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ABSTRAK 

 Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengaruh  Karakterisktik  Personal  Komie  Audit  

yang  diproksikan  dengan  umur,  jenis  kelamin,  latar  belakang  pendidikan,  dan  pengalaman  

bekerja  dibidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  Terhadap  Manajemen  Laba  dengan  variabel  

kontrol Fsize ,  Financial  Leverage dan  frekuensi  rapat  pada  perusahaan  manufaktur  yang  

terdaftar  di  BEI  periode  2010-2012.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode  

purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka.  Teknik  analisis  

data  meliputi  1)  Statistik  deskriptif  2)  Uji  Asumsi  Klasik:  Normalitas,  Multikinearitas,  

Autokorelasi  dan  Heteroskedastisitas  3)  Pengujian  Hipotesis:  a)  Uji  statistik  t  b)  Uji  

Statistik  F  4)  Pengujian  Hipotesis  metode  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan   

variabel  umur,  jenis  kelamin,  dan  frekuensi  rapat  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  

terhadap  manajemen  laba,  variabel latar  belakang  pendidikan  dan  ukuran  perusahaan  

berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  manajemen  laba,  dan  untuk  variabel  

pengalaman  bekerja  dibidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  serta  financial  leverage  

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  laba. 

 

Kata  Kunci:  Manajemen  Laba,  Komite  Audit,  Umur,  Jenis  Kelamin,  Latar  Belakang  

Pendidikan,  Financial  Leverega,  Ukuran  perusahaan,  Frekuensi  Rapat,  Pengalaman  Bekerja 

 

1. Pendahuluan 

Laporan  Keuangan  merupakan  media  komunikasi  yang  digunkana  untuk  

menghubungkan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan.  Laporan  keuangan  

merupakan  salah  satu  sumber  utama  informasi  keuangan  yang  pernting  bagi  sejumlah  

pemakain  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Informasi  laba  menjadi  bagian  dari  

laporan  keuangan  yang  dianggap  paling  penting,  karena  informasi  tersebut  secara  umum  

dipandang  sebagai  representasi  kinerja  manajemen  pada  periode  tertentu  (Handayani  dan   
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Rachadi,  2009).  Informasi  laba  merupakan  perhatian  utama  untuk  menaksir  kinerja  

atau  pertanggungjawaban  manajemen.  Oleh  karena  itu,  terciptalah  peluang  bagi  manajemen   

melakukan  tindakan    manajemen  laba  dengan  memberikan  laporan  keuangan  yang  atraktif.  

Situasi   ini  bertambah  buruk  dengan  adanya  perbedaan  jumlah  informasi  yang  diperoleh  

antara  manajer  dan  pemegang  saham. 

Tindakan  manajer  yang  melakukan  manajemen  laba  dapat  diminimalisir  dengan  

menerapkan  makanisme  good  corporate  governance.  Dengan  adanya  GCG  dapat  

membantu  para  pengguna  informasi  keuangan  untuk  lebih  yakin  bahwa  laporan  keuangan  

dihasilkan  bebas  dari  pelanggaran.  GCG  adalah  serangkaian  mekanisme  pengendalian  

untuk  mengatur  dan  mengelola  bisnis  dengan  menggunakan  lima  prinsip,  yaitu  transparasi,  

akuntabilitas,  responbility,  independensi,  serta  kewajaran  dan  kesataraan. 

Mekanisme  good  corporate  governance  ditandai  dengan  adanya  keberadaan  dewan  

komisaris  dan  komite  audit.  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). 

Qi  dan  Tian  (2012)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  terdapat  karakteristik  komite  

audit,  yaitu  komite  audit  yang  lebih  tua,  anggota  komite  audit  dengan  jenis  kelamin  

perempuan,  dan  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidang  keuangan  

memiliki  hubungan  yang  negatif  dengan   manajemen  laba.  Jao  dan  Pagalung  (2011)  

dalam  penelitiannya  mengenai  hubungan  corporate  governance  yang  diproksi  dengan  

kepemilikan  manajerial,  komposisi  dewan  komisaris  independen,  dan  komite  audit  

terhadap  manajemen  memiliki  pengaruh  negatif.  Sementara  Guna  dan  Herawaty  (2010)  

dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  

manajemen  laba. 

Penelitian  ini  merupkan  replikasi  dari  penelitian  yang  dilakukan  Qi  dan  Tian  (2012).  

Perbedaan  penelitian  ini  dengan  peneltian  sebelumnya  terletak  pada  1)  Objek  penelitian,  

yaitu  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Perusahaan  
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manufatur  dipilih  karena  populasi  perusahaan  di  sektor  manufaktur  lebih  banyak  jika  

dibandingkan  dengan  perusahaan  di  sektor  lain.  2)  Hanya  menggunakan  tujuh  variabel  

independen  3)  tahun  penelitian,  yaitu  2010  sampai  dengan  tahun  2012. 

 

2. Landasan  Teori  dan  Pengembangan  Hipotesis 

 

Manajemen  Laba 

 Manajemen  laba  merupakan  setiap  tindakan  manajemen  yang  dapat  mempengaruhi  

angka  laba  yang  dilaporkan.  Scott  (2011)  mendefinisikan  manajemen  laba  sebagai  pilihan  

yang  dilakukan  manajer  dalam  menentukan  kebijakan  atau  tindakan  nyata  untuk  beberapa  

tujuan  pelaporan  laba  tertentu. 

 Dalam  penelitin  ini,  manajemen  laba  diukur  dengan  menggunakan  proksi  

Discreationary  Accrual  (DA)  yang  diukur  dengan  menggunakan  model  Jones  Modified  

Model  (1995).  Setiawaty  dan  Na’im  (200)  dalam  Azlina  (2010)  menyatakan  manajemen  

laba  sebagai  campur tangan  manajemen  dalam  proses  pelaporan  keuangan  eksternal  dengan  

tujuan  menguntungkan  dirinya  sendiri.  Healy  dan  Wahlen  (1999)  dalam  Belkaoui  (2006)  

menyatakan  manajemen  laba  terjadi  ketika  para  manajer  menggunakan  pertimbangan  

mereka  dalam  pelaporan  keuangan  dan struktur  transaksi  untuk  mengubah  laporan  keungan  

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. 

 Kesimpulan  dari  beberapa  pengertian  diatas  bahwa  manajemen  laba  merupakan  

campurtangan  yang  disengaja  oleh  manajemen  dalam  proses  pelaporan  keuangan  

perusahaan  kepada  pihak  eksternal  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  

pengambilan  keputusan  para  pengguna  laporan  demi  memperoleh  keuntungan  pribadi. 

  

Good  Corporate  Governance 

Komite  Nasional  Kebijakan Governance  mendefinisikan  good  corporate  governance  

adalah  pola,  hubungan,  sistem  serta  proses  yang  digunakan  perusahaan  (direksi,  komisaris)  

guna  memberi  nilai  tambah  kepada  pemegang  saham  secara  berkesinambungan  dalam  
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jangka  panjang,  berlandaskan  peraturan  perundangan  dan  norma  yang  berlaku,  dengan  

tetap  memperhatikan  kepentingan  stakeholders  lainnya. Tujuan  utama dilaksanakannya  GCG  

(BEI  2011)  adalah  untuk  mengoptimalkan  nilai  perusahaan  bagi  pemegang  saham  dan  

pemangku  kepentingan  (stakeholders)  lainnya  dalam  jangka panjang. 

 

Karakteristik  Komite  Audit 

 Komite  audit  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  penerapan  Good  Corporate  

Governance  yang  diharapkan  mampu  memberikan  kotribusi  yang  tinggi  dala  

penerapannya.  Anggota  komite  audit  dapat  menjalakan  tugasnya  dengan  efektif  dan  efisien  

jika  memiliki  kualifikasi-kualifikasi  khusus  yang  memadai  agar  dapat  melaksanakan  dan  

mempertanggungjawabkannya  secara  meksimal.  Bapepam  (2004)  mensyaratkan  bahwa  

komite  audit  terdiri  dari  sedikitnya  tiga  orang,  diketuai  oleh  komisaris  independen  

perusahaan  dengan  dua  orang  eksternal  yang  independen  serta  menguasai  dan  memiliki   

keahlian  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan. 

 Memiliki  latar  belakang  akuntansi  atau  keuangan   merupakan  suatu  karakteristik  

yang  bisa  menggambarkan  kemampuan  dari  anggota  komite  audit.  Dalam  penelitian  Qi  

dan  Tian  (2012)  menyatakan  jika  kemampuan  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan  

berhubungan  negative  terhadap  manajemen  laba.  Penelitian  Wardhani  dan  Joseph  (2010)  

menyatakan  hal  yang  sama  bahwa  latar  belakang  keunagan  dan  atau  akuntansi  terkait  

negative  dengan  manajemen  laba.  Hal  ini  memberikan  petunjuk  bahwa  penunjukan  komite  

audit  dengan  latar  belakang  atau  mungkin  pengalaman  di  bidang  akuntansi  dan  atau  

keuangan,  lebih  memberikan  andil  besar  yang  berdampak  bagi  efektifitas  komite  audit. 

 

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  
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mudah  (Qi  dan  Tian  2012). Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  

sebagai  berikut: 

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

Ha1  :  Umur  komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

  

Gender  Komite  Audit  dan  Manajemen  Laba 

 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.  Qi  dan  Tian  (2012),  komite  

audit  perempuan   berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  manajenen  laba. Berdasarkan  

uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 

Ho2 :  Gender  komite  audit  wanita  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha2 :  Gender  komite  audit  wanita  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

 

Latar  Belakang  Pendidikan  dan  Manajemen  Laba 

 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  prinsipel  merasa  bahwa  kualitas  pelaporan  oleh  manajemen  

terjamin. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 

Ho3 :  Latar belakang pendidikan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha3 :  Latar belakang pendidikan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

 

Pengalaman  Bekerja  di Bidang  Akuntansi  dan  atau  Keuangan dan Manajemen Laba 

 Efetivitas  komite  audit  dalam  melaksanakan  peran  pengawasan  akan  meningkat  

ketika  anggota  komite  audit  memiliki  keahlian  akuntansi  dan  atau  keuangan.  Pengetahuan  

dalam  akuntansi  dan  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  
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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. Berdasarkan  

uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 

Ho4  :  Kemampuan  di  bidang  keuangan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  

laba. 

Ha4  :  Kemampuan  di  bidang  keuangan  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

  

Ukuran  Perusahaan  dan  Manajemen  Laba 

 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.  Semakin  besar  total  aktiva,  penjualan  dan  

kapitalisasi  pasar  maka  semakin  besar  pula  ukuran  perusahaan.  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.  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. Berdasarkan  uraian  

tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 

Ho5  :  Ukuran   perusahaan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba 

Ha5  : Ukuran  perusahaan  berhubungan  negatif  terhadap  manajemen  laba 

 

Financial  Leverage  dan  Manajemen  Laba 

 Rasio  leverage  menggambarkan  sumber  dana  operasi  yang  digunakan  oleh  

perusahaan.  Rasio  ini  menunjukkan  besarnya  besar  aktiva  yang  dimiliki  perusahaan  

dibiayai  dengan  hutang. Semakin  tinggi  rasio  leverage maka semakin tinggi  risiko yang  akan  

di  hadapi  investor. Oleh karena  itu,  semakin  tinggi  leverage  maka  semakin  tinggi  

kemungkinan  manajer  melakukan  manajemen  laba. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  

hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 
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Ho6  :  Leverage  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha6  :  Leverage  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen laba. 

 

Frekuensi Rapat dan Manajemen Laba 

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

menyatakan  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. 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. 

Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  berikut: 

Ho7  :  Frekuensi  rapat  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  manajemen  laba. 

Ha7  :  Frekuensi  rapat  berpengaruh  negative  terhadap  manajemen  laba. 

 

3. METODA  PENELITIAN 

Pemilihan  Sampel 

 Objek  penelitian  yang  digunakan  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  

Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2010  sampai  2012.  Pemilihan  sampel  menggunakan  

metode  purposive  sampling,  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria perusahaan  manufaktur  yang  

terdaftar  di  BEI secara  konsisten  sejak  tahun  2010-2012,  laporan  keuangan menggunakan  

mata uang Rupiah, perusahaan  mencatumkan  karakteristik komite audit.  Jumlah  sampel  

perusahaan  yang  memenuhi  kriteria pemilihan  sampel adalah 23 perusahaan  dengan 69 

observasi. Setelah uji outlier jumlah observasi  yang  digunakan  dalam penelitian adalah 

sebanyak 57 data penelitian 
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Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Manajemen Laba  merupakan  campurtangan  yang  disengaja  oleh  manajemen  dalam  

proses  pelaporan  keuangan  perusahaan  kepada  pihak  eksternal  perusahaan  yang  bertujuan  

untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  para  pengguna  laporan  demi  memperoleh  

keuntungan  pribadi.  Manajemen  laba  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  

discreationary  accrual  (DA). Discreationary  Acrrual  diukur  dengan  menggunakan  model  

Jomes modified  (1995). 

1. Mengukur total akrual  

TACit  =  NIit – CFOit 

2. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

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

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

3. Menghitung  nondiscreationary  acctuals  (NDA)  dapat  dihitung  dengan  rumus: 

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

4. Discreationary  accrual  dapat  dihitung  dengan  rumus: 

      DACit = (TACt/Ait-1)-NDA 

Keterangan: 

TACit   Total Accrual dalam periode total, 

DACit   Discretionary Accrual, 

Ait-1   Total  Asset  periode  t-1, 

∆REVit    Perubahan  pendapatan  bersih  dalam  periode  t, 

∆RECit     Perubahan  piutang  bersih  dalam  periode  t, 

PPEit    Property, Plant and Equipment, 

α    Koefisien  Fitted  yang  diperoleh  dari  hasil  persamaan (2) 

 

Umur  (AGE)  merupakan  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).  Umur  

diukur  melalui  logaritma dari  total  umur  komite audit  dibandingkan  dengan jumlah  komite 

audit. 
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AGE = Log  (Total  umur  anggota  komite  audit) 

       Jumlah  total  anggota  komite  audit 

Jenis Kelamin (GENDER)  Komposisi gender yang ada pada anggota komite audit dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan komite audit sehingga dapat mempengaruhi ada tidaknya 

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. 

Latar  Belakang  Pendidikan  (EDUCA) 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). 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. 

Pengalaman Bekerja di Bidang Akuntansi dan atau Keuangan (FINB) 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  berdasarkan  proporsi  anggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  di  

bidang  keuangan  (Qi  dan  Tian  2012). 

  FINB =  Jumlah  aggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman   

        bekerja  di  bidang  keuangan  dan  atau  akuntansi 

Jumlah  anggota  komite  audit 

 

 Ukuran Perusahaan (FSIZE)  diukur  dengan  menggunakan  hasil  logaritma  natural  

dari  total  asset.  Total asset digunkana sebagai proksi ukuran perusahaan. 

 Leverage (LEV) diukur  dengan  menggunakan  long term debt  terhadap  total aset.  

Rumus  yang digunakan untuk mengukur variabel leverage adalah: 
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Lev  =  Long  Term  Debt 

          Total  Aset 

 Frekuensi Rapat (FREQ)  diukur  dengan  jumlah  pertemuan  yang  dilaksanakan 

selama satu tahun. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN 

 

Hasil  statistika deskriptif  adalah  sebagai  berikut 

 

Tabel 1. 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 

 

Tabel 2. Hasil Uji Mulikolinearitas 

 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 

 Berdasarkan  hasil  pengujian  multikolineritas  pada  tabel  di atas  dapat  disimpulkan  

tidak  terjadi  mulikolinearitas anatar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. 

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis 

Variable 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 
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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    

 Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  pada  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  AGE  tidak  

berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  

yang  dilakukan  oleh  Wardhani  dan  Joseph  (2010).  

 GENDER  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  

konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwin (2013).   

EDUCA (latar  belakang  pendidikan)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  

Hasil  penelitian  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardhani  dan  Joseph  

(2010)  dan  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Rustiarini  (2010).  

Ketidakkonsistenan  terjadi  karena  tidak  semua  anggota  komite  audit  memiliki  latar  

belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan,  sehingga  tidak  dapat  

menjalankan  tugasnya  dengan  efisien  dan  efektif.  

FINB (Pengalaman  bekerja  di  bidang  akuntansi  dan  atau  keuangan)  berpengaruh  

signifikan  positif  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  

penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Trihartati  (2009).  Ketidakkonsistenan  ini  

terjadi  karena  anggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  bekerja  di  bidang  

akuntansi  dan  atau  keuangan  lebih  memahami  segala  sesuatu  mengenai  manajemen  laba  

untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  diinginkan,  sehingga  hal  ini  dapar  dijadikan  motif  

dipraktikannya  manajemen  laba  dalam  sebuah  perusahaan. 

FSIZE (Ukuran  Peusahaan)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  

penelitian  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardhani  dan  Joseph  (2010)  

dan  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qi  dan  Tian  (2012).  Manajer  

tidak  menjadikan  ukuran  perusahaan  sebagai  motivasi  dalam   melakukan  praktik  

manajemen  laba.  Adanya  asimetri  informasi  yang  berupa  perolehan  informasi  menajer  
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dalam  perusahaan  yang  lebih  besar  daripada  informasi  yang  diterima  oleh  investor,  

menjadi  dasar  motivasi  tindak  manajemen  laba  oleh  manejer  penusahaan. 

LEV  (Financial  Leverage)  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  manajemen  laba.  

Hasil  penelitian  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qi  dan  Tian  (2012).  

Leverage  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memotivasi  manajer  untuk  melakukan  praktik  

manajemen  laba. 

FREQ  (Frekuensi  Rapat)  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  Hasil  ini  

konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Fitriasari  (2007)  dan  tidak  

konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Qi  dan  Tian  (2012).  Hal  ini  bisa  terjadi  

karena  dalam  pelaksanaan  rapat  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  belum  tentu  mampu  

meghasilkan  keputusan  atau  peraturan  yang  dapat  meminimalisir  manajemen  laba. 

 

5. PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  penelitian   dapat  disimpulkan  bahwa  pengelaman  bekerja  di  bidang  

keuangan  dan  atau  akuntansi  dan  financial  leverage  berpengaruh  signigikan  posyif  

terhadap  manajemen  laba.  Sedangkan  Age,  Gender,  Educa, Fsize, dan  Freq  tidak  

berpengaruh  terhadap  manajemen  laba.  

Penelitian  ini  mempunyai  beberapa  keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan  untuk  

penelitian  berikutnya,  yaitu  1) Periode  penelitian  yang  digunakan  relative  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.  

Rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  1) Memperpanjang  periode  penelitian,  

misalnya  5  tahun  sehingga  data  yang  diperoleh  lebih  akurat  dan lebih  menggambarkan  

kondisi  yang  sebenarnya  pada  perusahaan  yang  diamati, 2) Sampel  perusahaan  yang  
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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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