hasil  Penelitian 

  

4.3.1  Pengaruh  Umur  Terhadap  Manajemen  Laba 

 

 Pengaruh  Umur  terhadap  manajemen  laba  menunjukkan  hasil  positif  tetapi  

tidak  signifikan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  0.000181  dan  

tingkat  signifikansi  yang  lebih  besar  yaitu  sebesar  0.8808.  Dari  tingkat  signifikansi  

dapat  diinterpretasikan,  bahwa  umur  yang  semakin  tua  dari  ketua  komite  audit,  

yang  menggambarkan  semakin  berpengalamannya  ketua  komite  audit,  tidak  

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  manajemen  laba  sehingga  hipotesis  

pertama  dari  penelitian  ini  ditolak.  Hal  ini   bisa  terjadi  dikarenakan  anggota  

komite  audit  yang  lebih  tua  belum  tentu  memiliki  latar  belakang  di  bidang  

keuangan  atau  akuntansi  terlebih  mengenai  praktik  manajemen  laba  sehingga  

komite  audit  akan  kesulitan  dalam  mendeteksi  manajemen  laba  dalam  suatu  

perusahaan.  Hasil  ini,  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu,  Wardhani  dan  Joseph  

(2010)  yang  menyatakan  bahwa  umur  komite  audit  tidak  memiliki  pengaruh  

terhadap  manajemen  laba. Tetapi  tidak  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Qi  dan  

Tian  (2012)  bahwa umur  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  

 

4.3.2  Pengaruh  Gender  Terhadap  Manajemen  Laba 

  

 Gender  merupakan  suatu  sifat  yang  melekat  yang  ada  pada  diri  yang  

berjenis  kelamin  laki-laki  maupun  perempuan.  Pada  pengaruh  Gender  terhadap  

manajemen  laba  menunjukkan  hasil  yang  positif  tetapi  tidak  signifikan.  Hal  

tersebut  ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0.008360  dan  tingkat  
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signifikansi  sebesar   0.6724.  Tidak  signifikannya  hasil  penelitian  ini  diduga  karena  

komite  audit perempuan  dan  laki-laki  yang  sudah  bekerja  menunjukkan  adanya  

adaptasi  nilai-nilai  dan  keyakinan  indvidu  dengan  lingkungan  kinerjanya.  Penelitian  

ini  medukung  penelitian  Darwin  (2013)  yang  memiliki  hasil  bahwa  gender  tidak  

signifikan  terhadap  manajemen  laba.  

 

4.3.3  Pengaruh  latar  belakang  pendidikan  terhadap  Manajemen  Laba 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  4.10  variabel  EDUCA  

berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  manajamen  laba.  Hal  tersebut  

ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi  -0.013732  dan  tingkat  signifikan  0.5548.  

Hasil  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardhani  dan  Joseph  

(2010)  dan  berbeda  dengan  hasil  peneletian  Rustiarini  (2010).  Adanya  hubungan  

tang  tidak  signifikan  antara  EDUCA  terhadap  DA  mengisyratkan  bahwa  latar  

belakang  pendidikan  tidak  dijamin  dapat  mengurangi  manajemen  laba.  Hal  tersebut  

dikarenakan  komite audit  hanya  berfungsi  sebagai  pengawas  dan  tidak  bertindak  

sebagai  pengambil  keputusan  operasional  karena  tugas  pengambilan  keputusan  

operasional  menjadi  tanggung  jawab  dewan  direksi. 

 

4.3.4  Pengaruh  Pengalaman  Bekerja  di  Bidang  Keuangan dan  atau  Akuntansi 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  4.10  variabel  FINB  

berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  manajemen  laba.  Hal  tersebut  ditujukkan  

dengan  koefisien  regresi  0.146523  dan  tingkat  signifikan  0.0017.  Hasil  tersebut  
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sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Trihartati  (2009)  dan  berbeda  

dengan  hasil  penelitian  Qi  dan  Tian  (2012).  Adanya  pengaruh  signifikan  positif  

antara  FINB  terhadap  DA  mengisyaratkan  bahwa   pengalaman  bekerja  di bidang  

akuntansi  dan  atau  keuangan  yang  dimiliki  anggota  komite  audit  tersebut  telah  

memahami  segala  sesuatu  mengenai  manajemen  laba  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  

yang  diinginkan.  Hal  ini  bisa  menjadi  motif  dipraktikannya  manajemen  laba  dalam  

sebuah  perusahaan. 

 

 4.3.5  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Manajemen  Laba. 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  4.10  variabel  FSIZE  sebagai  

variabel  kontrol  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba.  Hal  tersbut  

ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi  -0.008524  dan  tingkat  signifikan  0.3546.  

Hasil  tersebut  mendukung  penelitian  Handayani  dan  Rachadi  (2009)  dan  bertolak  

belakang  dengan  hasil  penelitian  Qi  dan  Tian  (2012).  Adanya  pengaruh negatif  

dan  tidak  signifikan  terhadap  DA  mengisyaratkan  bahwa  motivasi  manajer  dalam  

melakukan  praktik  manajemen  laba  bukan  didasarkan  pada  ukuran  perusahaan.  

Adanya  asimetri  informasi  yang  berupa  perolehan  informasi  menajer  dalam  

perusahaan  yang  lebih  besar  daripada  informasi  yang  diterima  oleh  investor,  

menjadi  dasar  motivasi  tindak  manajemen  laba  oleh  manejer  penusahaan. 

 

4.3.6  Pengaruh  Financial  Leverage  Terhadap  Manajemen  Laba 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  4.10  variabel  LEV  sebagai  

variabel  kontrol  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  laba.  Hal  tersebut  
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ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi  0.311829  dan  tingkat  signifikan 0.0125.  Hasil  

tersebut  mendukung  penelitian  Qi  dan  Tian  (2012),  tetapi  tidak  sejalan  dengan  

hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azlina (2010)  yang  menemukan  bahwa  

leverage  mempunyai  hubungan  negatif  dengan  manajemen  laba.  Van Horn (1997) 

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.  Perusahaan  

melakukan  tindakan  manajemen  laba  jika  perusahaan  tersebut  telah  semakin  dekat  

dengan  pelanggaran  perjanjian  hutang  yang  berbasis  akuntansi,  maka  manajer  

perusahaan  akan  memilih  prosedur  akuntansi  yang  memindahkan  laba  yang  

dilaporkan  dari  periode  mendatang  ke  periode  sekarang.  Hal  tersebut  dilakukan  

karena  laba  bersih  yang  dilaporkan  naik  akan  mengurangi  kemungkinan  kegagalan  

membayar  hutang-hutangnya  pada  masa  mendatang.  Naiknya  laba  yang  dilaporkan  

bisa  menarik  perhatian  bagi  kreditur  untuk  memberikan  tambahan  pinjaman.   

 

4.3.7  Pengaruh  Frekuensi  Rapat  terhadap  Manajemen  Laba 

 

 Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel  4.10  variabel  FREQ  sebagai  

variabel  kontrol  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  manajemen  laba.   

Hal  terebut  ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi  0.002295  dan  tingkat  signifikan  

0.3143.  Adanya  pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  DA  mengisyratkan  bahwa   

frekuensi  rapat  tidak  berpengaruh  terhadap  praktik  manajemen  laba.  Hasil  tersebut  

mendukung  penelitian  Fitriasari  (2007),  tetapi  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  

Qi  dan  Tian  (2012).  Hasil  ini  bisa  terjadi  dikarenankan  dalam  pelaksanaan  rapat  

yang  dilakukan  oleh  komite  audit  belum  tentu  mampu  menghasilkan  keputusan  
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atau  peraturan  yang  dapat  meminimalisir  manajemen  laba.  Penyebab  lain  adalah  

kurangnya  koordinasi  dengan  auditor  internal  perusahaan  dan  auditor eksternal  

sehingga  masalah  yang  ada  dalam  proses  pelaporan  keuangan  tidak  menemukan  

penyelesaian. 

 

4.4  Implikasi  Manajerial 

 

 Sesuai  dengan  teori  agensi  bahwa  terdapat  hubungan  antara  pihak  

pemegang  saham  dengan   manajer.  Dimana  pemegang  saham  memberikan  

wewenang  terhadap  manajemen  perusahaan  untuk  mengelola  perusahaan.  Dalam  

penelitian  ini,  tindakan  yang  diambil  oleh  manajer  dalam  mengelola  perusahaan  

dikaitkan  dengan  ada  atau  tidaknya  mananjemen  laba.  Manajemen  laba  

memberikan  keuntungan  terhadap  pihak  manajer  karena  pihak  manajer  memiliki  

informasi  yang  lebih  banyak  mengenai  perusahaan  dibandingkan  dengan  informasi  

yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham. Sehingga  dibutuhkan  komite  audit  untuk  

mengurangu  kegiatan  praktik  manajemen  laba. 

 Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  faktor  karekteristik  komite  audit  yang  

dianggap  dapat  mempengaruhi  praktik  manajemen  laba.  Faktor  tersebut  antara  lain  

umur,  gender,  latar   belakang  pendidikan,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  

akuntansi  dan  atau  keuangan.  Tujuan  pemilihan  faktor-faktor  karakteristik  tersebut  

adalah  untuk  memberikan  gambaran  bagi  pemegang  saham  untuk  menentukan  

keputusan  selanjutnya  yang  berkaitan  dengan  kelangsungan  perusahaan.  Hasil  

penelitian  menunjukkan  adanya  hubungan  signifikan  positif  pada  variabel  

pengalaman  bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  dan  financial  leverage. 
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 Hubungan  signifikan  positif  pada  variabel  pengalaman  bekerja  di  bidang  

akuntansi  atau  keuangan  menujukkan  bahwa  komite  audit  yang  memiliki  

pengalaman  bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  lebih  memahami  

segala  sesuatu  mengenai  manajemen  laba,  hal  tersebut  bisa  menjadi  motif  bagi  

komite  audit  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pribadinya.  Variabel  financial  leverage    

memiliki  hubungan  yang  sama  yaitu  signifikan  positif  terhadap  DA.  Hal  tersebut  

menggambarkan  bahwa  perusahaan  yang  dengan  tingkat  leverage  yang  tinggi  akan  

melakukan  praktik  manajemen  laba.  Untuk  variabel  lainnya  tidak  menunjukkan  

hubungan  terhadap  manajemen  laba  karena  pada  variabel  tersebut  memang  tidak  

mempengaruhi  tindakan  perusahaan  untuk  melakukan  menajemen  laba. 
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BAB  V  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 

 PenelItian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  mengenai  

pengaruh  umur  komite  audit,  gender  komite  audit,  latar  belakang  pendidikan  

komite  audit,  dan  pengalaman  bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  

untuk  melakukan  praktik  manajemen  laba.  Manajemen  laba  di  proksikan  dengan  

discreationary  accrual  dengan  cara  pengukuran  adalah  dengan  menggunakan  Jones  

Modified  Model.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan  

sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: 

1. Variabel  umur  komite  audit  (AGE)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  

laba. 

2. Variabel  gender  (GENDER)  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap  

manajemen  laba. 

3. Variabel  latar  belakang  pendidikan  (EDUCA)  komite  audit  tidak  

berpengaruh  terhadap  manajemen  laba. 

4. Variabel  pengalaman  bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  

(FINB)  berpengaruh positif  terhadap  manajemen  laba. 

5. Variabel  ukuran  perusahaan  (FSIZE)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  

laba. 

6. Variabel  financial  leverage  (LEV)  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  

laba. 
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7. Variabel  frekuensi  rapat  (FREQ)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  

laba. 

8. Variabel  AGE,  GENDER,  EDUCA,  FINB,  FSIZE,  LEV,  dan  FREQ  secara  

bersama-sama  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba. 

 

5.2  Keterbatasan  Penelitian 

 

 Hasil  penelitian  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan  karena  adanya  

keterbatasan  peneliti.  Kelemahan  tersebut,  antara  lain: 

1. Periode  penelitian  yang  digunakan  relatif  pendek  yaitu  dari  tahun  2010  

hingga  tahun  2012  sehingga  praktik  manajemen  laba  yang  dillakukan  pada  

perusahaan  yang  diamati  kurang  mencerminkan  kondisi  yang  sebenarnya. 

2. Sampel  perusahaan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  

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

sebagai  hasil  penelitian  kurang  dapat  di  generalisasi. 

3. Perusahaan  manufaktur  yang  digunakan  sampel  penelitian  terbatas  oleh  

karena  banyak  perusahaan  manufaktur  yang  tidak  menerbitkan  laporan 

keuangan  tahunan. 

4. Jumlah  variabel  independen  yang  digunakan  terbatas  dikarenakan  sedikitnya  

informasi  tentang  komite  audit  yang  diungkapkan  ke publik.  
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5.3  Saran 

 

Berdasarkan  hasil  analisis  pembahasan  serta  tiga  kesimpulan  diatas,  ada  

saran-saran  yang  dapat  diberikan  peneliti,  berikut  saran  yang  perlu  diperhatikan: 

 

5.3.1 Bagi  Investor 

Bagi  investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya  di  suatu  perusahaan  

sebaiknya  lebih  selektif  dalam  memilih  perusahaan  yang  dirasa  memiliki  kualitas.  

Investor  diharapkan  agar  lebih  memperhatikan  efektivitas  komite  audit  dalam  

menjamin  relevansi  nilai  atas  laporan  keuangan. 

5.3.2 Bagi  Perusahaan 

Perusahaan  dapat  menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  pedoman  untuk  

lebih  meningkatkan  dan  mempertahankan  fungsi  komite  audit  sebagai  pengawas  

terhadap  kualitas  laporan  keuangan  perusahaan.   

5.3.3 Bagi  Penulis  Selanjutnya 

- Memperpanjang  periode  penelitian,  misalnya  5  tahun  sehingga  data  yang  

diperoleh  lebih  akurat  dan lebih  menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya  

pada  perusahaan  yang  diamati. 

- Sampel  perusahaan  yang  diamati  tidak  saja  terbatas  pada  perusahaan  

manufaktur,  tetapi  juga  bisa  memperluas  sampel  pada  perusahaan  non 

manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1.  Daftar  Sampel  Penelitian 

NO KODE NAMA  PERUSAHAAN 

1 IKAI Intikeramik  Alamasri  Industri  Tbk. 

2 MLIA Mulia  Industrindo  Tbk. 

3 GDST Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk. 

4 JPRS Jaya  Peri  Steel  Tbk. 

5 LMSH Lion  Metal  Works  Tbk. 

6 BUDI Budi  Acid  Jaya  Tbk. 

7 DPNS Duta  Pertiwi  Nusantara  Tbk. 

8 YPAS Yanaprima  Hastapersada  Tbk. 

9 JPFA Japfa  Comfeed  Indonesia  Tbk. 

10 SULI Sumalindo  Lestari  Jaya  Tbk. 

11 INDS Indospring  Tbk. 

12 PBRX Pan  Brothers  Tbk. 

13 HDTX Panasia  Indosyntex  Tbk. 

14 ADES Akasha  Wira  International  Tbk. 

15 PSDN Prashidha  Aneka  Niaga  Tbk. 

16 ULTJ Ultra  Jaya  Milk  Tbk 

17 INAF Indofarma  Tbk 

18 MERK Merck  Tbk. 

19 PYFA Pyridam  Farma  Tbk. 

20 MRAT Mustika  Ratu  Tbk. 

21 KICI Kedaung  Indah  Can  Tbk. 

22 KDSI Kedawung  Setia  Industrial  Tbk 

23 LMPI Langgeng  Makmur  Industri  Tbk 
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Lampiran 3. Variabel  Independen 

No Nama Perusahaan Tahun Age Gender Educa Finb 

1 IKAI 2010 48.3333 0 0 0.3333 

  IKAI 2011 49.0000 1 1 0.3333 

  IKAI 2012 50.3333 0 0 0.3333 

2 MLIA 2010 71.0000 0 1 0.3333 

  MLIA 2011 72.0000 0 1 0.3333 

  MLIA 2012 67.6667 0 1 0.6667 

3 GDST 2010 44.0000 0 1 0.6667 

  GDST 2011 45.0000 0 1 0.6667 

  GDST 2012 46.0000 0 1 0.6667 

4 JPRS 2010 49.3333 0 1 0.3333 

  JPRS 2011 50.3333 0 1 0.3333 

  JPRS 2012 51.3333 0 1 0.3333 

5 LMSH 2010 47.0000 1 1 0.6667 

  LMSH 2011 48.0000 1 1 0.6667 

  LMSH 2012 49.0000 1 1 0.6667 

6 BUDI 2010 41.6667 1 1 0.0000 

  BUDI 2011 34.6667 1 1 0.3333 

  BUDI 2012 35.6667 1 1 0.3333 

7 DPNS 2010 45.3333 0 1 0.3333 

  DPNS 2011 46.3333 0 1 0.3333 

  DPNS 2012 45.3333 0 1 0.6667 

8 YPAS 2010 47.6667 1 0 0.3333 

  YPAS 2011 48.6667 1 0 0.3333 

  YPAS 2012 49.6667 1 0 0.3333 

9 JPFA 2010 60.0000 1 0 0.6667 

  JPFA 2011 61.0000 1 0 0.6667 

  JPFA 2012 60.6667 0 0 0.6667 

10 SULI 2010 48.6667 0 1 0.0000 

  SULI 2011 54.6667 1 1 0.3333 

  SULI 2012 55.6667 1 1 0.3333 

11 INDS 2010 55.3333 1 1 0.6667 

  INDS 2011 56.3333 1 1 0.6667 

  INDS 2012 57.3333 1 1 0.6667 

12 PBRX 2010 64.3333 0 1 0.3333 

  PBRX 2011 49.3333 0 1 0.6667 

  PBRX 2012 50.3333 0 1 0.6667 

13 HDTX 2010 53.6667 1 0 0.3333 

  HDTX 2011 54.6667 1 0 0.3333 
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  HDTX 2012 55.6667 1 0 0.3333 

14 ADES 2010 38.0000 1 1 0.3333 

  ADES 2011 39.0000 1 1 0.6667 

  ADES 2012 40.0000 1 1 0.6667 

No Nama Perusahaan Tahun Age Gender Educa Finb 

15 PSDN 2010 32.0000 1 1 0.3333 

  PSDN 2011 33.0000 1 1 0.3333 

  PSDN 2012 34.0000 1 1 0.3333 

16 ULTJ 2010 63.3333 0 1 0.3333 

  ULTJ 2011 64.3333 0 1 0.3333 

  ULTJ 2012 60.6667 0 1 0.3333 

17 INAF 2010 59.0000 0 1 0.6667 

  INAF 2011 60.0000 0 1 0.6667 

  INAF 2012 61.0000 0 1 0.6667 

18 MERK 2010 61.3333 0 1 0.3333 

  MERK 2011 62.3333 0 1 0.3333 

  MERK 2012 63.3333 0 1 0.3333 

19 PYFA 2010 37.6667 1 1 0.3333 

  PYFA 2011 38.3333 1 1 0.3333 

  PYFA 2012 39.0000 1 1 0.3333 

20 MRAT 2010 51.0000 1 1 0.6667 

  MRAT 2011 52.0000 1 1 0.6667 

  MRAT 2012 53.0000 1 1 0.6667 

21 KICI 2010 41.6667 1 1 0.3333 

  KICI 2011 42.6667 1 1 0.3333 

  KICI 2012 43.6667 1 1 0.3333 

22 KDSI 2010 45.0000 0 1 1.0000 

  KDSI 2011 50.0000 0 1 1.0000 

  KDSI 2012 51.0000 0 1 1.0000 

23 LMPI 2010 49.3333 0 1 0.6667 

  LMPI 2011 50.3333 0 1 0.6667 

  LMPI 2012 51.3333 0 1 0.6667 
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Lampiran 4.  Variabel  Kontrol 

No Nama Perusahaan Tahun Fsize Lev Freq 

1 IKAI 2010 27.19064 0.0106 4 

  IKAI 2011 27.03098 0.0258 4 

  IKAI 2012 26.95262 0.0287 4 

2 MLIA 2010 29.14225 0.0009 12 

  MLIA 2011 29.44245 0.0007 12 

  MLIA 2012 29.51185 0.0007 12 

3 GDST 2010 27.70294 0.0084 12 

  GDST 2011 27.60823 0.0117 4 

  GDST 2012 27.78286 0.0121 4 

4 JPRS 2010 26.74254 0.0195 12 

  JPRS 2011 26.80514 0.0226 12 

  JPRS 2012 26.71124 0.0293 12 

5 LMSH 2010 25.08254 0.1043 2 

  LMSH 2011 25.30843 0.0913 4 

  LMSH 2012 25.57957 0.0466 6 

6 BUDI 2010 28.30785 0.1796 6 

  BUDI 2011 28.38399 0.2764 6 

  BUDI 2012 28.46379 0.2342 6 

7 DPNS 2010 25.89195 0.1378 4 

  DPNS 2011 25.87263 0.1102 4 

  DPNS 2012 25.94165 0.0890 4 

8 YPAS 2010 26.02592 0.0261 4 

  YPAS 2011 26.13317 0.0216 4 

  YPAS 2012 26.57959 0.1672 4 

9 JPFA 2010 29.57423 0.2589 4 

  JPFA 2011 29.74322 0.1671 4 

  JPFA 2012 30.02541 0.2440 4 

10 SULI 2010 28.30169 0.3171 7 

  SULI 2011 28.15872 0.1100 7 

  SULI 2012 27.98784 0.1054 9 

11 INDS 2010 27.36942 0.1696 2 

  INDS 2011 27.7618 0.1555 2 

  INDS 2012 28.14071 0.0940 2 

12 PBRX 2010 27.51143 0.1937 7 

  PBRX 2011 28.04646 0.0321 8 

  PBRX 2012 28.32572 0.0248 9 

13 HDTX 2010 27.64848 0.1619 12 
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  HDTX 2011 27.6445 0.1360 12 

  HDTX 2012 27.94038 0.2170 17 

14 ADES 2010 26.50553 0.4233 2 

  ADES 2011 26.47916 0.3636 4 

 

ADES 2012 26.68709 0.2091 4 

No Nama Perusahaan Tahun Fsize Lev Freq 

15 PSDN 2010 26.75061 0.0643 4 

  PSDN 2011 26.76677 0.0820 4 

  PSDN 2012 27.24919 0.0533 4 

16 ULTJ 2010 28.32764 0.1524 2 

  ULTJ 2011 28.41058 0.0994 2 

  ULTJ 2012 28.51512 0.0626 2 

17 INAF 2010 27.32172 0.0642 12 

  INAF 2011 27.73979 0.0415 15 

  INAF 2012 27.80381 0.1419 17 

18 MERK 2010 26.79808 0.0441 2 

  MERK 2011 27.09383 0.0424 2 

  MERK 2012 27.0679 0.0577 2 

19 PYFA 2010 25.33429 0.0767 3 

  PYFA 2011 25.49424 0.0955 4 

  PYFA 2012 25.63481 0.1452 4 

20 MRAT 2010 26.68002 0.0275 4 

  MRAT 2011 26.76944 0.0242 4 

  MRAT 2012 26.8446 0.0240 4 

21 KICI 2010 25.17169 0.1709 4 

  KICI 2011 25.19398 0.1761 4 

  KICI 2012 25.27668 0.1629 4 

22 KDSI 2010 27.04713 0.0334 6 

  KDSI 2011 27.09926 0.0380 6 

  KDSI 2012 27.06989 0.0391 6 

23 LMPI 2010 27.13495 0.0581 6 

  LMPI 2011 27.25399 0.0876 7 

  LMPI 2012 27.42664 0.0699 6 
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Lampiran  5.  Hasil  Uji  Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.004210 (21,28) 0.4881 

Cross-section Chi-square 32.000845 21 0.0585 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variabel: DA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/25/14   Time: 16:51   

Sampel: 2010 2012   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 57  

     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AGE 0.000181 0.001199 0.150758 0.8808 

GENDER 0.008360 0.019650 0.425437 0.6724 

EDUC -0.013732 0.023092 -0.594665 0.5548 

EXP01 0.146523 0.044174 3.316934 0.0017 

FSIZE -0.008524 0.009121 -0.934523 0.3546 

LEV 0.311829 0.120318 2.591713 0.0125 

FREQ 0.002295 0.002257 1.016687 0.3143 

C 0.091877 0.223904 0.410342 0.6833 

     
     R-squared 0.251168     Mean dependent var -0.023041 

Adjusted R-squared 0.144192     S.D. dependent var 0.065981 

S.E. of regression 0.061039     Akaike info criterion -2.625137 

Sum squared resid 0.182562     Schwarz criterion -2.338393 

Log likelihood 82.81639     Hannan-Quinn criter. -2.513698 

F-statistic 2.347895     Durbin-Watson stat 1.932304 

Prob(F-statistic) 0.037730    
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Lampiran  6.  Asumsi  Klasik 

 

Hasil  Uji  Multikolienaritas 

 AGE GENDER EDUCA FINB FSIZE LEV FREQ 

AGE  1.000000 -0.430070 -0.164532  0.187086  0.563046 -0.092045  0.278526 

GENDER -0.430070  1.000000 -0.192628 -0.281715 -0.223642  0.283262 -0.194124 

EDUCA -0.164532 -0.192628  1.000000  0.121159 -0.227389 -0.172449 -0.096806 

FINB  0.187086 -0.281715  0.121159  1.000000  0.176381 -0.237972  0.072202 

FSIZE  0.563046 -0.223642 -0.227389  0.176381  1.000000  0.226692  0.264516 

LEV -0.092045  0.283262 -0.172449 -0.237972  0.226692  1.000000 -0.004379 

FREQ  0.278526 -0.194124 -0.096806  0.072202  0.264516 -0.004379  1.000000 

 

 

Hasil  Uji  Autokorelasi 

Durbin  Watson Test. 

R-squared 0.251168     Mean dependent var -0.023041 

Adjusted R-squared 0.144192     S.D. dependent var 0.065981 

S.E. of regression 0.061039     Akaike info criterion -2.625137 

Sum squared resid 0.182562     Schwarz criterion -2.338393 

Log likelihood 82.81639     Hannan-Quinn criter. -2.513698 

F-statistic 2.347895     Durbin-Watson stat 1.932304 

Prob(F-statistic) 0.037730    
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Hasil  Uji  Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 1.031349     Prob. F(7,49) 0.4217 

Obs*R-squared 7.319681     Prob. Chi-Square(7) 0.3964 

Scaled explained SS 5.732588     Prob. Chi-Square(7) 0.5713 

Test Equation:    

Dependent Variabel: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/25/14   Time: 20:48   

Sampel: 1 69    

Included observations: 57   

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.010064 0.009305 1.081511 0.2848 

AGE^2 3.86E-07 9.60E-07 0.401612 0.6897 

GENDER^2 -0.002010 0.001485 -1.353323 0.1822 

EDUC^2 0.002250 0.001769 1.272044 0.2094 

EXP01^2 -0.003177 0.002903 -1.094300 0.2792 

FSIZE^2 -1.05E-05 1.38E-05 -0.761354 0.4501 

LEV^2 -0.007535 0.034595 -0.217812 0.8285 

FREQ^2 1.82E-06 9.95E-06 0.182688 0.8558 

R-squared 0.128415     Mean dependent var 0.003203 

Adjusted R-squared 0.003903     S.D. dependent var 0.004704 

S.E. of regression 0.004695     Akaike info criterion -7.755085 

Sum squared resid 0.001080     Schwarz criterion -7.468341 

Log likelihood 229.0199     Hannan-Quinn criter. -7.643646 

F-statistic 1.031349     Durbin-Watson stat 1.619157 

Prob(F-statistic) 0.421696    
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Lampiran 7.  Hasil  Regresi  Penelitian 

 

Dependent Variabel: DA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/25/14   Time: 16:52   

Sampel: 2010 2012   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 57  

     
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

AGE 0.000181 0.001199 0.150758 0.8808 

GENDER 0.008360 0.019650 0.425437 0.6724 

EDUCA -0.013732 0.023092 -0.594665 0.5548 

FINB 0.146523 0.044174 3.316934 0.0017 

FSIZE -0.008524 0.009121 -0.934523 0.3546 

LEV 0.311829 0.120318 2.591713 0.0125 

FREQ 0.002295 0.002257 1.016687 0.3143 

C 0.091877 0.223904 0.410342 0.6833 

R-squared 0.251168     Mean dependent var -0.023041 

Adjusted R-squared 0.144192     S.D. dependent var 0.065981 

S.E. of regression 0.061039     Akaike info criterion -2.625137 

Sum squared resid 0.182562     Schwarz criterion -2.338393 

Log likelihood 82.81639     Hannan-Quinn criter. -2.513698 

F-statistic 2.347895     Durbin-Watson stat 1.932304 

Prob(F-statistic) 0.037730    

 

 

 

 

Pengaruh Karakteristik Personal Komite Audit..., Three Karunia Lestari, Ak.-IBS, 2014



 

 

121 
 

 

 

 

Lampiran 8. Uji  Normalitas 

 

0

2
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12

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2012
Observations 57

Mean      -9.74e-19
Median   0.000814
Maximum  0.154823
Minimum -0.144702
Std. Dev.   0.057097
Skewness   0.030858
Kurtosis   3.119562

Jarque-Bera  0.042997
Probability  0.978731

 

 

Lampiran  9.  Statistik  Deskriptif 

 DA AGE GENDER EDUCA FINB FSIZE LEV FREQ 

Mean 

-0.023041 

      

50.81871  0.491228  0.824561  0.485372  27.30556  0.098513  6.105263 

Median -0.011512  50.33333  0.000000  1.000000  0.333300  27.24919  0.082044  4.000000 

Maximum  0.100089  72.00000  1.000000  1.000000  1.000000  30.02541  0.317146  17.00000 

Minimum -0.186339  32.00000  0.000000  0.000000  0.333300  25.17169  0.000664  2.000000 

Std. Dev.  0.065981  9.186574  0.504367  0.383723  0.199929  1.191710  0.077368  3.820453 

Skewness -0.343027 -0.057497  0.035093 -1.706683  0.921045  0.130574  0.871962  1.306478 

Kurtosis  2.607601  2.563873  1.001232  3.912766  2.846662  2.684999  2.999901  3.890231 

         

Jarque-Bera  1.483535  0.483148  9.500004  29.64999  8.114916  0.397632  7.223011  18.09762 

Probability  0.476271  0.785391  0.008652  0.000000  0.017293  0.819701  0.027011  0.000118 

         

 -1.313360  2896.667  28.00000  47.00000  27.66620  1556.417  5.615259  348.0000 
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  0.243796  4726.016  14.24561  8.245614  2.238403  79.52961  0.335204  817.3684 

         

Observation  57  57  57  57  57  57  57  57 
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