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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the effect of audit committee 

characteristic and auditor industry specialization on earning quality proxied by earnings 

response coefficient (ERC). The characteristics of audit committee used in this study are 

audit committee member size, independency of audit committee, and meeting frequency 

of the audit committee members.  

Industrial samples in this study are real esatate, property and building 

construction company listed in Indonesia Stock Exchange in 2008-2012 period. The type 

of data in this study is secondary data, which hypothesis testing was done by using 

multiply linear regression of 16 companies samples. The dependent variables used in this 

study are earning quality proxied by ERC, while the independent variables consist of 

audit committee member size, independency of audit committee, meeting frequency of the 

audit committee members and auditor industry specialization. 

The result of this study in simultanously proved that factors consist of audit 

committee member size, audit committee independency, and meeting frequency of the 

audit committee members give positive influence to the earning quality proxied by ERC. 

In addition, the result of this study in partially proved that audit committee member size 

gives negative influence significantly to the earning quality and independency of audit 

committee give negative influence not significantly to the earning quality, while meeting 

frequency of the audit committee and auditor industry specialization give positive 

influence significantly to the earning quality. The control variables demonstrate that 

company size give negative influence significantly to the earning quality while company 

age give negative influence not significantly to the earning quality and operating cash 

flow give positive influence not significantly to the earning quality. 

 

Keywords : Audit Committee, Auditor Industry Specialization, Earning Quality, 

Earnings Response Coefficient 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, industri usaha saat ini semakin hari semakin 

berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin kompleksnya persaingan 

di dunia usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pengembalian keuntungan 

sebesar-besarnya. Jika kita melihat kebelakang sering terjadinya skandal akuntansi yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan, salah satunya kasus Enron yang merupakan 

perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat. Kasus seperti itu melibatkan campur 

tangan pihak internal maupun eksternal seperti CEO, komisaris, komite audit, auditor, 

konsultan hukum, regulator, pasar ekuitas, dan pasar modal yang membantu Enron 

dalam melakukan kecurangannya. Timbulnya kasus tersebut mengakibatkan adanya 

penurunan kepercayaan terutama para investor di pasar modal terhadap pelaporan 

keuangan sebuah perusahaan.  

Laporan keuangan perusahaan merupakan informasi keuangan yang harus 

disampaikan kepada stakeholder (pihak yang berkepentingan) mengenai 

pertanggungjawaban manajemen. Namun, pada kenyataannya akhir-akhir ini laporan 

keuangan telah menjadi isu utama sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang 

merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu informasi penting terkandung 

dalam laporan keuangan adalah laporan laba perusahaan, suatu laporan yang 

memberikan informasi mengenai laba (earnings) yang dicapai oleh perusahaan dalam 

satu periode. Dengan demikian, laporan laba yang dipublikasikan harus memiliki 
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kualitas tinggi agar informasi tersebut menjadi lebih berguna dan dapat dijadikan acuan 

informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi dana mereka. 

Kualitas laba itu sendiri merupakan informasi laba akuntansi yang memiliki 

sedikit gangguan persepsian di sebuah perusahaan dan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang sesungguhnya (Bhattacharyya, 2006). Kualitas laba tidak berhubungan dengan 

tinggi atau rendahnya laba yang dilaporkan, melainkan meliputi understatement dan 

overstatement dari laba bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, realisasi 

risiko aset, pemeliharaan atas modal, dan dapat merupakan prediktor laba masa depan 

(predictive value) (Indra dkk., 2011). Terdapat keterkaitan yang sangat dekat antara 

kualitas laba dan manajemen laba, dimana manajemen laba menurut Schroeder et al. 

(2009) sebagai suatu usaha manajer perusahaan untuk mempengaruhi laba jangka pendek 

yang dilaporkan dan pengelolaan laba oleh manajer agar laba tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan kreditor dan investor. Maka dari itu, jika di sebuah perusahaan 

memiliki tingkat manajemen laba yang tinggi, maka kualitas laba perusahaan tersebut 

menjadi lebih rendah.  

Kualitas laba di sebuah perusahaan dapat menimbulkan respon pasar yang 

bervariasi serta dapat mempengaruhi return saham pada perusahaan tersebut. Kuatnya 

respon pasar terhadap informasi laba tercermin dari Earnings Response Coefficient 

(ERC) yang tinggi, dimana menunjukan perusahaan tersebut memiliki laba yang 

berkualitas. Scott (2012), mendefinisikan Earnings Response Coefficient yang 

dimaksudkan di atas sebagai ukuran abnormal return sekuritas terhadap respon dalam 

unexpected earnings yang dilaporkan perusahaan yang mengeluarkan sekuritas. Oleh 

karena itu, ERC dapat dijadikan salah satu pengukuran dalam menilai kualitas laba 
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perusahaan, dimana banyak pengukuran lainnya yang dapat mencerminkan kualitas laba 

itu sendiri. 

Disamping itu, terdapat teori mengenai asymetri informasi dan konflik keagenan 

yang merupakan teori antara manajemen perusahaan dan pihak investor, dimana kedua 

pihak masing-masing mengutamakan kepentingannya sendiri. Manajemen berkeinginan 

untuk mendapatkan kompensasi dan bonus dengan mempertahankan laba yang ada atau 

melakukan penyimpangan untuk mengurangi laba yang dilaporkan agar pengenaan pajak 

penghasilan pun berkurang, sedangkan para investor menginginkan porsi dividen yang 

sebesar-besarnya atas kepemilikan saham yang dimiliki. Sehingga dengan adanya 

konflik keagenan tersebut dapat menimbulkan agency cost. Jika hal tersebut terjadi 

memungkinkan kualitas laba sebuah perusahaan menjadi rendah. Dengan demikian, 

diharapkan suatu audit dan pengawasan pelaporan keuangan perusahaan oleh pihak 

ketiga, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan komite audit, dapat meningkatkan 

kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen (Arens et al., 2011).  

Selain diperkuat dengan teori yang ada, terdapat pula keputusan yang dikeluarkan 

oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) 

No : KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai pembentukan dewan 

komisaris independen dan komite audit dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance). Kemudian peraturan tersebut direvisi dengan 

dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 

Desember 2012. Peraturan tersebut mewajibkan  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) memiliki struktur komite audit yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang 

dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan 2 (dua) orang eksternal 

independen. Peraturan yang ditentukan Bapepam-LK itu juga secara khusus mengatur 
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persyaratan yang harus dipatuhi dalam hal karakteristik komite audit, terutama ukuran 

keanggotaan komite audit, komposisi komite audit independen, dan frekuensi pertemuan 

para anggota komite audit.  

Pada beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor karakteristik 

komite audit terhadap kualitas laba. Salah satu instrumennya yaitu membahas mengenai 

ukuran komite audit, dimana sesuai teori yang ada semakin banyak jumlah komite audit 

di sebuah perusahaan, semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan khususnya informasi 

laba karena terdapatnya pengawasan yang ketat. Seperti pada penelitian Lin et al. (2006), 

ditemukannya bukti bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba yang diproksikan melalui earnings restatement, yang menunjukkan keberadaan 

komite audit tersebut dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2011) yang menunjukan bahwa ukuran komite 

audit berpengaruh negatif terhadap ERC. Sehingga dengan banyaknya jumlah komite 

audit di sebuah perusahaan, membuat negatifnya respon pasar atas pengumuman laba 

yang berimbas kepada rendahnya kualitas laba perusahaan. 

Instrumen karakteristik komite audit lainnya adalah komposisi komite audit 

independen. Teori menyebutkan bahwa komposisi komite audit independen merupakan 

faktor yang dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan, dikarenakan semakin banyak 

pihak independen dalam sebuah komite audit maka semakin objektif komite audit dalam 

menilai dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Teori tersebut didukung oleh 

penelitian Trihartati dan Pamudji (2008), dimana hasilnya menyebutkan komposisi 

komite audit independen memiliki pengaruh negatif terhadap discretionary accrual, yang 

mencerminkan semakin independensi komite audit maka semakin rendah tingkat 
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manajemen laba dalam memanipulasi informasi sehingga kualitas laba perusahaan 

menjadi tinggi. 

Instrumen terakhir yaitu, frekuensi pertemuan komite audit. Semakin sering rapat 

yang dilakukan oleh komite audit dapat membuat kualitas laba menjadi lebih tinggi 

karena adanya komunikasi yang baik satu sama lain. Pada penelitian Xie et al. (2003) 

dan Puteri dan Rohman (2012) mengungkapkan hasil penelitian yang mendukung teori 

tersebut, dimana frekuensi rapat komite audit secara positif berpengaruh terhadap 

kualitas laba yang ditunjukkan dengan rendahnya discretionary accrual. Discretionary 

accrual yang rendah mencerminkan tingkat manajemen laba yang rendah pula. 

Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan 

secara teratur akan menjadi pengawas yang baik dalam mengawasi proses pelaporan 

keuangan. Namun, pada penelitian Fitriasari (2007) mengungkapkan pendapat yang 

bertentangan terhadap penelitian sebelumnya, dimana frekuensi pertemuan komite audit 

memiliki pengaruh positif terhadap discretionary accrual, sehingga kualitas laba pada 

perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. 

Selain faktor karakteristik komite audit, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas laba perusahaan yaitu spesialisasi industri auditor. Spesialisasi industri auditor 

merupakan salah satu pengukuran terhadap kualitas audit eksternal. Perbedaan dalam 

kualitas audit menyebabkan adanya variasi dalam kredibilitas yang ditawarkan auditor. 

Adanya variasi tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam kualitas laba dari klien 

mereka. Apabila di sebuah perusahaan menggunakan auditor spesialis, maka kualitas 

laba atas informasi laba yang dipublikasikan menjadi lebih tinggi karena auditor tersebut 

memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih dalam mengaudit suatu industri 
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tertentu sehingga penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat terdeteksi 

lebih dini.  

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kualitas audit, akan 

tetapi pengukurannya yang berbeda-beda. Salah satunya terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh Balsam et al. (2003), dimana hasilnya sejalan dengan teori bahwa 

perusahaan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki 

discretionary accrual yang lebih rendah dan ERC yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak diaudit oleh auditor spesialis industri, sehingga ERC yang tinggi 

menunjukkan tingginya kualitas laba perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bukti bahwa 

spesialisasi industri auditor memberikan kontribusi positif terhadap nilai kerja sebuah 

perusahaan. Selain itu, pada penelitian Mayangsari (2004) juga memberikan bukti yang 

sama bahwa spesialisasi industri auditor menunjukan adanya pengaruh yang statistis 

signifikan terhadap ERC. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Pradhana (2010), 

dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa spesialisasi industri auditor tidak 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC. 

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten satu 

sama lainnya serta masih sedikitnya penelitian yang menguji karakteristik komite audit 

dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba dengan pengukuran ERC, maka 

dari itu dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Oleh 

karena itu, penulis tertarik pada tema tersebut dan mengacu pada dua penelitian 

sebelumnya, yaitu Trihartati dan Pamudji (2008) dan Mayangsari (2004). Seperti pada 

penelitian Trihartati dan Pamudji (2008), penelitian ini menggunakan instrumen 

karakteristik komite audit yang sama, yaitu ukuran komite audit, komposisi komite audit 
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independen dan frekuensi pertemuan komite audit, sebagai variabel independen. Apabila 

Trihartati dan Pamudji (2008) menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen, 

maka pada penelitian ini penulis menggunakan kualitas laba yang proksikan melalui 

ERC sebagai variabel dependen. Dimana manajemen laba itu sendiri diukur dengan 

discretionary accrual yang dapat pula dijadikan salah satu pengukuran dalam menilai 

kualitas laba perusahaan, sehingga penelitian ini dengan Trihartati dan Pamudji (2008) 

memiliki perbedaan dari segi pengukuran kualitas laba perusahaan.  

Disisi lain, perbedaan pada kedua penelitian Trihartati dan Pamudji (2008) dan 

Mayangsari (2004) dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi penggunaan sektor 

industri perusahaan yang diamati, yaitu real estate, property dan building construction. 

Selain itu, perbedaan dari segi periode pengamatan, dimana penelitian ini 

memperpanjang 5 (lima) tahun periode pengamatan sejak tahun 2008-2012 agar dapat 

menggambarkan kondisi terkini dari pasar modal Indonesia, serta penelitian ini juga 

menambahkan ukuran perusahaan, umur perusahaan dan arus kas aktivitas operasi 

sebagai variabel kontrol.  

Oleh karena itu, dengan melakukan penggabungan dari penelitian sebelumnya 

diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi dan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat. Sehingga penulis mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Komite Audit dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Kualitas Laba Yang 

Diproksikan Melalui Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan Real Estate, 

Property dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan dan berguna menciptakan 

keefektifan dan keefisienan waktu. Maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya 

pada masalah karakteristik komite audit, spesialisasi industri auditor, dan kualitas laba 

yang diproksikan melalui ERC. Dimana, instrumen karakteristik komite audit yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran keanggotaan komite audit, komposisi 

komite audit independen dan frekuensi pertemuan para anggota komite audit.  

Sampel perusahaan yang diambil adalah perusahaan real estate, property dan 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-

20012. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh homogenitas dalam sampel.  

b. Salah satu sektor yang banyak diminati oleh para investor pada saat ini. Hal itu 

disebabkan harga tanah yang semakin hari semakin tinggi, seiring pertambahan 

penduduk yang melonjak drastis. Sehingga, kualitas laba sebuah perusahaan 

dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja perusahaan bagi para investor.   

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

pokok perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik komite audit (ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit) terhadap kualitas 

laba perusahaan?  
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2. Bagaimana pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba 

perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh karakteristik komite audit dan spesialisasi industri auditor 

secara simultan terhadap kualitas laba perusahaan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik 

komite audit (ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi 

pertemuan komite audit) terhadap kualitas laba perusahaan. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh spesialisasi 

industri auditor terhadap kualitas laba perusahaan. 

3. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik 

komite audit dan spesialisasi industri auditor secara simultan terhadap kualitas 

laba perusahaan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam bagi 

penulis mengenai kualitas laba disebuah perusahaan yang diproksikan melalui 

ERC dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti karakteristik komite 

audit dan spesialisasi industri auditor.  
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2. Bagi Institusi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian teoritis dan referensi lebih dalam bagi 

para peneliti selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik komite audit dan 

spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan yang go 

public dalam mencermati perannya komite audit dan spesialisasi industri auditor 

untuk meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan 

perusahaan. 

4. Bagi Regulator 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengawasan 

dan evaluasi terhadap peraturan akuntan publik yang berlaku umum. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara umum, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis kedalam lima bab, 

yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat yang diharapkan serta sistematika penilitian. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian, 

pengungkapan penelitian dari peneliti sebelumnya, kerangka pemikiran serta 

pembangunan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai obyek dan variabel penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, serta metode analisis data 

dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan pembahasan hasil pengolahan data penelitian, serta analisis 

hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient (ERC) dengan mengaitkan hasil yang didapat 

dengan landasan teori pada bab dua.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup. Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta 

keterbatasan dan saran yang dapat digunakan dalam rangka menyempurnakan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini, penulis membagi ke dalam sub bab, antara lain teori 

keagenan, laba (income/earnings), laporan laba rugi, kualitas laba, earnings response 

coefficient (ERC), komite audit, dan spesialisasi industri auditor. 

 

2.1.1. Teori Keagenan  

Teori keagenan (Agency theory) menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah 

teori mengenai keterkaitan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen 

perusahaan (agen). Hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan 

tersebut menjadi basis teori dalam mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai 

selama ini. Dimana pemegang saham merupakan pihak yang mempunyai kekayaan 

dengan memberi wewenang kepada manajemen sebagai agen untuk mengelola 

kekayaannya. 

Eisenhardt (1989), mendefinisikan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga buah 

asumsi, yaitu: 

1.   Asumsi Sifat Manusia 

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk 

mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas 

(bounded rationality) dan tidak menyukai resiko (risk aversion). 
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2.   Asumsi Keorganisasian  

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisien 

sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information antara 

principal dan agen. 

3.   Asumsi Informasi 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang 

komoditi yang diperjual belikan. 

Berdasarkan asumsi sifat manusia, teori keagenan mengasumsikan bahwa semua 

individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri bukan berdasarkan maksimalisasi 

dalam pengambilan keputusan pendanaan. Karena perbedaan kepentingan ini masing-

masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal 

menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi dari 

tiap saham yang dimiliki. Sementara, kepentingan agen salah satunya menginginkan 

penerimaan kompensasi, bonus atau insentif atas kinerjanya. Sehingga, jika hal itu terjadi 

akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba sebuah perusahaan. 

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan 

asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (agency 

cost). Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu:  

1. The Monitoring Expenditures by The Principal 

Biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham (prinsipal) untuk upaya 

pengamatan serta pengawasan perilaku manager (agen) dalam rangka mencegah 

tindakan pengambilan keputusan yang menyesatkan oleh manager. Contoh biaya 

tersebut adalah anggaran pembatasan, kebijakan kompensasi, aturan operasi, dan 

lain-lain.  
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2. The Bonding Expenditures by The Agent 

Biaya yang dikeluarkan oleh manager untuk memberikan jaminan kepada 

pemegang saham bahwa manager tidak akan melakukan aktivitas yang dapat 

merugikan perusahaan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham. Contoh biaya tersebut seperti, biaya kesediaan manajer untuk menyiapkan 

laporan keuangan secara reguler kepada pemegang saham, kesediaan menyewa 

auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya, kesediaan manajer 

untuk terikat pada kontrak untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. 

3. The Residual Loss 

Residual loss adalah nilai kerugian yang dialami pemegang saham akibat 

keputusan yang diambil oleh manager yang menyimpang dari keputusan yang 

dibuat oleh pemegang saham. 

Peraturan mengenai corporate governance membuat perusahaan dapat 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Unsur penting dalam 

corporate governance seperti independen, keadilan, transparansi, pertanggungjawaban 

dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik 

keagenan. Dimana, pihak yang berkaitan dalam mekanisme corporate governance adalah 

komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial. Dengan demikian, jika perusahaan dapat menerapkan peraturan tersebut, 

kualitas laba atas pelaporan keuangan perusahaan akan menjadi lebih baik.  

 

2.1.2.  Laba (Income/Earnings) 

Subramayam dan Wild (2010), mendefinisikan laba sebagai ringkasan hasil 

bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 
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keuangan. Sedangkan menurut Yadiati (2010), laba adalah perubahan dalam aktiva 

bersih selama periode tertentu kecuali perubahan yang berasal dari investasi oleh pemilik 

dan distribusi kepada pemilik. Para akuntan menggunakan istilah “net income” untuk 

menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah “net loss” untuk menyatakan 

kelebihan biaya atas pendapatan. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 revisi tahun 

2009, informasi yang relevan tentang entitas, harus mempunyai kemampuan untuk 

memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Salah satu informasi yang 

paling relevan adalah laba (income). Dalam melaporkan laba, perusahaan bertujuan 

untuk membantu para investor dan kreditor dalam memprediksi aru kas yang akan 

datang sehingga mereka dapat mengambil keputusan pendanaan dengan baik.  

Laba merupakan informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar modal. 

Pada umumnya, laba ditugaskan untuk menyediakan, baik pengukuran perubahan 

kekayaan pemegang saham selama periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang, 

yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan 

pengembalian kepada pemegang sahamnya. Secara khusus, laba dijadikan indikator 

profitabilitas perusahaan dalam membantu mengestimasi potensi laba di masa depan 

(Subramayam dan Wild, 2010). 

 

2.1.2.1.  Konsep Laba 

Dalam konseptual laba, laba akuntansi berbeda dari laba ekonomi. Hal 

ini disebabkan akuntan menggunakan kriteria berbeda untuk menentukan laba 

pada sebuah perusahaan (Yadiati, 2010). 
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1) Laba Akuntansi 

Laba akuntansi adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya 

produksi, dimana laba akuntansi ditentukan berdasarkan konsep akuntansi 

akrual (Subramayam dan Wild, 2010). Menurut Yadiati (2010), laba 

akuntansi bisa dilihat dari segi sintaktis, semantik, dan pragmatik. 

a. Laba dari segi sintaktis, adalah hasil perbandingan antara pendapatan dan 

beban, atau selisih antara pendapatan dan beban yang berdasarkan pada 

prinsip realisasi dan aturan matching yang memadai. Laba dianggap 

timbul bila terjadi kenaikan nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat 

adanya transaksi. 

b. Laba dari segi semantic, dapat diartikan sebagai kesejahteraan dan 

kemakmuran (wealth) atau diartikan sebagai perubahan kemakmuran, atau 

perubahan modal (capital).  

c. Laba dari segi pragmatik, adalah sebagai alat prediksi (memberikan 

informasi sebagai alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk 

pembagian dividen, dan sebagai alat untuk menaksir kemampuan 

perusahaan dalam menaksir earning power dan nilai perusahaan di masa 

mendatang dan pengendali manajemen (sebagai tolok ukur bagi 

manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi dari sebuah 

perusahaan). 

Kandungan informasi dalam laba akuntansi mempunyai keunggulan dan 

manfaat seperti yang dikemukan SFAC Nomor 1 dalam Yadiati (2010), yaitu: 

“Informasi tentang earnings perusahaan dan komponen-komponen 

yang diukur dengan dasar accrual accounting, umumnya 

menyediakan indeksi yang terbaik tentang kinerja perusahaan 
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daripada informasi tentang penerimaan dan pembayaran cash 

sekarang (current cash receipts and payments).” 

 

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan 

(Yadiati,2010), sebagai berikut  : 

a. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen. 

b. Untuk membedakan antara modal dan laba. 

c. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi dividen. 

d. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi 

pengambilan keputusan manajemen. 

e. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak. 

f. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi. 

2) Laba Ekonomi 

Laba ekonomi adalah laba yang mengukur perubahan kekayaan 

pemegang saham. Laba ekonomi (economic income) biasanya ditentukan 

dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas 

masa depan, khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset 

usaha bersih (Subramayam dan Wild, 2010). Laba mencakup, baik komponen 

yang sudah direalisasikan (arus kas) maupun yang belum (laba atau rugi 

kepemilikan). Konsep laba ini mirip dengan pengukuran tingkat 

pengembalian suatu efek (surat berharga atau sekuritas) atau portofolio efek, 

yaitu tingkat pengembalian yang mencakup, baik dividen maupun apresiasi 

modalnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa laba ekonomi merupakan 

peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, 
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setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal 

tersebut (termasuk opportunity cost). 

 

2.1.3. Laporan Laba Rugi 

 Laporan Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan sebuah perusahaan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan 

beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih (Kieso, 2011). 

Laporan laba rugi dapat mencakup setiap periode waktu, tetapi pada umumnya dibuat 

laporan perbulanan, kuartalan, atau tahunan untuk menunjukkan profitabilitas sebuah 

perusahaan. Dengan demikian, elemen-elemen dari laporan laba rugi sendiri dapat 

dijelaskan, sebagai berikut (Schroeder et al., 2009) : 

1. Pendapatan (Revenue) 

Adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahan atau penyelesaian 

kewajiban (kompensasi keduanya) selama periode tertentu, yang timbul dari 

penjualan barang-barang, penyerahan jasa, dan elemen pendapatan lainnya. 

2. Biaya (Expenses) 

Adalah kenaikan dalam ekuitas atau penggunaan selama periode tertentu yang 

timbul dari penjualan barang, penyerahan jas, dan lainnya. 

3. Keuntungan (Gains) 

Adalah kenaikan dalam aktiva bersih yang timbul dari transaksi-transaksi atau 

kejadian lain dan karena kondisi-kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih. 

4. Kerugian (Losses) 

Adalah penurunan dari aktiva bersih yang timbul dari transaksi-transaksi atau 

kegiatan lain dan kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih. 
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2.1.4. Kualitas Laba 

Kualitas laba adalah ukuran perbandingan antara laba yang diperoleh dengan laba 

yang diperkirakan sebelumnya oleh perusahaan (Peck, 2011). Semakin dekat laba yang 

diperoleh dengan perencanaan awal, berarti laba tersebut memiliki kualitas yang tinggi. 

Sedangkan Schroeder et al. (2009), mendefinisikan kualitas laba sebagai korelasi antara 

laba akuntansi dan laba ekonomi perusahaan. Perubahan laba akuntansi diharapkan 

merefleksikan pula perubahan ekonomi perusahaan jika tingkat kualitas laba memiliki 

selisih yang sedikit antara kedua laba tersebut.  

Menurut Bhattacharyya (2006), Kualitas laba adalah laba akuntansi yang 

mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya dan 

mencerminkan kinerja keungan perusahaan yang sesungguhnya. Kualitas laba ditentukan 

atas konsistensi laba yang dilaporkan perusahaan itu sendiri. Selain itu, kualitas laba 

tergantung pada kemampuan perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansi yang tepat 

dalam meminimalkan kesalahan estimasi.  

Terdapat perbedaan antara kuantitas laba dengan kualitas laba. Kuantitas laba itu 

sendiri cenderung dilihat dari seberapa besar perusahaan dapat menarik pasar selama 

setahun periode. Selain itu, para investor lebih fokus pada setiap Rupiah per saham yang 

didapat. Akan tetapi, semakin berkembangnya industri saat ini, investor lebih melihat 

kualitas laba daripada kuantitas laba sebagai indikator dalam menilai kinerja laba di masa 

depan. Perusahaan dengan kualitas laba tinggi biasanya menghasilkan laba di atas rata-

rata perencanaan awalnya sehingga cenderung untuk mengungguli pasar untuk waktu 

yang lama. Tingginya kualitas laba perusahaan memberikan alasan yang baik bagi 

investor untuk membayar lebih. 

ANALISIS PENGARUH ..., Rahma Radianti, Ak.-IBS, 2013



20 
 

2.1.4.1.  Pengukur Kualitas Laba 

Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengukur kualitas laba 

(Schroeder et al., 2009), antara lain : 

a. Membandingkan metode atau kebijakan akuntansi perusahaan dengan metode 

atau kebijakan akuntansi yang digunakana dalam industri (competitor). 

b. Meninjau apakah perubahan dalam metode atau kebijakan akuntansi dan 

estimasi yang dapat berpengaruh terhadap laba yang dilaporkan. 

c. Meninjau catatan atas laporan keuangan untuk melihat apakah terdapat loss 

contingency yang dapat mempengaruhi laba dan arus kas di masa mendatang. 

d. Meninjau hubungan antara penjualan dan piutang dagang jika piutang lebih 

berkembang dengan cepat daripada penjualan.  

e. Meninjau keputusan manajemen, pendapat analis dan opini auditor dalam 

laporan tahunan untuk mengetahui prospek perusahaan dan mengidentifikasi 

hal-hal penting lainnya. 

Banyak pendekatan yang dikemukakan para ahli untuk mengukur 

kualitas laba, dikarenakan kualitas laba merupakan sebuah konsep yang tidak 

memiliki definisi yang pasti. Dechow et al. (2010) mengidentifikasi proksi untuk 

kualitas laba dengan menggunakan tiga kategori, sebagai berikut :  

1. Statistik Sifat Laba 

a. Persistence, perusahaan dengan menggunakan teori ini memiliki laba 

yang berkelanjutan dalam penggunaan valuasi ekuitas. Kelemahan proksi 

ini, tidak hanya bergantung pada kinerja fundamental perusahaan tetapi 

juga sistem pengukuran akuntansinya. Persistensi bisa dicapai dalam 
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jangka pendek melalui manajemen laba. Sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Earningst+1 = α + β Earningst + εt 

dimana, β mengukur persisten laba.  

b. Accruals, pengukuran ini berdasarkan perubahan sistem akuntansi 

berbasis akrual menjadi sistem berbasis cash flow. Dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

Accruals = Earningst - CFt 

Accruals = Δ (noncash working capital) 

Accruals = Δ (net operating assets) Specific accrual components 

c. Discretionary accruals, pengukuran ini adalah perhitungan total accrual, 

dimana total accrual tersebut terdiri dari komponen non discretionary 

(NDA) dan discretionary (DA). Selain itu, discretionary accruals 

dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi 

TCAt = α + β1CFOt-1 + β2CFOt + β3CFOt+1 + β4Revt + β5PPEt + εt 

σ(εt) = α + λ1Sizet + λ2σ(CFO)t + λ3σ(Rev)t + λ4log(OperCycle)t + λ5Losst 

+ νt 

d. Earnings smoothness, merupakan hasil dari sistem berbasis akrual yang 

dianut dalam akuntansi yang diasumsikan dapat membantu pengambilan 

keputusan. Meskipun demikian, kelemahannya, sulit mendeteksi apakah 

bersumber dari laba operasional yang baik, peraturan akuntansi, maupun 

manipulasi laba secara intensional. Rumusan terhadap earnings 

smoothness adalah : 
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Rasio yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas laba yang diukur 

dengan smoothness ini menghasilkan kualitas yang lebih baik. 

e. ketepatan waktu asimetris  

f. Timely loss recognition (TLR) 

Earningst+1 = α0 + α1Dt + β0Rett + β1D1Rett  + εt 

dimana, D = 1 if Ret < 0. β1 yang tinggi mengartikan TLR yang lebih 

baik. 

g. Benchmarking, di mana jarak pendapatan dari patokan dipandang sebagai 

ukuran kualitas, misalnya keuntungan yang kecil. 

2. Respon Investor Terhadap Pendapatan 

Earnings Response Coefficient (ERC) sebagai ukuran keinformatifan laba 

atau kualitas laba. 

3. Indikator eksternal atas kualitas pelaporan keuangan, terdiri atas tiga proksi 

dalam pengukuran kualitas laba, seperti AAERs, penyajian kembali 

(restatements), dan prosedur pengendalian internal yang dilaporkan dalam 

SOX. 

Penelitian terdahulu telah menggunakan beberapa ukuran untuk 

memproksikan kualitas laba seperti yang telah dikemukakan di atas. Hartanto 

(2010) membagi kualitas laba menjadi empat ukuran yaitu nilai prediksi, 

netralitas, ketepatan waktu, dan penyajian jujur. Widjaja dan Maghviroh (2011) 

mengukur kualitas laba dengan perubahan total accrual dan quality of income. 

Selain itu, Lin et al. (2006) menggunakan earnings restatement sebagai alat ukur 

menilai kualitas laba perusahaan. Sedangkan, sebagian besar lainnya 

memproksikan kualitas laba dengan nilai discretionary accruals dengan dugaan 
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memiliki hubungan berbanding terbalik, seperti Balsam et al. (2003), Puteri dan 

Rohman (2012), dan lain-lain. Akan tetapi, penelitian ini akan menggunakan 

ERC sebagai pengukuran dari kualitas laba karena kualitas laba perusahaan 

memiliki hubungan yang positif terhadap respon pasar atas pelaporan keuangan.  

 

2.1.4.2.  Penentu Kualitas Laba 

Subramayam dan Wild (2010), berargumen bahwa pengukuran kualitas 

laba menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan laba antar perusahaan dan 

keinginan untuk mengakui perbedaan kualitas untuk tujuan penilaian. Tiga faktor 

yang biasanya diidentifikasi sebagai penentu kualitas laba (Subramayam dan 

Wild, 2010), sebagai berikut  : 

1. Prinsip akuntansi 

Salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan manajemen dalam memilih 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kebebasan ini dapat bersifat agresif 

(optimis) atau konservatif. Kualitas laba yang konservatif dianggap lebih 

tinggi karena kemungkinan kinerja kini lebih kecil dan perkiraan kinerja masa 

depan dinyatakan terlalu tinggi dibandingkan dengan laba yang ditentukan 

secara lebih agresif. Namun, konservatif yang berlebihan, meskipun 

mengurangi kualitas laba, dapat mengurangi keandalan dan relevansi laba 

pada jangka panjang. 

2. Aplikasi akuntansi 

Penentu kualitas laba lainnya adalah kebebasan manajemen dalam 

menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen memiliki 

kebebasan terhadap jumlah laba yang dilaporkan melalui aplikasi prinsip 
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akuntansi untuk menentukan pendapatan dan beban. Beban yang “bebas”. 

Seperti beban iklan, pemasaran, perbaikan, pemeliharaan, penelitian, dan 

pengembangan dapat ditentukan waktunya untuk mengelola tingkat laba (atau 

rugi) yang akan dilaporkan. 

3. Risiko usaha 

Penentu kualitas laba yang ketiga adalah hubungan antara laba dan risiko 

usaha. Hal ini mencakup dampak siklus dan kekuatan usaha lain terhadap 

tingkat, stabilitas, sumber, dan variabilitas laba. Misalnya, variabilitas laba 

biasanya tidak disukai dan meningkatnya variabilitas akan memperburuk 

kualitas laba. Kualitas laba yang lebih tinggi dikaitkan dengan perusahaan 

yang lebih terlindung dari risiko usaha. Meskipun risiko usaha tidak 

disebabkan oleh kebiasaan manajemen dalam bertindak, risiko ini dapat 

dikurangi dengan strategi manajemen yang ahli. 

 

2.1.5. Earnings Response Coefficient (ERC) 

Pada umumnya dalam mengetahui kualitas laba yang baik di sebuah perusahaan 

dapat menggunakan earnings response coefficient (ERC), yang merupakan salah satu 

bentuk pengukuran kandungan informasi dalam laba perusahaan. Pengertian ERC 

menurut Scott (2012), adalah : 

 

“An earnings response coefficient measures the extent of a security’s 

abnormal market return in response to the unexpected component of 

reported earnings of the firm issuing the security.” 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ERC adalah ukuran besaran 

abnormal return suatu sekuritas sebagai respon pasar terhadap komponen laba kejutan 
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(unexpected earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas 

tersebut. Sedangkan, menurut Cho dan Jung (1991) dalam Suaryana (2005), ERC 

merupakan efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, dan biasanya 

diukur dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal returns saham dan unexpected 

earning. 

Earnings response coefficient (ERC) yang tinggi dapat membuat informasi yang 

diterima mengenai unexpected earnings dan perubahan laba di masa depan semakin 

tinggi, sehingga kualitas laba pada pelaporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik. 

Beberapa analis berpendapat bahwa dalam perhitungan ERC, data historis lebih 

digunakan dibandingkan data masa kini. Hal ini menyebabkan perhitungan tersebut dapat 

menjadi alat yang berharga untuk menilai kualitas laba di sebuah perusahaan (Peck, 

2011). Sehingga, dengan melakukan penilaian atas kualitas laba perubahan harga saham 

dapat lebih terprediksi dibandingkan hanya dengan menggunakan laporan laba saja 

(Schroeder et al., 2009). 

Scott (2012), menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan 

respon pasar terhadap informasi laba dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ERC, Scott 

(2012), antara lain : 

a. Beta (Risiko Pasar) 

Pada umumnya nilai beta digunakan bagi investor yang memiliki diversifikasi saham, 

sehingga peningkatan beta menujukkan tingginya risiko pasar, yang membuat nilai 

perusahaan dipandang rendah oleh investor. Para investor melihat laba masa kini 

sebagai indikator dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan return saham 
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masa depan. Hal ini menyebabkan semakin berisiko return masa depan maka 

semakin rendah reaksi investor terhadap unexpected earnings.  

b. Struktur Modal 

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi, laba yang diperoleh 

memberikan kekuatan dan keamanan terhadap obligasi dan hutang lainnya, sehingga 

kabar baik (good news) pada laba akan diberikan kepada kreditur daripada pemegang 

saham. Karena hal tersebut, ERC pada perusahaan yang tingkat hutangnya besar akan 

lebih rendah daripada perusahaan dengan hutang yang sedikit atau yang tidak 

memiliki hutang sama sekali. 

c. Persistensi Laba 

Koefisien ERC yang rendah menunjukkan bahwa laba yang dilaporkan tidak 

informatif terhadap investor. Sebaliknya ERC yang tinggi menunjukan bahwa harga 

saham sangat berhubungan dengan laba yang menunjukkan laba memiliki komponen 

yang relatif permanen. Kepermanenan laba mencerminkan kualitas laba yang 

diperoleh dari waktu ke waktu dan bukan karena suatu peristiwa tertentu saja. 

Persistensi dapat dilihat berdasarkan keseluruhan laporan keuangan ataupun diukur 

berdasarkan komponen laporan keuangan. Persistensi menurut Ramakrishnan dan 

Thomas (1991) dalam Scott (2012), terbagi menjadi tiga komponen yang berbeda, 

sebagai berikut : 

- Permanen, diharapkan terjadi secara pasti. 

- Transitory, mempengaruhi laba masa kini, tapi tidak berpengaruh pada masa 

depan. 

- Price Irrelevant, tidak memiliki persistensi sama sekali. 
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d. Pertumbuhan Laba 

Peluang pertumbuhan dari informasi akuntansi dilihat dari berhasilnya perusahaan 

menghasilkan laba sekarang. Laba dimasa yang akan datang akan lebih besar bila 

terjadi peluang pertumbuhan perusahaan sehingga ERC akan berhubungan positif 

dengan pertumbuhan laba. 

e. Persamaan Prediksi Investor 

Investor yang berbeda akan menimbulkan perbedaan prediksi mengenai laba 

perusahaan yang akan datang, tergantung dari informasi sebelumnya yang diperoleh 

dan tingkat kemampuan masing-masing investor untuk mengevaluasi informasi 

laporan keuangan. Akan tetapi, perbedaan ini akan berkurang apabila para investor 

menggunakan sumber informasi yang umum misalnya analis perkiraan, ketika 

membuat prediksi. Apabila sebagian besar investor menggunakan prediksi 

berdasarkan perkiraan analis maka mereka memiliki prediksi yang sama, sehingga 

mengakibatkan efek peningkatan satu dolar dari keuntungan abnormal pada harga 

saham. Oleh sebab itu, semakin sama prediksi investor terhadap laba akan 

meningkatkan ERC. 

f. Nilai Informasi dari Harga 

Harga pasar saham perusahaan mencerminkan semua informasi yang diketahui 

publik mengenai perusahaan bersangkutan. Maka semakin harga mencerminkan 

semua informasi yang diketahui publik maka semakin sedikit nilai informasi yang 

didapatkan dari laba yang dilaporkan saat ini yang mengakibatkan semakin 

rendahnya ERC. 
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2.1.6. Komite Audit 

Menurut Arens et al. (2011), komite audit adalah sejumlah anggota terpilih dari 

dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk 

tetap independen dari manajemen. Melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No : KEP-29/PM/2004 tanggal 24 

September 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, 

yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012 

tanggal 7 Desember 2012, komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan 

publik. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan 

dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan 

dinilai dengan baik oleh investor. Komite audit yang merupakan salah satu mekanisme 

corporate governance mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal 

memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga 

terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai. Dengan berjalannya fungsi 

komite audit secara efektif, maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik, 

sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi dan kualitas laba yang 

dilaporkan perusahaan semakin tinggi. Jika kualitas laba perusahaan tinggi yang 

ditunjukkan dengan ERC yang tinggi, hal itu dikarenakan adanya komite audit di sebuah 

perusahaan. 

Selain itu, dengan adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor 

internal, dan auditor eksternal akan menghasilkan proses audit internal dan eksternal 
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dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan 

akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan 

keuangan, sehingga kualitas laba menjadi tinggi pula (Anderson et al., 2003). 

Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu 

kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris 

selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Komite audit diwajibkan membuat laporan yang 

harus disampaikan kepada komisaris utama berupa (Bapepam-LK, 2012) : 

a.  Laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 

b.  Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 

c.  Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK informasi 

mengenai pengangkatan dan pemberhentian komite audit dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. 

d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) emiten 

atau perusahaan publik. 

 

2.1.6.1.  Komposisi Komite Audit 

Menurut Sawyer et al. (2006), komite audit terdiri atas paling sedikit 

tiga orang dan tidak lebih dari enam orang anggota dewan komisaris. Dewan atau 

komite yang mewakili akan menunjuk para anggota dan ketua komite. Setiap 

anggota komite harus independen dan memiliki pemahaman tentang masalah 

keuangan. Paling sedikit satu orang anggota yang ditunjuk sebagai “ahli 
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keuangan” seperti yang telah ditegaskan dalam undang-undang dan peraturan 

yang berlaku. 

Komposisi komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit 

yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat 

mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga 

dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. 

 

2.1.6.2. Rapat Komite Audit 

Karakteristik komite audit lainnya adalah dengan adanya rapat komite 

audit yang berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit 

dalam mengawasi proses corporate governance, memastikan bahwa manajemen 

senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan 

tunduk pada kode etik yang berlaku, mengerti semua pokok persoalan yang 

mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial atau non-financial perusahaan, 

memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan 

yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil 

pemeriksaan corporate governance dan temuan lainnya (Sawyer et al. 2006). 

Peraturan Bapepam-LK berdasarkan Keputusan No : KEP-29/PM/2004 

mengatur persyaratan mengenai pertemuan komite audit yang sekurang-

kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua 

Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012, terdapat persyaratan sebagai berikut : 
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a. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 

3 (tiga) bulan. 

b. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 

1/2 (satu per dua) jumlah anggota. 

c. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat. 

d. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila 

terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh 

seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan 

komisaris.  

Menurut Sawyer et al. (2006), Komite audit memiliki wewenang untuk 

melakukan rapat-rapat tambahan jika kondisi menginginkan demikian. Seluruh 

anggota komite diharapkan untuk menghadiri setiap rapat, baik langsung maupun 

melalui konferensi video atau konferensi jarak jauh. Jika dibutuhkan, komite 

audit dapat mengundang perwakilan dari manajemen, auditor, atau pihak lain 

untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi terkait.  

 

2.1.6.3. Prinsip-Prinsip Komite Audit 

Dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam-LK terdapat 

persyaratan keanggotaan komite audit, sebagai berikut : 

a.  Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, 

pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi 

dengan baik. 
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b.  Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang 

terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan 

publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

c.  Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau 

perusahaan publik.  

d.  Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan 

dan pelatihan. 

e.  Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang  

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. 

f.  Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor 

Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi 

jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain 

kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir. 

g.  Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen. 

h.  Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau 

perusahaan publik. 

i.  Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan 

publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, 
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maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. 

j.  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, 

anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik 

tersebut, dan 

k.  Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik 

tersebut. 

   

2.1.6.4.  Tugas dan Wewenang Komite Audit 

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK, dalam membantu 

komisaris atau dewan pengawas, komite audit memiliki tugas dan tanggung 

jawab antara lain sebagai berikut: 

a.  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara 

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi 

keuangan emiten atau perusahaan publik. 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan 

yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. 

c.  Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. 

d.  Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan 

akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

fee. 
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e.  Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor 

internal. 

f.  Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki 

fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris. 

g.  Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan emiten atau perusahaan publik. 

h.  Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan 

i.  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan 

publik. 

Dengan demikian, sejalan dengan terlaksananya tugas komite audit, 

terdapat wewenang komite audit sebagai berikut: 

a.  Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik 

tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. 

b.  Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang 

menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait 

tugas dan tanggung jawab komite audit. 

c.  Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan 

untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan 

d.  Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. 
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2.1.7.  Spesialisasi Industri Auditor 

Menurut Arens et al. (2011), standar audit pekerjaan lapangan untuk auditor salah 

satunya harus memiliki pemahaman yang memadai atas perusahaan klien dan 

lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji 

material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, 

dan untuk merancang sifat waktu dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. 

Sehingga dengan terpenuhinya standar tersebut, penilaian atas kualitas audit dapat 

diukur.  

Pengukuran untuk mengetahui baik buruknya kualitas audit dapat dilihat dari 

spesialisasi industri auditor, yang berarti apakah auditor tersebut memiliki pengalaman 

dan keahlian dibidang industri tertentu. Hal tersebut disebabkan adanya karakteristik 

yang berbeda-beda di setiap industri baik dari segi kondisi perekonomian maupun proses 

pelaporan keuangannya karena banyak industri memiliki kebijakan akuntansi yang 

khusus sehingga auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk 

mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, misalnya perusahaan konstruksi.  

Dengan demikian auditor yang memiliki spesialisasi industri lebih 

memungkinkan untuk mendeteksi lebih cepat kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi 

pada laporan keuangan serta membantu auditor mengetahui risiko yang diterima dalam 

menilai relevansinya. Sementara disisi lain, sebuah perusahaan yang menggunakan 

auditor spesialis dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi laba yang 

berkualitas tinggi. Informasi laba yang berkualitas diharapkan dapat dijadikan dasar yang 

lebih akurat dalam memprediksi arus kas dan kinerja perusahaan di masa mendatang, 
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sehingga auditor spesialis dapat membatasi tindakan manajemen dalam mengelola laba 

akrual perusahaan dibandingkan dengan auditor non-spesialis (Balsam et al., 2003).  

Spesialisasi auditor tidak secara langsung dapat diamati, penelitian sebelumnya 

telah menggunakan beberapa proksi untuk mengukur spesialisasi industri auditor. 

Balsam et al. (2003), dalam pengukurannya terhadap spesialisasi industri auditor 

menggunakan beberapa proksi, seperti 1) Industry share (LEAD), menggunakan ukuran 

jumlah total asset klien dalam satu industri. 2) Dominasi auditor (DOMINANCE) 

merupakan pemasok terbesar dalam jasa audit di suatu industri tertentu, dihitung melalui 

jumlah terbanyak klien dalam satu industri dan minimal 10% jumlah klien yang diaudit 

dalam satu industri. 3) Jumlah klien terbanyak dalam satu industri (JKLIEN). 4) SHARE, 

dilihat dari pangsa pasar sebenarnya yang dapat diukur dari penjualan klien dalam suatu 

industri, dimana volume bisnis yang besar dalam suatu industri menunjukkan keahlian 

auditor. Sedangkan, Mayangsari (2004) menggunakan variabel dummy dalam 

pengukurannya terhadap spesialisasi industri auditor. Pertama, sampel industri yang 

digunakan adalah industri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua, auditor 

dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total perusahaan yang ada 

dalam industri tersebut. 

 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan karakteristik komite audit, spesialisasi industri auditor dan kualitas laba 

perusahaan antara lain, Suaryana (2005), Lin et al. (2006), Trihartati dan Pamudji 

(2008), Puteri dan Rohman (2012), Mayangsari (2004), Pradhana (2010).  
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2.2.1.  Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Laba 

Sejalan dengan penelitian ini mengenai karakteristik komite audit, terdapat jurnal 

literatur Suaryana yang berjudul “Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba”. 

Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah 97 perusahaan manufaktur dan non-

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2001-2002. Variabel 

independen yang digunakan adalah komite audit sedangkan variabel dependennya adalah 

kualitas laba yang proksikan melalui ERC. Penelitian itu bertujuan meneliti apakah ERC 

pada perusahaan yang membentuk komite audit lebih besar dari perusahaan yang tidak 

membentuk komite audit. Model analisis data dalam penelitian ini adalah Firm Specific 

Coefficient Model (FSCM) dan Pooled Cross-Sectional Coefficients Model (CRSM). 

Hasil pengujian menunjukan adanya perbedaan ERC pada perusahaan yang membentuk 

komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Pengujian dengan 

menggunakan FSCM dan CRSM menunjukan hasil yang sama, bahwa ERC perusahaan 

yang membentuk komite audit secara statistis lebih besar daripada perusahaan yang tidak 

membentuk komite audit. 

Penulis merujuk pada penelitian Lin et al. pada tahun 2006 dengan judul “The 

Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality”. Penilitian ini fokus pada 

tahun 2000 dengan menggunakan sampel 267 perusahaan publik di USA. Variabel 

independen pada penelitian ini yaitu, independensi, ukuran komite audit, Financial 

expertise, dan jumlah rapat komite audit, serta variabel dependennya adalah kualitas laba 

yang diukur dengan earnings restatement. Earning restatement merupakan penyajian 

kembali informasi laba, dimana jika terjadinya earnings restatement menunjukkan 

adanya ketidakandalan laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang disebabkan lemahnya 

pengawasan internal sehingga kualitas laba menjadi rendah. Tujuan dari penelitian Lin et 
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al. adalah ingin mengatahui apakah tingkat earning restatement dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik komite audit atau tidak. Sehingga ditemukan hasil bahwa ukuran komite 

audit memiliki pengaruh negatif dengan keterjadian earning restatement. Sedangkan 

independensi dan jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap earning restatement. Sementara financial expertise memiliki pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap earning restatement.  

Selain itu, terdapat penelitian Trihartati dan Pamudji pada tahun 2008 yang 

berjudul “Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen 

Laba”. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dari 56 perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui laporan tahunan di ICMD (Indonesia Capital 

Market Directory) pada tahun 2005-2007. Variabel dependen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual, 

sedangkan variabel independennya adalah independensi, financial expertise, frekuensi 

pertemuan dan komitmen komite audit. Terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini 

yaitu, reputasi auditor dan kebutuhan pembiayaan eksternal. Regresi linear berganda 

merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis dapat simpulkan bahwa 

hasil penelitiannya menyatakan independensi komite audit secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Sementara itu, financial expertise, frekuensi 

pertemuan, reputasi auditor, dan kebutuhan pembiyaan ekternal berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap manajemen laba, serta komitmen komite audit berpengaruh negatif 

namun tidak siginifikan terhadap manajemen laba.  

Penelitian Puteri dan Rohman (2012) menganalisis pengaruh Investment 

Opportunity Set (IOS) dan mekanisme Corporate Governance terhadap kualitas laba dan 

nilai perusahaan. Objek penelitian ini adalah 24 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010. Variabel independen pada penelitian 

ini adalah IOS dan mekanisme corporate governance (jumlah rapat komite audit, 

komposisi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial), 

variabel dependennya adalah nilai perusahaan dan kualitas laba yang di proksikan 

melalui discretionary accrual. Selain itu, terdapat variabel kontrol yaitu ukuran KAP, 

ukuran perusahaan, dan leverage. Metode analisis yang digunakan oleh Puteri dan 

Rohman yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kualitas 

laba (discretionary accrual) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan; 2) Investment Opportunity Set (IOS) secara negatif berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba dan di sisi lain secara positif berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan; 3) Jumlah rapat komite audit secara positif berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan; 4) 

Komposisi komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas 

laba namun secara positif berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan; 5) 

Kepemilikan institusional secara positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

dan nilai perusahaan; 6) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kualitas laba namun secara positif berpengaruh siginifikan terhadap nilai 

perusahaan; 7) Variabel kontrol ukuran KAP berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kualitas laba, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kualitas laba dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

nilai laba. 
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2.2.2.  Spesialisasi Industri Auditor dan Kualitas Laba 

Mengenai permasalahan mengenai pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap 

kualitas laba perusahaan. Terdapat penelitian Mayangsari pada tahun 2004 dengan judul 

“Bukti Empiris Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Earnings Response 

Coefficient”. Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi perusahaan industri 

kimia, aneka industri, property dan real estate serta perdagangan dan jasa pada tahun 

1996-2000 yang terdaftar di bursa saham sebanyak 148 perusahaan. Penelitian ini ingin 

melihat pengaruh antara variabel independen seperti, spesialisasi industri auditor 

terhadap variabel dependen yaitu kualitas laba yang diproksikan melalui ERC, serta 

terdapat variabel kontrol seperti pertumbuhan, persistensi laba, risiko pasar, leverage, 

besaran perusahaan. Metode analisa yang digunakan dengan ordinary least squares 

(OLS). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa spesialisasi industri auditor 

menunjukan adanya pengaruh positif yang statistis signifikan terhadap ERC. Walaupun 

hasil tersebut mendukung hipotesis yang diajukan, tidak terdapat perbedaan respon oleh 

para investor antara laporan keuangan yang diaudit oleh auditor spesialis dengan non-

spesialis. Selain itu, pada variabel lain seperti, pertumbuhan, persistensi laba, leverage, 

besaran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap ERC kecuali risiko pasar 

yang memiliki pengaruh positif terhadap ERC.  

Penelitian Pradhana (2010) yang berjudul “Pengaruh Spesialisasi Industri 

Terhadap Kualitas Laba yang Diukur dari Earnings Response Coefficient”, 

menggunakan data sampel dari 145 perusahaan listing non-regulasi yang terdaftar di BEI 

pada periode 2007-2008. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat bukti 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki kualitas laba (ERC) yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor non-spesialis. 
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Variabel independen yang digunakan adalah spesialisasi industri auditor. Variabel 

kontrolnya adalah pertumbuhan, risiko pasar (beta), persistensi dan struktur modal, serta 

variabel dependenya adalah kualitas laba yang diukur dengan ERC. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ERC dipengaruhi negatif tidak signifikan oleh spesialisasi industri 

auditor. Sehingga spesialisasi industri auditor dapat dikatakan belum dapat 

mempengaruhi kualitas laba di Indonesia. Selain itu, pengujian terhadap variabel kontrol 

memberikan bukti yang konsisten, dimana pertumbuhan memberikan pengaruh positif 

signifikan terhadap ERC. Sedangkan, risiko memberikan pengaruh negatif signifikan 

terhadap ERC. Hanya saja variabel persistensi dan struktur modal memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ERC. 

Berikut disajikan kesimpulan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dalam 

melihat pengaruh variabel independen terhadap kualitas laba perusahaan. 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Model 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

1. Agung 

Suaryana 

(2005) 

Regresi 
Linear 

Independen : 
komite audit 

independen 

 
Dependen : Kualitas 

laba (ERC) 

Komite audit berpengaruh 
positif terhadap ERC 

 

1. sampel 
perusahaan yang 

digunakan dan 

periode waktu 
yang diamati. 

2. Penggunaan 

variabel kontrol. 

2. Lin, Jerry  

W; June F  

Li dan  

Joon S  

Yang  

(2006) 

Regresi 
Logistik 

Independen : 
- independensi 

- ukuran komite 

audit 

- Financial expertise 
- jumlah rapat 

komite audit 

 
Dependen : kualitas 

laba (earnings 

restatement) 

- Ukuran komite audit 
berpengaruh negatif 

dengan keterjadian 

earning restatement 

- Independensi, dan 
jumlah rapat 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 
earning restatement. 

-  financial expertise, 

berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap 

earning restatement. 

1. Variabel 
independen 

(financial 

expertise) tidak 

digunakan. 
2. Pengukuran 

kualitas laba. 

3. Sampel industri 
perusahaan . 
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No Peneliti Model 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

3. Apriliya 

Trihartati 

dan Sugeng 

Pamudji 

(2008) 

Regresi 
linear 

berganda 

Independen : 
- independensi 

- financial expertise 

- frekuensi pertemuan 
- komitmen komite 

audit 

 
Dependen : Manajemen 

Laba (discretionary 

accruals) 

 
Kontrol : 

- reputasi auditor 

- kebutuhan pembiyaan 
eksternal 

- Independensi komite 
audit secara 

signifikan 

berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 

manajemen laba 

-  financial expertise, 
frekuensi pertemuan, 

reputasi auditor, dan 

kebutuhan pembiyaan 

ekternal berpengaruh 
positif tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba 
-  komitmen komite 

audit berpengaruh 

negatif tidak 

siginifikan terhadap 
manajemen laba 

-  

1. Variabel 
independen 

(financial 

expertise dan 
komitmen 

komite audit ) 

tidak digunakan. 
2. Variabel 

dependen yang 

digunakan 

3. Variabel kontrol 
yang digunakan. 

4. Sampel 

perusahaan yang 
digunakan dan 

periode waktu 

yang diamati. 

4. Paramitha 

A. Puteri 

dan Abdul 

Rohman 

(2012) 

Regresi 
linear 

berganda 

Independen : 

-  IOS 

- mekanisme Corporate 
Governance (jumlah 

rapat komite audit, 

komposisi komisaris 
independen, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 
manajerial) 

 

Dependen : 

- kualitas laba 

(discreationary 

accrual) 

- nilai perusahaan 

 

Kontrol : 

- ukuran KAP 

- ukuran perusahaan 

- leverage 

- IOS berpengaruh 
negatif signifikan 

terhadap kualitas laba  

- komposisi komisaris 
independen dan 

ukuran KAP 
berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap kualitas 

laba. 

- Jumlah rapat komite 

audit dan kepemilikan 

institusional 
berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 

- kepemilikan 

manajerial, ukuran 

perusahaan, dan  
leverage berpengaruh 

positif tidak 

signifikan terhadap 
kualitas laba 

1. Variabel 
independen (IOS 

dan mekanisme 

CG) tidak 
digunakan. 

2. Nilai perusahaan 

tidak dijadikan 

variable 
dependen. 

3. Pengukuran 

kualitas laba.  
4. Variabel kontrol 

(leverage) tidak 

digunakan. 
5. Sampel 

perusahaan yang 

digunakan. 
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No Peneliti Model 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

5. Sekar Mayangsari 

(2004) 

Regresi 

linear 

berganda - 
Ordinary 

Least 

Squares 

(OLS)  

Independen : 

spesialisasi industri 

auditor 
 

Dependen : kualitas 

laba (ERC) 

 
Kontrol : 

- pertumbuhan 

- persistensi laba 

- risiko pasar 

- leverage 

- besaran 

perusahaan 

- Spesialisasi 

auditor, 

pertumbuhan, 
persistensi laba, 

leverage, besaran 

perusahaan 
berpengaruh 

positif secara 

statistis signifikan 

terhadap ERC 

- Risiko pasar 

berpengaruh 
negative terhadap 

ERC 

1. Penambahan 

variabel 

independen. 
2. Penggunaan 

variabel kontrol 

tersebut.  

3. Sampel industri 
perusahaan. 

6. Swadika Ashar 

Pradhana (2010) 

Regresi 
linier 

berganda 

Independen : 
spesialisasi industri 

auditor 

 
Dependen : kualitas 

laba (ERC) 

 
Kontrol : 

- pertumbuhan 

- risiko pasar 

(beta) 
- persistensi 

-  struktur modal 

- spesialisasi 
industri auditor 

tidak berpengaruh 
terhadap ERC 

- risiko memiliki 

pengaruh negatif 
terhadap ERC 

- pertumbuhan 

perusahaan 
berpengaruh 

positif terhadap 

ERC 

- persistensi dan 
struktur modal 

tidak berpengaruh 
signifikan 

terhadap ERC 

 

1. Pengukuran 
spesialisasi 

industri 

auditor. 
2. Variabel 

kontrol yang 

digunakan. 
3. Sampel 

perusahaan 

yang digunakan 

dan periode 
waktu yang 

diamati. 

Sumber : iktishar dari penelitian terdahulu 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Dalam hal ini, penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran berdasarkan 

latar belakang dan tujuan penelitian di atas, mengenai pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen yang digunakan, yang dapat dilihat sebagai 

berikut :  
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

               

 

                                                                           

 

                     

 

                       

 

      Variabel Kontrol                 

                                                               

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa Peneliti 

 

Pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa penulis menggunakan variabel dependen 

yaitu kualitas laba yang diproksikan melalui Earnings Response Coefficient (ERC). 

Variabel independen yaitu ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, 

frekuensi pertemuan komite audit, dan spesialisasi industri auditor. Serta, variabel 

kontrol yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, arus kas aktivitas operasi. Variabel 
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kontrol tersebut merupakan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laba sebagai 

variabel dependen. 

Laporan keuangan disebuah perusahaan terutama informasi laba merupakan 

informasi yang sangat berguna bagi para investor dalam pengambilan keputusan 

sehingga informasi tersebut harus berkualitas. Adanya pihak ketiga ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan pada laporan keuangan, dimana pihak ketiga 

yang dimaksud adalah auditor eksternal dan komite audit. Instrumen karakteristik komite 

audit di sebuah perusahaan yang meliputi ukuran komite audit, komposisi komite audit 

independen dan frekuensi pertemuan komite audit diduga secara tidak langsung dapat 

membuat kualitas laba perusahaan menjadi lebih tinggi dikarenakan terdapat pengawasan 

yang baik. Selain itu, spesialisasi industri auditor juga merupakan variabel yang diduga 

dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan dengan alasan auditor yang memiliki 

spesialisasi khusus di suatu industri dapat menguasai permasalahan dalam pengawasan 

kualitas laba sehingga informasi laba yang disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan menjadi lebih berguna. 

 Pada penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yang digunakan seperti ukuran 

perusahaan, umur perusahaan dan arus kas aktivitas operasi. Variabel tersebut juga 

diduga dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan dikarenakan, semakin besar ukuran 

dan umur perusahaan semakin baik tata kelola dan pengalaman organisasi dalam 

menjalani suatu bisnis, sehingga semakin baik pula kualitas laba perusahaan tersebut. 

Selain itu, variabel arus kas aktivitas operasi merupakan cerminan dari arus kas keluar 

perusahaan, semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, semakin baik kondisi 

keuangan perusahaan tersebut maka kecenderungan terjadinya manajemen laba pada 
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perusahaan tersebut dapat dikatakan rendah. Rendahnya manajemen laba yang terjadi 

pada akhirnya mendorong dihasilkannya kualitas laba yang tinggi.    

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK mengenai persyaratan yang harus 

dipenuhi sebuah perusahaan mengenai karakteristik komite audit dapat membuat 

keefektivitasan dan keefisienan komite audit berjalan dengan baik di perusahaan. Hal 

tersebut dapat menjadi perhatian khusus sehubungan dengan kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan, dikarenakan beberapa skandal akuntansi yang telah terjadi 

belakangan ini. Semakin efektifnya komite audit dalam sebuah perusahaan, semakin baik 

pengawasan internal dalam pelaporan keuangan dan semakin dikit kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dipublikasikan oleh sebuah 

perusahaan menjadi lebih berkualitas karena mencerminkan kinerja perusahaan yang 

sebenarnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh dari 

karakteristik komite audit terhadap kualitas laba, dimana karakteristik pada penelitian ini 

berfokus pada ukuran, independensi, dan frekuensi pertemuan pada komite audit. 

Berdasarkan teori menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit di sebuah 

perusahaan menentukan seberapa besar kualitas dari laba yang dilaporkan dalam laporan 

laba. Semakin banyak jumlah anggota komite audit semakin baik kualitas laba 

perusahaan. Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji H1 yang dirumuskan 

sebagai berikut :     

Ho1 =  Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba perusahaan. 
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Ha1 =  Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laba perusahaan. 

Struktur komite audit dalam sebuah perusahaan yang diketuai oleh komisaris 

independen dan anggota lainnya, dibutuhkan independensi dalam menjalani tugasnya. 

Hal tersebut berguna agar komite audit tidak berusaha mewakili kepentingan salah satu 

pihak di perusahaan. Dengan adanya independensi anggota komite audit maka 

diharapkan tata kelola perusahaan mendapatkan manfaat yang lebih baik dalam 

pengambilan keputusan sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih berkualitas dan 

lebih dipercaya. Berdasarkan teori, menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite 

audit yang independen, semakin objektif komite audit dalam mengawasi kegiatan 

operasional manajemen serta proses pelaporan keuangan yang menyebabkan kualitas 

dari informasi laba yang diumumkan menjadi lebih tinggi. Untuk hasil lebih jauhnya, 

penelitian ini menguji H2 yang dirumuskan sebagai berikut :    

Ho2 =  Komposisi komite audit independen tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha2 =  Komposisi komite audit independen memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba perusahaan. 

Karakteristik komite audit lainnya adalah frekuensi pertemuan komite audit. 

Dimana pada peraturan yang dikeluarkan Bapepam-LK, sebuah perusahaan diwajibkan 

mengadakan rapat yang berguna dalam pengawasan pelaporan keuangan agar hasilnya 

dapat disampaikan di laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak frekuensi rapat 

komite audit semakin berkualitas laba perusahaan. Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian 

ini menguji H3 yang dirumuskan sebagai berikut :     
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Ho3 =  Frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha3 =  Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba perusahaan. 

Auditor merupakan pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, dimana tugasnya mengawasi dan mendeteksi kecurangan yang dilakukan 

pihak manajemen. Dengan demikian, kualitas auditor menentukan kualitas laba 

perusahaan itu sendiri. Spesialisasi industri auditor yang merupakan pengukuran dari 

kualitas auditor, dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan dikarenakan auditor tersebut memiliki kemampuan dalam memahami kondisi 

internal maupun eksternal pada industri tertentu. Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini 

menguji H4 yang dirumuskan sebagai berikut : 

Ho4 = Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha4 = Spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba perusahaan. 

Seperti penelitian sebelumnya yang telah menguji karakteristik komite audit dan 

spesialisasi industri auditor secara tersendiri terhadap kualitas laba, maka penelitian ini 

ingin mengetahui pengaruhnya secara simultan sehingga terdapat H5 yang dirumuskan 

sebagai berikut :   

Ho5 = Ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi 

pertemuan komite audit dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laba 

perusahaan. 
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Ha5 = Ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi 

pertemuan komite audit dan spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh 

positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laba perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk menguji pengaruh karakteristik 

komite audit dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba, dimana objek dari 

penelitian ini adalah perusahan real estate, property dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan real estate, property dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang didapat dari populasi 

harus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga teknik pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria 

sebagai berikut : 

1. Seluruh perusahaan real estate, property dan building construction yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya 

(audited) secara periodik pada tahun 2008-2012. 

3. Perusahaan yang memiliki data tanggal publikasi yang lengkap serta data 

mengenai saham perusahaan dan IHSG selama tahun 2004-2012 sebagai 

informasi untuk perhitungan Earnings Response Coefficient (ERC). 

4. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang lengkap selama tahun 

2008-2012. 
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Dari kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel perusahaan yang memenuhi 

kriteria atau kelengkapan data sebanyak 16 perusahaan real estate, property dan building 

construction di tahun 2008-2012. Rincian sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1  

Pemilihan Sampel Penelitian 

Perusahaan di sektor real estate, property, dan building construction yang 

terdaftar di BEI  

52 

Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga tahun 2012. (11) 

Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan dan tahunan lengkap selama 

tahun penelitian yaitu 5 tahun. 

(6) 

Perusahaan yang tidak memiliki data tanggal publikasi yang lengkap serta data 

mengenai saham perusahaan dan IHSG selama tahun 2004-2012 

(14) 

Perusahaan yang tidak memiliki data laporan komite audit yang lengkap 

selama tahun 2008-2012. 

(5) 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 16 

Sumber: Data yang diolah Penulis 

 

3.3.  Jenis Data 

 Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang langsung diperoleh tanpa perlu diolah terlebih dahulu. 

Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan laporan tahunan dan laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun pengamatan 2008 – 2012. Situs resmi yang dipakai adalah www.idx.co.id, 
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www.bi.go.id, website perusahaan dan situs lainnya yang terkait, serta data mengenai 

harga saham perusahaan dan IHSG.  

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data sekunder pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 

(dua) metode, yaitu : 

1. Metode Kepustakaan 

Dalam metode kepustakaan ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi dan 

data yang terkait mengenai materi penelitian dengan mempelajari berbagai jurnal, 

literatur, artikel dan buku, baik dari asing maupun lokal.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan penulis dengan mengumpulkan data eksternal 

berupa pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan yang terpublikasi 

yang dikeluarkan oleh BEI melalui situs www.idx.go.id. Data tersebut merupakan 

gabungan data antar perusahaan real estate, property dan building construction 

(cross section) dan data antar waktu (time series), yang disebut juga dengan data 

panel. 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

 Pada penelitian ini digunakan dua variabel untuk melakukan analisis data. 

Terdapat variabel dependen dan variabel independen, dimana kualitas laba yang 

diproksikan melalui Earnings Response Coefficient (ERC) merupakan variabel dependen 

penelitian ini. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran komite 
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audit, komposisi komite audit independen, frekuensi rapat pertemuan komite audit, dan 

spesialisasi industri auditor. 

 

3.5.1.  Variabel Dependen ( Kualitas Laba ) 

Variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel 

bebas) (Widarjono, 2009). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba 

yang diproksikan melalui Earning Response Coefficient (ERC). Menurut Scott (2012) 

dapat disimpulkan bahwa, Earnings Response Coefficient (ERC) adalah ukuran besaran 

abnormal return suatu sekuritas sebagai respon pasar terhadap komponen laba kejutan 

(unexpected earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas 

tersebut.  

Pada penelitian ini besarnya ERC diperoleh dengan melakukan beberapa tahapan, 

yaitu menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR) dan menghitung nilai 

Unexpected Earnings (UE), lalu meregresikan UE terhadap CAR. Sehingga, tahapan 

yang harus dilakukan dalam perhitungan ERC dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Ambarwati, 2008) : 

1. Menghitung variabel Cumulative Abnormal Return (CAR), yaitu abnormal return 

sepanjang periode jendela. Pengumuman laba akuntansi menyebabkan terjadinya 

reaksi saham terhadap informasi akuntansi oleh para investor, ditunjukan dengan 

perubahan harga yang diukur dengan selang waktu pendek disekitar 

pengumuman laba (2-6 hari), dimana reaksi saham tersebut dapat mendeteksi 

perubahan abnormal return karena dengan window jangka pendek mengindikasi 

bahwa penyajian laporan keuangan adalah sumber informasi yang terbaru bagi 
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investor (Ambarwati, 2008). Interval window jangka pendek pada penelitian ini 

mengikuti penelitian Suaryana (2005), antara hari (t–5) sebelum hingga (t+5)  

setelah tanggal pengumuman laba. Sehingga, CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

       CARi(-5,+5) = t=-5∑
+5

 ARit 

Dalam hal ini: 

CARi(-5,+5)     = Abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah tanggal 

pengumuman laba akuntansi. 

ARit =   Abnormal return perusahaan i pada hari t 

 

 (a) Dalam penelitian ini abnormal return dihitung menggunakan market adjusted 

model. Abnormal return diperoleh dari: 

 ARit = Rit – Rmt 

Dimana:  

ARit  =  Abnormal return perusahaan i pada periode ke- t 

Rit =  Actual return saham perusahaan i pada periode ke-t 

Rmt  =  Return pasar pada periode ke-t 

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari 

actual return perusahaan i pada hari t dengan rumus sebagai berikut :  

                            

Dimana: 

Rit  =  Actual returns saham perusahaan i pada hari t 

Pit  =  Harga penutupan saham i pada hari t 
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Pit-1  =  Harga penutupan saham i pada pada hari t-1. 

 Sedangkan, returns pasar dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     

Dimana: 

Rmt  =  Returns pasar harian pada hari t 

IHSGt  =  Indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1  =  Indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

2. Unexpected Earnings sebagai variabel independen yang diperhitungkan dengan 

model random walk. Unexpected Earnings (UE) diartikan sebagai selisih laba 

akuntansi yang direalisasi dengan laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. UE 

diukur sebagai berikut : 

 

Dalam hal ini: 

UEit =   Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

Eit =   Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

Eit-1   = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1    

3. Setelah nilai CAR dan UE diperoleh maka model yang digunakan untuk 

menentukan Earnings Response Coefficients (ERC) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

CARit = α0 + b1UEit + εit 

Dalam hal ini : 

CARit  =  Abnormal return kumulatif perusahaan i pada periode t 

b1
 

= Earnings Response Coefficients (ERC) 
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UEit  =   Unexpected earnings untuk perusahaan i pada periode t 

εit =  Standar error dalam model atas perusahaan i pada periode t 

 

3.5.2. Variabel Independen 

Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel apapun, akan tetapi variabel ini dapat mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan variabel dependen (variabel terikat) (Widarjono, 2009). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah karakateristik komite audit (ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, dan frekuensi pertemuan komite audit) dan spesialisasi industri 

auditor. 

 

3.5.2.1. Ukuran Komite Audit (KASIZE) 

Menurut Keputusan Ketua Bapepam-LK, menyatakan bahwa komite 

audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota 

dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal 

yang independen. Ukuran komite audit (KASIZE) dalam penelitian ini diukur 

dengan menghitung jumlah anggota di dalam komite audit (Fajrin, 2011). 

 

3.5.2.2. Komposisi Komite Audit Independen (KAIND) 

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK, para anggota dari komite 

audit harus diakui sebagai pihak independen. Independensi komite audit pada 

penelitian ini merupakan keadaan dimana anggota komite audit harus bebas dari 

setiap kewajiban dan tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap 

perusahaan atau direksi dan komisaris perusahaan bersangkutan. Komposisi 
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komite audit independen (KAIND) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen 

terhadap jumlah seluruh anggota komite audit yang memenuhi persyaratan 

independensi oleh Bapepam-LK. Sehingga KAIND dapat dihitung berdasarkan 

rumusan di bawah ini (Trihartati dan Pamudji, 2008) :  

           

 

3.5.2.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (KAFP) 

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah rapat yang 

diadakan oleh komite audit perusahaan dalam setahun. Peraturan Bapepam-LK 

mengatur persyaratan mengenai pertemuan formal komite audit tersebut untuk 

mendiskusikan proses pelaporan keuangan agar tingkat pengawasan terhadap 

prilaku manajemen semakin baik. Sehingga variabel frekuensi pertemuan komite 

audit (KAFP) dalam penelitian ini diukur berdasarkan penelitian Puteri dan 

Rohman (2012) dengan cara melihat jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 

1 (satu) tahun. 

 

3.5.2.4. Spesialisasi Industri Auditor (SPIA) 

Pengukuran spesialisasi industri auditor (SPIA) pada penelitian ini 

mengikuti salah satu pengukuran dari Balsam et al. (2003) yaitu dominasi auditor 

(DOMINANCE) yang merupakan pemasok terbesar dalam jasa audit di suatu 

industri tertentu. Sehingga auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut 

mengaudit 10% dari total perusahaan di suatu industri. Variabel dalam penelitian 

ini menggunakan variabel dummy; Perusahaan yang menggunakan auditor 
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spesialis dalam suatu industri akan diberi notasi 1 sedangkan yang menggunakan 

auditor non-spesialis diberi notasi 0. 

 

3.5.3.  Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol adalah variabel lain diluar variabel utama yang diteliti dengan 

syarat variabel tersebut selalu mempengaruhi secara signifikan dari variabel dependen 

yang diteliti (Cooper dan Schindler, 2008 dalam Sparta, 2011). Dengan adanya variabel 

kontrol yang dimasukkan ke dalam penelitian ini, maka diharapkan besarnya pengaruh 

karakteristik komite audit dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba dapat 

diketahui lebih pasti dan hasilnya tidak menjadi bias. Dalam penelitian ini, variabel 

kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan dan arus kas aktivitas operasi. 

 

3.5.3.1.  Ukuran Perusahaan (LN_SIZE) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan. Pada beberapa penelitian sebelumnya ukuran 

perusahaan memiliki hubungan berbanding lurus dengan kualitas laba. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil tingkat manajemen laba, yang 

berarti semakin tingginya kualitas laba perusahaan. Menurut Siregar dan Utama 

(2008) dalam Susanto (2012), perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih 

besar dalam menyediakan informasi yang berkualitas di pasar modal 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Susilawati (2008) juga berpendapat 

bahwa ukuran perusahaan yang besar mencerminkan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan insentif dan kesejahteraan untuk manajer perusahaan yang 

menghasilkan laba berkualitas sehingga menimbulkan respon positif oleh para 
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investor. Oleh karena itu, kualitas laba akan meningkat seiring dengan besarnya 

ukuran perusahaan tersebut. Dengan demikian, ukuran perusahaan dimasukkan 

sebagai salah satu variabel kontrol penelitian ini yang diukur dengan cara 

menghitung natural logarithm of total assets sebuah perusahaan (Praditia, 2010 

dalam Puteri dan Rohman, 2012).  

 

3.5.3.2. Umur Perusahaan (AGE) 

Umur perusahaan merupakan salah satu variabel kontrol yang 

digunakan penelitian ini karena diduga dapat mempengaruhi kualitas laba dalam 

sebuah perusahaan. Dimana dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur dari 

lamanya perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengacu pada 

penelitian Sirait (2008). Secara teori, perusahaan dengan umur yang lebih tua 

akan lebih dipercaya oleh para investor daripada perusahaan dengan umur yang 

lebih muda, karena perusahaan dengan umur yang lebih tua diasumsikan akan 

dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga berimbas pada kemudahan 

dalam memperoleh dana di pasar modal. Dengan demikian tingkat manajemen 

laba di sebuah perusahan menjadi lebih rendah yang berdampak pada tingginya 

kualitas laba perusahaan. Teori tersebut dikuatkan oleh penelitian susilawati 

(2008) yang menyatakan bahwa semakin tua umur perusahaan, maka semakin 

baik praktik pelaporan keuangan dalam meningkatkan kualitas informasi laba 

sehingga dapat meningkatkan reaksi investor. Dengan demikian umur perusahaan 

memiliki hubungan berbanding lurus terhadap kualitas laba. 
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3.5.3.3. Arus Kas Aktivitas Operasi (OCF) 

Variabel kontrol lainnya adalah operating cash flow atau arus kas 

aktivitas operasi yang merupakan cerminan dari besaran posisi kas dan likuiditas 

perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Pada penelitian ini, arus kas aktivitas 

operasi dijadikan variabel pengendali karena memiliki pengaruh yang konsisten 

dari penelitian sebelumnya. Perusahaan yang memiliki arus kas aktivitas operasi 

yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen 

laba karena memiliki kinerja perusahaan yang bagus. Semakin besar arus kas 

operasi perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam 

melaporkan laba yang berkualitas, karena sesuai dengan kinerja perusahaan yang 

sebenarnya. Sehingga arus kas operasi memiliki hubungan berbanding lurus 

dengan kualitas laba. Dalam penelitian ini arus kas operasi dapat diukur dengan 

menghitung aliran kas bersih perusahaan dibagi total aset (Susanto, 2012). 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode analisis 

kuantitatif dengan menggunakan program e-Views 7 dan Microsoft Excel. Sedangkan 

untuk mengetahui pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah 

gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar 

individu/ruang) (Widarjono, 2009). Dalam data panel, unit cross section yang sama 

disurvey dalam beberapa waktu. Sehingga regresi dengan menggunakan data panel 
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disebut model regresi data panel, dimana metode yang digunakan untuk mengestimasi 

model regresi data panel (Widarjono, 2009), terdiri dari  : 

a. Koefisien tetap antar waktu dan individu (Common Effect). 

Dalam pendekatan ini, data yang digabungkan tidak melihat perbedaan antar 

waktu dan individu sehingga dapat menggunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS) untuk mengestimasi model data panel. Diasumsikan bahwa perilaku data 

antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. 

b. Slope konstan tetapi intersep berbeda antar individu (Fixed Effect). 

Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Model ini dimaksudkan bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap untuk 

berbagai periode waktu. 

c. Estimasi dengan pendekatan Random Effect. 

Dalam motode ini, dapat mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

Menurut Widarjono (2009), pemilihan teknik estimasi yang baik digunakan 

dalam model regresi data panel, harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Melakukan Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect), dengan menggunakan 

hipotesis sebagau berikut : 

Ho :  Menggunakan model Common Effect  

Ha :  Menggunakan model Fixed Effect  
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Keputusan dalam penambahan variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 

berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik. Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

(OLS) tanpa variabel dummy atau Fixed Effect sebagaimana uji Chow. Apabila F 

hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross-section F lebih besar 

dari (α = 0,05) maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya model yang baik 

digunakan adalah model Common Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai 

di Uji Chow saja namun apabila hasilnya Ho ditolak maka selanjutnya melakukan 

Uji Hausman.  

3. Melakukan estimasi dengan Random Effect  

4. Melakukan Uji Hausman (Random Effect atau Fixed Effect), dengan 

menggunakan hipotesis berikut ini :  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih 

tepat, digunakanlah pengujian Uji Hausman. Uji Hausman didasarkan pada ide 

bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode (Ordinary 

Least Square) OLS tidak efisien. Statistik Uji Hausman diterapkan dengan 

mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, 

dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih 

besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat digunakan adalah model Fixed 

Effect. Sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, 

maka model yang tepat adalah model Random Effect. 
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3.6.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan variabel-variabel yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Metode dalam pengujian normalitas ini tidak begitu 

rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya 

lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Ada 

beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Widarjono, 2009), antara lain : a) Histogram Residual, 

metode grafis yang paling sederhana b) Uji Jarque-Bera, metode yang didasarkan pada 

sampel besar. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Metode Jarque-Bera (JB) untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Menurut Widarjono (2009), jika 

residual terdistribusi normal maka diharapkan nilai statistik JB akan sama dengan nol. 

Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB lebih besar dari tingkat signifikasi (α = 0,05), 

maka dapat ditarik kesimpulan Ho tidak dapat ditolak yang artinya data terdistribusi 

normal. 

 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi 

pada model regresi linear berganda khususnya dalam Ordinary Least Square (OLS) 

untuk mendapatkan estimator yang bersifat BLUE (tidak bias, linear dan varian yang 

minimum) (Widarjono, 2009). Akan tetapi, tidak semua pengujian ini harus dilakukan. 

Hal itu dikarenakan uji multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis linear 

berganda yang sederhana dan uji autokorelasi tidak dapat digunakan pada data cross 

sectional. 

ANALISIS PENGARUH ..., Rahma Radianti, Ak.-IBS, 2013



64 
 

Dalam data panel dengan menggunakan Generalized Least Square (GLS) sudah 

memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit 

sehingga metode dengan GLS (Fixed Effects dan Random Effects) ini mampu 

menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE. Dengan menggunakan data 

panel secara teknis sudah dapat mengatasi masalah multikolineritas dan 

heterokedastisitas dengan penggabungan data cross section dan data time series sehingga 

pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2003). 

Ada tiga uji asumsi klasik yang sering digunakan (Gujarati, 2003), yaitu : 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan yang erat antara variabel-variabel independen dalam model regresi 

linear berganda. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

hubungan di antara variabel independen. Permasalahan multikolinearitas telah 

dapat terseleseikan ketika menggunakan data panel, dengan kata lain data panel 

menjadi solusi jika data mengalami multikoliniearitas (Gujarati, 2003). 

Multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi (r) 

antar variabel. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 0.85 maka terjadi multikolinearitas (Widarjono, 

2009). Menurut Gujarati (2003), kondisi terjadinya multikolinier ditunjukan 

dengan berbagai informasi berikut : 

1) Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

2) Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. 

3) Dengan melakukan regresi auxiliary. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas (Widarjono, 2009). Dalam model regresi, 

asumsi utama yang harus dipenuhi adalah tingkat gangguan dari µi atau error 

harus memiliki varians yang sama dan apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini menyebabkan OLS estimator tidak lagi berada 

pada minimum varians sehingga menyebabkan estimator tidak lagi bersifat 

BLUE. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi ada 

tidaknya masalah heteoskedastisitas adalah metode grafik, uji park, uji glejser, uji 

korelasi spearman, uji goldfield-quandt, uji bruesch, dan uji white. 

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji 

White. Jika nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared lebih besar dari α = 

0,05 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

hubungan antara residual pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). 

Dengan menguji autokorelasi diharapkan error tidak saling berkorelasi antar satu 

observasi dengan observasi lainnya. Menurut Widarjono (2009), cara untuk 

memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan Uji Durbin-

Watson (Uji-DW) dan Uji Breusch-Godfrey atau dikenal dengan Uji Lagrange 

Multiplier (LM).  
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3.6.4. Analisis Regresi Berganda 

 Model analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan memakai 

model analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Widarjono, 2009). 

Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba yang diproksikan melalu ERC 

dan variabel independennya adalah ukuran komite audit, komposisi komite audit 

independen, frekuensi pertemuan komite audit dan spesialisasi industri auditor. Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda (multiple linier 

regression method), yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

ERCit = b0 + b1KASIZEit + b2KAINDit + b3KAFPit + b4SPIAit + b5SIZEit 

+ b6AGEit + b7OCFit + εit 

 

Keterangan : 

ERCit =  Earnings Response Coefficient perusahaan i pada periode t 

b0 =  Konstanta perusahaan i pada periode t 

b1,2,3,4,5,6,7 =  Koefisien regresi 

KASIZEit = Ukuran komite audit perusahaan i pada periode t  

KAINDit = Komposisi komite audit independen perusahaan i pada periode t 

KAFPit = Frekuensi pertemuan komite audit perusahaan i pada periode t 

SPIAit = Spesialisasi industri auditor perusahaan i pada periode t 

SIZEit =  Ukuran perusahaan i pada periode t 

AGEit =  Umur perusahaan i pada periode t 
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OCFit =  Arus kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t 

εit =  Tingkat kesalahan (error) perusahaan i pada periode t 

  

3.6.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.5.1. Uji t 

Uji t memiliki tujuan untuk menguji koefisien regresi antara variabel 

independen dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan 

tingkat keyakinan tertentu (Gujarati, 2003). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi 

dengan tingkat signifikansi (α) atau dengan melihat t-hitung. 

Prosedur uji t pada koefisien regresi berganda dengan pengujian one-

tailed, dapat dilihat sebagai berikut (Widarjono, 2009): 

1. Rumusan hipotesis secara statistik, akan diajukan seperti di bawah ini. 

a. Ho1 : b1 ≤ 0  artinya, ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap ERC. 

 Ha1 : b1 > 0  artinya, ukuran komite audit memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap ERC. 

b. Ho2 : b2 ≤ 0  artinya, komposisi komite audit independen tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

 Ha2 : b2 > 0  artinya, komposisi komite audit independen memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

c. Ho3 : b3 ≤ 0  artinya, frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

ANALISIS PENGARUH ..., Rahma Radianti, Ak.-IBS, 2013



68 
 

 Ha3 : b3 > 0  artinya, frekuensi pertemuan komite audit memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

d. Ho4 : b4 ≤ 0  artinya, spesialisasi industri auditor tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

 Ha4 : b4 > 0 artinya, spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba. 

2. Menghitung nilai statistik (t hitung) untuk b1, b2, b3, b4, b5, b6, dan b7 dan 

mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t pada α dan degree of freedom 

tertentu. Nilai t hitung dicari dengan formula sebagai berikut : 

 

Dimana β1
*
 merupakan nilai pada hipotesis nol. 

3. Setelah melalui prosedur di atas, maka terdapat kriteria dalam penentuan 

penerimaan atau penolakan Ho (one-tailed) dalam membandingkan nilai t 

hitung untuk masing-masing estimator dengan t tabel, yaitu : 

 Jika t hitung < t tabel, atau bila t hitung > -t tabel maka Ho tidak dapat 

ditolak. 

 Jika t hitung > t tabel, atau bila t hitung < -t tabel maka Ho ditolak. 

Bila berdasarkan probabilitas (p-value) (Widarjono, 2009), yaitu : 

 Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

 Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 
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3.6.5.2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependennya. Prosedur uji F 

pada koefisien regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut (Widarjono, 

2009) : 

1. Rumusan hipotesis secara statistik, akan diajukan seperti di bawah ini. 

H0 : b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 ≤ 0 ; artinya, ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, spesialisasi 

industri auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan arus kas aktivitas 

operasi tidak memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap 

kualitas laba. 

H1 : β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 > 0 ; artinya, ukuran komite audit, komposisi 

komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, spesialisasi 

industri auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan arus kas aktivitas 

operasi memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas 

laba. 

2. Menghitung nilai F dan mencari nilai F kritis dari tabel distribusi F. Nilai F 

kritis berdasarkan α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator (k-1) 

dan df untuk denominator (n-k). 

Dengan hipotesis bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen maka uji F dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Dimana, n = jumlah observasi 

          k = jumlah parameter estimasi termasuk intersep atau kontanta 
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Formula uji statistik F ini bisa dinyatakan dalam bentuk formula yang lain 

dengan cara memanipulasi persamaan di atas, menjadi : 

 

 Karena ESS/TSS = R
2
 maka persamaan tersebut dapat ditulis kembali 

menjadi : 

 

Dari persamaan di atas jika hipotesis nol terbukti, maka diharapkan nilai dari 

ESS dan R
2
 akan sama dengan nol sehingga F akan juga sama dengan nol.  

3. Setelah melalui prosedur di atas, maka terdapat kriteria dalam penentuan 

penerimaan atau penolakan Ho dalam membandingkan nilai F hitung, yaitu : 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak.  

 Walaupun uji F menunjukkan adanya penolakan hipotesis nol yang berarti 

bahwa secara bersama-sama semua variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, namun hal ini bukan berarti secara individual variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Keadaan ini 

terjadi karena kemungkinan adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen. 

  

3.6.5.3. Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat pengaruh variabel-

variabel independen dan dependen yang ada di dalam model regresi. Nilai 

koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen 
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terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam adjusted R-square (Gujarati, 

2003). Menurut Gujarati (2003), nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 

1, dimana nilai R yang kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sedangkan, nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu) berarti bahwa 

model dapat menjelaskan varians variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan real 

estate, property dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

hingga penelitian ini dilaksanakan. Menurut Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) Nomor SE-02 /PM/2002 tanggal 27 Desember 2002, subsektor industri 

real estate adalah kegiatan perolehan atau kepemilikan untuk memiliki sebidang tanah 

untuk kemudian dimanfaatkan. Sedangkan subsektor industri property berhubungan 

dengan kegiatan pengembangan bangunan hunian vertikal (apartemen, kondominium, 

rumah susun), bangunan komersial (perkantoran, pusat perbelanjaan) dan bangunan 

industri. 

Penggunan sektor industri real estate, property dan building construction dalam 

penelitian ini dikarenakan kinerja perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang 

pesat di Indonesia selama lima tahun terakhir ini. Banyak proyek yang dikerjakan 

mendapat respon positif dari pasar, disamping itu hampir semua perbankan dalam negeri 

sangat mendukung industri ini. Selain itu, menurut data yang diperoleh dari Bank 

Indonesia yang dikutip oleh CDMI (creative data make investigation & research) tahun 

2012, pangsa pasar untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan 

Apartemen (KPA) adalah penyumbang terbesar sebesar 60,62 persen, disusul kredit 

konstruksi sebesar 24,86 persen dan kredit real estate sebesar 14,52 persen. Hasil riset 

lembaga konsultan properti internasional berjudul Knight Frank Prime Global Cities 

Index mengungkapkan laju pertumbuhan harga property khususnya Asia, mulai 
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melambat kedua kalinya sejak krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009. Pelemahan 

diakibatkan ambruknya keuangan Amerika Serikat, Lehman Brother yang berujung 

krisis di Amerika Serikat. Akan tetapi, di tengah turunnya harga property mewah di 

dunia, perumahan atau kondominium di Jakarta justru meningkat hingga 14,3 persen 

selama tahun 2012 (VIVAnews.com). Hal tersebut disebabkan lahan yang terbatas, 

seiring pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah sehingga 

permintaan konsumen untuk berinvestasi di sektor property menjadi tinggi. Dengan 

demikian, perusahaan real estate, property dan building construction membutuhkan 

kualitas laba yang tinggi untuk dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja perusahaan 

bagi para investor. Hal tersebut merupakan alasan penulis menggunakan industri 

perusahaan ini.  

Periode pengamatan yang digunakan peneliti merupakan tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012. Adapun jumlah perusahaan real estate, property dan building 

construction yang terdaftar di BEI pada periode tersebut berjumlah 52 perusahaan, 

sedangkan untuk seleksi pengambilan sampel, dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sampel dari populasi dengan menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. 

Sampel yang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh peneliti adalah 16 perusahaan 

sektor industri real estate, property dan building construction, sehingga total observasi 

penelitian ini adalah 80. Namun agar data residual dalam penelitian ini berdistribusi 

secara normal maka dilakukannya outlier sebanyak 5, sehingga menjadi 75 observasi. 

Berikut tabel dibawah ini sampel penelitian yang digunakan peneliti. 
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Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Real Estate, Property dan Building Construction yang terdaftar 

di BEI Periode 2008-2012 

No. Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 14 Maret 2004 

2 BKSL Sentul City Tbk. 28 Juli 1997 

3 CTRA Ciputra Development Tbk. 28 Maret 1994 

4 CTRS Ciputra Surya Tbk. 15 Januari 1999 

5 DART Duta Anggada Realty Tbk. 8 Mei 1990 

6 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 2 November 1994 

7 JIHD Jakarta International Hotels Tbk. 29 februari 1984 

8 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 10 Januari 1995 

9 KPIG MNC Land Tbk. 30 Maret 2000 

10 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 24 Juli 1997 

11 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 28 Juni 1996 

12 MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk. 18 Januari 1993 

13 MORE Indonesia Prima Property Tbk. 22 Agustus 1994 

14 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 15 Juni 1992 

15 PWON Pakuwon Jati Tbk. 9 Oktober 1989 

16 SMRA Summarecon Agung Tbk. 7 Mei 1990 

    Sumber :  Bursa Efek Indonesia 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data menggunakan program E-Views 7 

sehingga data yang sudah diinput kedalam Microsoft Excel menghasilkan output 

penelitian yang selanjutnya dapat dianalisa dan diinterpretasikan kedalam sub-bab 

dibawah ini. Disisi lain, regresi panel pada penelitian ini merupakan regresi panel data 

tidak seimbang (unbalance panel) karena jumlah observasi time series dari unit cross 
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section tidak sama. Hal itu disebabkan adanya outlier data agar residual data terdistribusi 

normal.  

 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukan nilai terkecil (minimum), nilai terbesar 

(maksimum), nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam model penelitian ini. Hasil statistik 

deskriptif tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel 

 ERC KASIZE KAIND KAFP SPIA LN_SIZE AGE OCF 

Mean 
 0.00072  3.16000  0.98666  11.4266  0.12000  28.9936  15.666  0.05105 

Median 
-0.00355  3.00000  1.00000  4.00000  0.00000  29.1190  15.000  0.05781 

Maksimum 
 0.13238  5.00000  1.00000  48.0000  1.00000  30.5356  28.000  0.23436 

Minimum 
-0.13927  3.00000  0.75000  1.00000  0.00000  27.3275  4.0000 

-
0.08988 

Std. Dev. 
 0.05206  0.43620  0.05655  14.4382  0.32715  0.68379  5.0224  0.06243 

Observasi 75 75 75 75 75 75 75 75 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Dari hasil tabel 4.2 di atas, menunjukkan variabel ERC yang merupakan nilai 

kualitas laba perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,00072 yang lebih kecil 

dibandingkan simpangan rata-ratanya yang mencapai 0,05206. Hal ini berarti bahwa nilai 

ERC pada sampel perusahaan cukup bervariasi yang dapat dilihat dari jangkauan yang 

besar dari nilai minimum ERC -0,13927 milik Lippo Karawaci Tbk. pada tahun 2011 

dan nilai maksimumnya 0,13238 milik Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 2010. 

Nilai rata-rata yang kecil pada tabel di atas menggambarkan koefisien ERC yang bernilai 

rendah. Hal ini mempunyai arti bahwa informasi laba yang dilaporkan tidak informatif 
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terhadap investor sehingga direaksi kecil oleh pasar. Sedangkan, koefisien ERC yang 

tinggi menunjukan bahwa harga saham sangat berhubungan dengan laba sehingga laba 

tersebut memiliki komponen yang relatif permanen. Kepermanenan laba mencerminkan 

kualitas laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dan bukan karena suatu peristiwa 

tertentu saja (trend). Oleh karena itu para investor di industri perusahaan real estate, 

property, dan building construction tidak mengambil keputusan ekonomi berdasarkan 

informasi laba saja, akan tetapi berdasarkan informasi lainnya. 

Variabel KASIZE merupakan nilai dari ukuran komite audit yang mempunyai 

nilai rata-rata (mean) sebesar 3,16 sedangkan simpangan rata-rata sebesar 0.4362. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar sampel perusahaan pada industri real estate, property, dan 

building construction telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bapepam-

LK dalam pembentukan komite audit, yaitu minimal memiliki 3 anggota komite audit. 

Hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai minimumnya sebesar 3 anggota dan nilai 

maksimumnya sebanyak 5 anggota komite audit. 

Untuk variabel KAIND, yaitu nilai dari komposisi komite audit independen 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.98666 sedangkan simpangan rata-ratanya 

sebesar 0.05655, serta nilai minimum sebesar 75% dan nilai maksimum mencapai 100%. 

Sehingga dapat kita asumsikan bahwa sebagian besar perusahaan industri real estate, 

property, dan building construction memiliki anggota komite audit yang berasal dari 

pihak luar perusahaan tersebut, dengan kata lain bersifat independen. Hal itu 

membuktikan bahwa sampel perusahaan telah memenuhi persyaratan Bapepam-LK.  

Variabel KAFP merupakan frekuensi pertemuan komite audit yang memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 11.4266 dengan simpangan rata-rata mencapai 14.4382. Jika 

dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata, berarti 
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jangkauan frekuensi rapat yang dilakukan komite audit pada sampel perusahaan cukup 

besar yaitu dari nilai minimum 1 kali per tahun sampai maksimum sebesar 48 kali per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pada industri real estate, property, 

dan building construction rata-rata mengadakan rapat sebanyak kurang lebih 11 kali 

dalam setahun. Dikarenakan periode pengamatan penelitian ini dari tahun 2008-2012 

maka persyaratan berdasarkan keputusan Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012 belum 

diterapkan pada sampel perusahaan, dimana ditentukan setiap komite audit di sebuah 

perusahaan minimal harus melakukan 4 kali rapat per tahunnya untuk membicarakan 

permasalahan yang terjadi. 

Selanjutnya, variabel SPIA (spesialisasi industri auditor) merupakan variabel 

dummy yang memiliki nilai minimum 0 milik perusahaan yang menggunakan non 

spesialis auditor sedangkan nilai maksimum 1 milik perusahaan yang menggunakan 

spesialis auditor, menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.12 sedangkan standar 

deviasi sebesar 0.32715. Besarnya nilai rata-rata dan simpangan rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa pada perusahaan industri real estate, property dan building 

construction lebih banyak menggunakan jasa auditor non-spesialis daripada auditor 

spesialis. 

Sedangkan untuk nilai dari variabel-variabel kontrol dapat dijelaskan sebagai 

berikut, variabel LN_SIZE merupakan ukuran perusahaan yang diukur dari natural 

logaritma total asset perusahaan yang menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 

28.9936 sedangkan simpangan rata-ratanya 0.68379, serta nilai maksimum dan minimum 

masing-masing sebesar 30.5356 milik Lippo Karawaci Tbk. pada tahun 2011 dan 

27.3275 milik Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 2011. Hal ini memiliki arti 

bahwa variasi ukuran perusahaan pada tahun 2011 lebih besar daripada tahun lainnya 
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yang lebih stabil pada perusahaan industri real estate, property, dan building 

construction. Kemudian, variabel AGE merupakan umur perusahaan yang memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 15.6666 sedangkan simpangan rata-rata mencapai 5.02247, serta 

nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 28 tahun dan 4 tahun. Terakhir, 

variabel OCF (arus kas aktivitas operasi) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.05105 

sedangkan simpangan rata-rata sebesar 0.06243, serta nilai minimum sebesar -0.08988 

milik Duta Anggada Realty Tbk. pada tahun 2008 dan nilai maksimum dimiliki Lippo 

Cikarang Tbk. pada tahun 2011 sebesar 0.23436. Simpangan rata-rata yang lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata berarti kondisi keuangan perusahaan industri real estate, 

property, dan building construction selama tahun 2008-2012 mengalami fluktuatif. 

Terutama pada perusahaan Duta Anggada Realty Tbk. tahun 2008 mengalami kondisi 

keuangan yang buruk, mungkin disebabkan adanya krisis global pada tahun tersebut. 

Sementara, perusahaan Lippo Cikarang Tbk. tahun 2011 mengalami masa jayanya 

selama periode pengamatan tersebut dengan ditunjukkannya kondisi keuangan yang 

paling baik daripada perusahaan lainnya. 

 

4.2.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model penelitian 

terdistribusi normal atau tidak. Dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera 

dengan α = 0,05 merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak, jika probabilitas Jarque-Bera > (α = 0,05) maka Ho tidak dapat ditolak 

(Winarno, 2009), dimana hipotesis yang diajukan, yaitu : 

Ho = Residual data terdistribusi normal  

Ha = Residual data tidak terdistribusi normal 
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Berikut ini merupakan hasil uji normalitas yang dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini : 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 80
Observations 75

Mean       3.65e-16
Median   0.001924
Maximum  0.098475
Minimum -0.096336
Std. Dev.   0.040769
Skewness  -0.306757
Kurtosis   3.025391

Jarque-Bera  1.178260
Probability  0.554810

 

         Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan uji normalitas pada gambar 4.1 di atas, bisa dilihat bahwa nilai 

probabilitas Jarque-Bera pada uji normalitas adalah 0,5548. Hasil tersebut lebih besar 

dari pada 0,05, sehingga sesuai dengan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa residual 

data penelitian ini telah berdistribusi secara normal. 

 

4.2.3. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Dalam mengestimasi regresi data panel, terdapat beberapa metode yang harus 

ditentukan terlebih dahulu, yaitu antara Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

(Widarjono, 2009). Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan untuk penentuan 

model regresi data panel antara Common Effect dengan Fixed Effect adalah dengan 

melakukan Uji Chow. Sementara untuk melihat perbandingan Fixed Effect dan Random 

Effect adalah dengan melakukan Uji Hausman-test. 
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4.2.3.1. Hasil Estimasi Model Fixed Effect 

Dalam pemilihaan model Common Effect atau Fixed Effect, tahap yang 

harus dilakukan pertama kali adalah melakukan estimasi regresi dari model Fixed 

Effect. Hasil estimasi regresi dari model Fixed Effect dapat dilihat pada lampiran 

8 (delapan). 

 

4.2.3.2. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Setelah penulis mengestimasi model Fixed Effect maka tahap 

selanjutnya penulis melakukan uji Chow. Dalam pengujian ini, penulis 

menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test untuk menentukan model 

mana yang sebaiknya digunakan, antara Common Effect atau Fixed Effect. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 1.781647 (15,52) 0.0634 

Cross-section Chi-square 31.103501 15 0.0085 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel di atas 

bahwa nilai probabilitas cross-section F, memperlihatkan angka bernilai 0,0634 

dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05). Sehingga keputusan yang diambil 

pada pengujian Chow ini yaitu Ho tidak dapat ditolak (p-value > 0,05) dengan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect. 
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Maka dapat disimpulkan dari pengujian Chow ini, bahwa regresi 

menggunakan model Common Effect. Sehingga dengan mengetahui bahwa 

Common Effect merupakan model terbaik, maka hanya sampai disini tahap yang 

harus dilakukan tanpa perlu menguji Hausman test untuk tahap selanjutnya. 

   

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini menggunakan model Common Effect pada regresi data panel, 

sehingga model ini harus memenuhi tiga (3) asumsi yang berlaku, yaitu non-

multikolinearitas, non-heteroskedastisitas, dan non-autokorelasi agar model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik (BLUE).  

 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah antar variabel 

independen memiliki korelasi satu sama lain. Untuk memperkuat pernyataan 

tersebut, telah dilakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan correlation 

matrix berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 KASIZE KAIND KAFP SPIA LN_SIZE AGE OCF 

KASIZE 
 1.00000 -0.46016  0.38382  0.24242  0.04531  0.01233 -0.12371 

KAIND 
-0.46016  1.00000 -0.04258  0.08765  0.01047  0.36475  0.32812 

KAFP 
 0.38382 -0.04258  1.00000  0.03765  0.11492  0.39705  0.05633 

SPIA 
 0.24242  0.08765  0.03765  1.00000 -0.08834  0.26318  0.20228 

LN_SIZE 
 0.04531  0.01047  0.11492 -0.08834  1.00000  0.16452  0.00201 

AGE 
 0.01233  0.36475  0.39705  0.26318  0.16452  1.00000  0.27384 

OCF 
-0.12371  0.32812  0.05633  0.20228  0.00201  0.27384  1.00000 

 Sumber : Hasil olahan penulis 
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Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.4, menunjukan 

bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,85. Data 

mengandung multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel 

independen lebih dari atau sama dengan 0,85 (Widarjono, 2009). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat 

multikolinearitas. 

 

4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas  

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Penulis menggunakan Uji White dalam menguji 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dimana hiipotesis yang diajukan : 

Ho = Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha = Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared lebih besar dari α 

= 0,05 artinya Ho tidak dapat ditolak (Widarjono, 2009). Berikut hasil pengujian 

heteroskedastisitas sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji White 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 0.597686     Prob. F(29,45) 0.9277 

Obs*R-squared 20.85524     Prob. Chi-Square(29) 0.8644 

Scaled explained SS 16.85470     Prob. Chi-Square(29) 0.9644 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Pada tabel di atas dihasilkan bahwa probabilitas Chi-Square dari 

Obs*R-squared adalah 0,8644, dimana hasil tersebut lebih besar daripada α = 
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0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Ho tidak dapat ditolak, dimana 

dalam regresi ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. 

 

4.2.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan untuk memenuhi asumsi 

yang ditentukan, dimana uji ini bertujuan mengetahui regresi dalam penelitian 

terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode tahun t dan tahun 

sebelumnya. Salah satu metode untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah 

dengan metode Uji Lagrange Multiplier (LM). Penentuan ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared, 

jika lebih besar dari α = 0,05 artinya Ho tidak dapat ditolak (Widarjono, 2009) 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho = Tidak terdapat autokorelasi 

Ha = Terdapat autokorelasi 

Adapun hasil uji Lagrange Multiplier (LM) dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.6 

Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(2) 1.0000 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Hasil menunjukan probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared pada 

tabel di atas bernilai 1, dimana hasil tersebut lebih besar dari α = 0,05. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi pada data penelitian ini. 
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4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik yang telah dipaparkan di atas, maka 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid sehingga dapat 

dilanjutkan ketahap selanjutanya dalam pengujian regresi dan hipotesis. Dimana, 

pengujian ini bertujuan untun mengetahui hubungan linear variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil pengujian regresi model Common Effect yang sebelumnya 

sudah ditentukan dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Model Common Effect 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.209860 0.130959 1.602483 0.1138  

KASIZE? -0.046006 0.014671 -3.135898   0.0025* 

KAIND? -0.066246 0.110004 -0.602214 0.5491 

KAFP? 0.001276 0.000414 3.080718   0.0030* 

SPIA? 0.062289 0.016737 3.721572   0.0004* 

SIZE? -0.000000 0.000000 -3.325283   0.0014* 

AGE? -0.000247 0.001225 -0.201510 0.8409 

OCF? 0.132500 0.084997 1.558871 0.1237 

*Signifikansi pada α = 1% 

R-squared                  = 0.413609 F-statistic              = 6.751173 

Adjusted R-squared  = 0.352344 Prob (F-statistic)  = 0.000005 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperolehnya persamaan regresi berganda sebagai 

berikut :  

ERC = 0,209860 – 0.046006 KASIZE - 0.066246 KAIND + 0.001276 KAFP + 

0.062289 SPIA - 0.000000 SIZE - 0.000247 AGE + 0.132500 OCF 

Sehingga berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan bahwa 

koefisien konstanta sebesar 0,209860 berarti jika variabel ukuran, independensi, 
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frekuensi pertemuan komite audit, spesialisasi industri auditor, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan dan arus kas aktivitas operasi bernilai konstan, maka earnings response 

coefficient (ERC) yang merupakan proksi dari kualitas laba perusahaan dalam industri 

real estate, property dan building construction di BEI tahun 2008-2012 akan bernilai 

sebesar 0,209860 satuan.  

 

4.2.6.  Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1.  Uji t 

Uji-t dalam pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen yaitu karakteristik 

komite audit dan spesialisasi industri auditor terhadap variabel dependen yaitu 

kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. Derajat kepercayaan dalam 

penelitian ini sebesar 99% (α = 0,01), sehingga untuk menentukan hasilnya dapat 

dilihat dari nilai t-stat dan probabilitasnya, dimana jika t-stat > t-tabel atau nilai 

probabilitas < α maka hasilnya Ho ditolak dan sebaliknya. Berikut hasil uji t 

dapat dilihat di tabel bawah ini 

Berdasarkan hasil uji t dari masing-masing variabel independen dan 

variabel kontrol terhadap variabel dependen pada tabel 4.7 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

4.2.6.1.1. Hasil Uji Hipotesis 1 

Ho1 =  Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

ANALISIS PENGARUH ..., Rahma Radianti, Ak.-IBS, 2013



86 
 

Ha1 =  Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba perusahaan. 

Variabel KASIZE memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar -3,135898 

dan 0,0025. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih kecil dari nilai t-tabel 

sebesar -2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. 

Selain itu, dilihat dari koefisien variabel ini yang bernilai -0,046006, dapat 

diinterpretasikan hubungan yang terjadi antara ukuran komite audit dan ERC 

adalah berhubungan negatif. Karena apabila ukuran komite audit perusahaan 

meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC perusahaan akan mengalami 

penurunan sebesar 4,6006% dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak dengan kata lain variabel ukuran 

komite audit tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba 

yang diproksikan melalui ERC.  

 

4.2.6.1.2. Hasil Uji Hipotesis 2 

Ho2 =  Komposisi komite audit independen tidak memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha2 =  Komposisi komite audit independen memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Variabel KAIND memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar -0,602214 

dan 0,5491. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel 

sebesar -2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,01. 

Selain itu, dilihat dari koefisien variabel ini yang bernilai -0,066246, dapat 

diinterpretasikan hubungan yang terjadi antara komposisi komite audit 
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independen dan ERC adalah berhubungan negatif. Karena apabila komposisi 

komite audit independen perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 6,6246% dengan asumsi kondisi 

variabel lainnya konstan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho2 tidak dapat 

ditolak dengan kata lain variabel komposisi komite audit independen tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC. 

  

4.2.6.1.3.  Hasil Uji Hipotesis 3 

Ho3 =  Frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha3 =  Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Variabel KAFP memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar 3,080718 

dan 0,0030. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel 

sebesar 2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. 

Selain itu, dilihat dari koefisien variabel ini yang bernilai 0.001276, dapat 

diinterpretasikan hubungan yang terjadi antara frekuensi rapat komite audit 

independen dan ERC adalah berhubungan positif. Karena apabila frekuensi rapat 

komite audit perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC perusahaan 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,1276% dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dengan kata 

lain variabel frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 
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4.2.6.1.4 Hasil Uji Hipotesis 4 

Ho4 = Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ha4 = Spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. 

Variabel SPIA memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar 3.721572 dan 

0,0004. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 

2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. Selain itu, 

dilihat dari koefisien variabel ini yang bernilai 0.062289, dapat diinterpretasikan 

hubungan yang terjadi antara spesialisasi industri auditor dan ERC adalah 

berhubungan positif. Karena apabila spesialisasi industri auditor perusahaan 

meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC perusahaan akan mengalami 

kenaikan sebesar 6,2289% dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak dengan kata lain variabel 

spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 

 

4.2.6.1.5.  Hasil Uji t Variabel Kontrol 

Hasil pengujian parsial variabel kontrol untuk variabel SIZE memiliki 

nilai t-stat dan probabilitas sebesar -3.325283 dan 0,0014. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai t-stat lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar -2,383 (α = 1%, df 67) dan 

nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. Selain itu, dilihat dari koefisien 

variabel ini yang bernilai -4,81x10
-15

, dapat diinterpretasikan hubungan yang 

terjadi antara ukuran perusahaan dan ERC adalah berhubungan negatif. Karena 
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apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -4,81x10
-15

% dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba 

yang diproksikan melalui ERC. 

Variabel AGE memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar -0.201510 dan 

0,8409. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 

-2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,01. Selain itu, 

dilihat dari koefisien variabel ini yang bernilai -0,000247, dapat diinterpretasikan 

hubungan yang terjadi antara umur perusahaan dan ERC adalah berhubungan 

negatif. Karena apabila umur perusahaan meningkat sebesar 1 satuan maka nilai 

ERC perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,0247% dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

umur perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas 

laba yang diproksikan melalui ERC. 

Pada variabel kontrol lainnya seperti, OCF memiliki nilai t-stat dan 

probabilitas sebesar 1,558871 dan 0,1237. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat 

lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas 

lebih besar dari α = 0,01. Selain itu, dilihat dari koefisien variabel ini yang 

bernilai 0,132500, dapat diinterpretasikan hubungan yang terjadi antara arus kas 

aktivitas operasi dan ERC adalah berhubungan positif. Karena apabila arus kas 

aktivitas operasi meningkat sebesar 1 satuan maka nilai ERC perusahaan akan 

mengalami kenaikan sebesar 13,25% dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel arus kas aktivitas operasi 
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memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laba yang 

diproksikan melalui ERC. 

 

4.2.6.2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) 

terhadap variabel dependen yaitu kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 

Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan F-stat 6,751173 lebih besar dibandingkan F 

tabel 2,15 (numerator 7, denominator 67) dengan tingkat probabilitas sebesar 

0,000005 yang mempunyai hasil yang lebih kecil daripada α = 0,01. Maka dapat 

diputuskan Ho5 ditolak, sehingga memiliki arti bahwa variabel ukuran komite 

audit, komposisi komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan 

spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan 

terhadap perubahan variabel kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 

 

4.2.6.3. Uji Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang digunakan adjusted R
2
 

berkisar anatar nol dan satu.  

Hasil koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.7 tabel diatas, dimana menunjukkan bahwa Adjusted R-

squared = 0.352344 yang menandakan variasi dari perubahan kualitas laba yang 

diproksikan melalui ERC mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen 
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(karakteristik komite audit dan spesialisasi industri auditor) sebesar 35,23%, 

sedangkan sisanya sebesar 0,647656 atau 64,76% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak masuk dalam model ini. 

 

4.3. Analisis Pengaruh Karakateristik Komite Audit dan Spesialisasi Industri 

Auditor Terhadap Kualitas Laba yang Diproksikan Melalui Earnings 

Response Coefficient (ERC) 

4.3.1. Pengaruh Ukuran Komite Audit (KASIZE) Terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, dapat dilihat bahwa ukuran komite audit 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui 

ERC pada perusahaan real estate, property dan building construction yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2008-2012. Namun, hasil tersebut tidak mendukung hipotesis yang 

diajukan sebelumnya. Pengaruh negatif dari ukuran komite audit terhadap kualitas laba, 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit yang diukur dari jumlah 

anggotanya dapat membuat respon pasar atas pengumuman laba menjadi rendah 

sehingga mencerminkan kualitas laba yang rendah pula dan sebaliknya. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin et al. (2006), dimana 

ditemukan bukti bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba yang diproksikan melalui earnings restatement. Akan tetapi, hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajrin (2011) yang menyebutkan bahwa terdapat 

pengaruh negatif signifikan dari ukuran komite audit terhadap respons pasar atas 

pengumuman laba perusahaan.   

Adanya pengaruh negatif ini dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda. 

Pertama, jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak dapat menimbulkan 
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ketidakefektifan dalam menjalankan tugas, peran dan tanggung jawabnya sebagai komite 

audit. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan banyaknya intervensi atau campur tangan 

para komite audit pada kegiatan operasional maupun proses pelaporan keuangan serta 

memungkinkan timbulnya pandangan yang berbeda oleh masing-masing anggota komite 

audit sehingga munculnya bias informasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selain 

itu, dapat pula dikarenakan sebuah perusahaan mempunyai jumlah anggota yang banyak 

namun pendelegasian tugas oleh pihak manajemen kurang baik akibat tidak terpenuhinya 

salah satu prinsip keanggotaan komite audit seperti, memiliki integritas yang tinggi, 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi. Dengan demikian, 

laporan keuangan perusahaan khususnya informasi laba tidak dapat diandalkan dan 

dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan investor. Hal tersebut membuat 

negatifnya respon pasar dengan adanya penurunan harga saham perusahaan sehingga 

kondisi tersebut mencerminkan kualitas laba perusahaan rendah.  

Dari sudut pandang berbeda, banyaknya jumlah komite audit membuat 

pengawasan dalam segi pemenuhan ketaatan peraturan perundang-undangan sampai 

dengan proses pelaporan keuangan menjadi lebih ketat. Pengawasan yang ketat tersebut 

membuat kebebasan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum menjadi lebih rendah sehingga manajemen memiliki keterbatasan dalam 

mengelola tingkat laba yang akan dipublikasikan. Hal itu mengakibatkan berfluktuasinya 

laba perusahaan, sementara investor lebih menyukai laba yang stabil dari tahun ke tahun 

karena terdapat resiko yang kecil dan mampu memprediksi prospek perusahaan ke depan 

oleh para investor. Dengan demikian, bila hal itu terjadi memungkinkan informasi laba 

yang disampaikan perusahaan tidak menarik perhatian para investor untuk mengambil 

keputusan dana investasinya yang membuat respon pasar menjadi negatif sehingga 
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adanya penurunan harga saham perusahaan yang membuat selisih laba akuntansi dengan 

laba ekonomi menjadi lebih besar yang mencerminkan rendahnya kualitas laba 

perusahaan tersebut. 

 

4.3.2. Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen (KAIND) Terhadap 

Kualitas Laba 

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, komposisi komite audit independen 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC pada perusahaan real estate, property dan building construction yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012. Sehingga, hasil ini tidak mendukung hipotesis 

yang diajukan dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trihartati dan 

Pamudji (2008), yang membuktikan bahwa komposisi komite audit independen memiliki 

pengaruh negatif terhadap discrestionary accruals, yang berarti semakin banyak pihak 

independen di sebuah komite audit membuat semakin kecilnya tingkat manajeman laba 

yang mencerminkan tingginya kualitas laba. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan 

dengan Lin et al. (2006) yang menyimpulkan bahwa komposisi komite audit independen 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui earnings restatement. Dimana, memproksikan kualitas laba dengan nilai 

earnings restatement mempunyai hubungan berbanding terbalik. 

Pengaruh negatif dari komposisi komite audit independen terhadap kualitas laba 

yang diproksikan melalui ERC, menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi komite 

audit independen, semakin rendah pula respon pasar terhadap pengumuman laba 

perusahaan. Hal itu diduga akibat komite audit yang independen tidak memiliki 

pengetahuan yang lebih mengenai bisnis usaha perusahaan tersebut sehingga dalam 
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menjalani tugas dan tanggung jawabanya sebagai komite audit dalam menelaah 

pelaksanaan aktivitas perusahaan dan informasi keuangan menjadi kurang baik. 

Kurangnya pengetahuan mengenai seluk beluk kondisi perusahaan dengan lingkungan 

sekitar memungkinkan ketidaksesuaian memberikan pendapat berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, membuat laporan keungan khususnya 

informasi laba kurang informatif dan tidak dapat diandalkan yang berimbas kepada 

respon pasar yang negatif. Respon pasar yang negatif terhadap pengumuman laba 

mencerminkan kualitas laba perusahaan rendah.       

Akan tetapi, pengaruh negatif tersebut tidak begitu signifikan yang diduga karena 

peraturan yang dikeluarkan Bapepam-LK mengenai tingkat independensi masih 

diragukan kejelasannya, didukung tidak terbukanya proses pengangkatan anggota komite 

audit di sebuah perusahaan. Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, 

yang mengatakan bahwa revisi peraturan tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit pada Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 

sehingga menjadi keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 ini bertujuan 

mencegah benturan kepentingan dan meningkatkan independensi komite audit akibat 

semakin kompleksitasnya kegiatan bisnis perusahaan (InvestorDaily, 2011). Revisi 

peraturan tersebut mempertegas kriteria dan fungsi pengawasan komite audit seperti 

jumlah komite audit, persyaratan, maupun masa kerjanya. Dalam hal ini, dengan adanya 

revisi tersebut komite audit independen nampaknya belum memiliki peran dalam 

mengubah pola perilaku manajemen dan pemantauan penyusunan laporan keuangan agar 

dapat memperkecil tingkat manajemen laba, namun hanya sekedar memenuhi ketentuan 

regulasi dan menghindari sanksi yang ada, yang membuat efektivitasnya menjadi 

berkurang. Disisi lain, faktor independensi komite audit bukan merupakan pertimbangan 
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bagi para investor dalam pengambilan keputusan dana investasinya, karena investor lebih 

melihat pertumbuhan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun tanpa melihat informasi 

keuangan tersebut sudah dilakukan pengawasan internal dengan baik oleh pihak 

independen atau tidak.  

 

4.3.3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit (KAFP) Terhadap Kualitas 

Laba 

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, dapat dilihat frekuensi pertemuan komite 

audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC pada perusahaan real estate, property dan building construction yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012. Dimana hasil tersebut mendukung hipotesis yang 

telah diajukan. Adanya pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak 

jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam setahun membuat respon pasar atas 

pengumuman laba semakin tinggi sehingga kualitas laba itu sendiri menjadi lebih tinggi. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Fitriasari (2007) dan Trihartati dan 

Pamudji (2008) yang menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki 

pengaruh positif terhadap Discreationary Accruals, yang menunjukkan manajemen laba 

di sebuah perusahaan tinggi, yang berarti kualitas laba atas pelaporan keuangan rendah. 

Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Xie et al. 

(2003), Puteri dan Rohman (2012), dan Fajrin (2011). Pada penelitian Xie et al. (2003) 

dan Puteri dan Rohman (2012), kualitas laba diproksikan melalui Discreationary 

Accruals. Sedangkan, Fajrin (2011) menggunakan ERC sebagai proksi kualitas laba. 

Walaupun menggunakan proksi kualitas laba yang berbeda-beda, tetapi penelitian 
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tersebut memberikan kesimpulan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Adanya pengaruh positif signifikan diduga karena pertemuan formal komite audit 

itu sendiri merupakan kesempatan para komite audit dalam mencari solusi dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat benturan kepentingan perusahaan 

publik. Oleh karena itu, dengan banyaknya rapat antara komite audit dan para 

manajemen serta pihak terkait lainnya membuat komunikasi yang terjalin antara kedua 

belah pihak menjadi lebih baik dan dapat saling menguntungkan satu sama lain, dimana 

perusahaan dapat memperbaiki kinerja untuk menghasilkan laba yang tinggi dengan 

adanya saran dan masukan yang tepat terhadap penerapan kebijakan akuntansi oleh pihak 

manajemen. Sedangkan komite audit dapat dinilai efektif dalam pengawasan internal 

perusahaan sehingga penyimpangan dan kekeliruan atas pelaporan keuangan dapat 

diminimalisir. Kecilnya tingkat manajemen laba menunjukkan bahwa laporan keuangan 

sebuah perusahaan mencerminkan kondisi sebenarnya yang dapat digunakan sebagai alat 

estimasi para investor dalam menilai kemampuan laba perusahaan dan prospek 

perusahaan periode selanjutnya serta alat prediksi dalam menaksir resiko investasi. 

Dengan demikian, investor akan lebih merespon perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

laba yang baik dari tahun ke tahun untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan 

tersebut, membuat harga saham menjadi lebih tinggi sehingga kinerja perusahaan 

mencerminkan kondisi ekonomi. Respon positif oleh para investor menunjukkan kualitas 

pelaporan keuangan dapat diandalkan dan informatif yang berarti kualitas laba perusahan 

pun menjadi tinggi. 
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4.3.4. Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor (SPIA) Terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, dapat dilihat spesialisasi industri auditor 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui 

ERC pada perusahaan real estate, property dan building construction yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2008-2012. Hasil tersebut mendukung hipotesis yang telah diajukan 

sebelumnya. Adanya pengaruh positif signifikan dari spesialisasi industri auditor 

terhadap kualitas laba, menujukkan bahwa perusahaan yang menggunakan auditor 

spesialis dapat membuat respon pasar atas pengumuman laba perusahaan menjadi tinggi, 

yang berarti laba tersebut berkualitas tinggi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pradahana (2010) yang menyebutkan spesialisasi industri auditor tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. Akan tetapi, hasil 

ini sejalan dengan penelitian Balsam et al. (2003) dan Mayangsari (2004) yang 

menyimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan spesialisasi industri auditor akan 

menghasilkan ERC yang lebih tinggi. 

Hal ini diduga karena auditor yang memiliki spesialisasi industri dapat lebih 

memahami kondisi bisnis industri dan lingkungan perusahaan tersebut sehingga dapat 

lebih mudah mendeteksi penyimpangan yang dilakukan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan serta auditor spesialis lebih dapat memahami kebijakan akuntansi 

yang diterapkan oleh industri tersebut. Sehingga, perusahaan yang menggunakan auditor 

spesialis industri lebih dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan jasa auditor dalam 

memberikan pendapat serta opini terhadap pengawasan pelaporan keuangan dengan baik 

agar perusahaan tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa spesialisasi industri auditor merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan para investor dalam pengambilan keputusan investasinya karena 

informasi laba yang diumumkan merupakan kinerja perusahaan sebenarnya yang 

mengakibatkan investor lebih memilih berinvestasi pada perusahaan tersebut. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, kualitas laba yang baik dapat dilihat dari respon 

positif pasar atas pengumuman laba. 

 

4.3.5. Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Kualitas Laba 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan 

yang diukur dengan natural logaritma total aset perusahaan, umur perusahaan yang 

diukur dengan lamanya perusahaan tersebut terdaftar di BEI, dan arus kas aktivitas 

operasi yang diukur dengan menghitung arus kas bersih perusahaan dibagi total aset. 

Berikut pembahasan masing-masing pengaruh variabel kontrol terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, pada variabel ukuran perusahaan, 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

kualitas laba yang diproksikan melalui ERC, yang berarti semakin besar ukuran 

perusahaan dapat membuat kualitas pelaporan keuangan khususnya informasi laba 

menjadi lebih rendah. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada, dimana ukuran 

perusahaan dapat menentukan kualitas laba perusahaan itu sendiri. Akan tetapi, hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanto (2012) yang menyebutkan perusahaan 

besar cenderung kurang mendapatkan respon dalam publikasi laba karena labanya relatif 

stabil. Adanya hubungan negatif ini diduga karena semakin besar ukuran perusahaan, 

maka semakin besar kemungkinan terjadinya manajemen laba di sebuah perusahaan, 

khususnya dalam mempercantik laporan keuangan dengan melakukan income smoothing. 
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Tujuan perusahaan besar melakukan income smoothing adalah untuk mengurangi 

fluktuasi laba yang besar, fluktuasi laba yang besar menunjukkan risiko yang besar pula 

dalam investasi sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan dan 

kemungkinan untuk menurunkan pajak yang tinggi akibat kenaikan laba yang drastis  

(Bestivano, 2013). Maka dari itu, semakin tingginya praktik income smoothing di sebuah 

perusahaan menunjukkan informasi laba yang dipublikasikan tidak mencerminkan 

kinerja perusahaan yang sesungguhnya untuk dijadikan alat prediksi dan estimasi risiko 

yang berimbas kepada rendahnya respon pasar atas pelaporan laba perusahaan sehingga 

kualitas laba menjadi rendah. 

Variabel kontrol lainnya adalah umur perusahaan yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Susilawati (2008) dan Sirait (2012). Dimana hasil penelitian Sirait (2012), umur 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba yang berarti 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa 

semakin tua umur perusahaan maka semakin rendah kualitas laba, diduga karena 

perusahaan yang sudah tua umurnya tidak lagi membutuhkan dana yang banyak untuk 

ekspansinya, sehingga pengawasan pihak eksternal dalam pelaporan keuangan 

khususnya laba menjadi kurang baik dan teliti yang berimbas pada rendahnya kualitas 

laba perusahaan tersebut. Selain itu, perusahanan yang sudah lama terdaftar di BEI dapat 

pula melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan tersebut menuju pada 

tahapan maturity akibat kekhawatiran akan dilikuidasi (Ross, 2008 dalam Sirait, 2012). 

Akan tetapi, tidak signifikannya pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa umur 
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perusahaan bukan merupakan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasinya.  

Dan yang terakhir, variabel arus kas aktivitas operasi berdasarkan uji t di atas 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC. Pengaruh positif tersebut membuktikan bahwa semakin baik arus kas 

aktivitas operasi perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya posisi kas dan tingkat 

likuiditas, menunjukkan baiknya kondisi keuangan perusahaan sehingga terjadinya 

tingkat manajemen laba dapat dikatakan rendah. Rendahnya manajemen laba yang 

terjadi pada akhirnya mendorong dihasilkannya kualitas laba yang tinggi. Akan tetapi, 

tidak signifikannya pengaruh positif dari arus kas aktivitas operasi terhadap kualitas laba 

berarti baik buruknya arus kas aktivitas operasi perusahaan tidak dijadikan penentu 

tinggi rendahnya kualitas laba perusahaan, sehingga variabel ini tidak dapat dijadikan 

pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Hal ini 

sejalan dengan Susanto (2012 yang menyebutkan bahwa arus kas aktivitas operasi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba.  

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh karakteristik 

komite audit dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui ERC pada perusahaan real estate, property dan building construction periode 

2008-2012 terdapat beberapa pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), seperti pihak manajerial, investor, serta Bapepam-LK selaku regulator 

untuk dijadikan masukan yang bermanfaat agar dapat memperbaiki permasalahan yang 
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terjadi pada perusahaan di Indonesia kedepannya khususnya sektor industri real estate, 

property dan building construction. 

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, salah satu instrumen karakteristik 

komite audit seperti ukuran anggotanya, dapat dijadikan pertimbangan para investor 

dalam pengambilan keputusan investasinya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba 

perusahaan. Walaupun hasil penelitian ini membuktikan perusahaan telah memenuhi 

persyaratan Bapepam-LK dari segi ukuran anggota komite audit, minimal terdiri dari 3 

orang, akan tetapi hal tersebut tidak mencerminkan optimalisasi perannya dengan baik 

melainkan hanya dijadikan sebagai pemenuhan peraturan semata. Sehingga, dalam 

menentukan kebijakan terhadap jumlah anggota komite audit, pihak manajemen perlu 

memperhatikan kembali keputusan yang diterapkannya agar tugas dan peran komite 

audit dapat berjalan efektif sehingga dapat membantu memperbaiki kinerja perusahaan 

dalam pengawasan pelaporan keuangan. Sementara, bagi Bapepam-LK selaku pihak 

regulator harus meningkatkan pengawasan kepada perusahaan terhadap peraturan yang 

ditentukan, apakah implementasi Good Corporate Governance (GCG) sudah dilakukan 

dengan benar atau tidak. Selain itu, perlu adanya tinjauan kembali terhadap peraturan 

pelaksanaan komite audit mengenai rotasi tugas secara berkala. 

 Pada variabel komposisi komite audit independen, berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan adanya pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba, yang berarti 

semakin banyak komposisi independen pada komite audit, semakin rendah kualitas laba. 

Maka dari itu, peran Bapepam-LK dalam menentukan tingkat independensi komite audit 

harus diperbaiki dan disempurnakan lebih lanjut agar kedepannya terdapat ketegasan 

dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan pandangan yang berbeda bagi 
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setiap perusahaan. Walaupun pada nyatanya perusahaan industri real estate, property dan 

building construction di Indonesia sesuai pengamatan peneliti sudah memenuhi 

persyaratan dari segi independensi komite audit, akan tetapi faktor tersebut belum 

berperan maksimal dalam meningkatkan respon pasar sehingga tidak dapat melihat 

tinggi rendahnya kualitas laba perusahaan.   

Karakteristik komite audit yang terakhir yaitu, frekuensi pertemuan komite audit 

merupakan faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor untuk 

menentukan tinggi rendahnya kualitas laba perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil yang ditunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. Maka dari itu, 

pihak manajemen dalam hal ini harus mempertahankan komunikasi yang baik kepada 

komite audit dengan mengadakan pertemuan formal secara rutin. Intensifny komite audit 

dalam melakukan pengawasan laporan keuangan, berdampak pada kecilnya peluang 

manajemen untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi hal tersebut dapat memberikan 

manfaat kepada perusahaan kedepannya. Sebab manajemen laba itu sendiri dapat 

membuat terganggunya kondisi keuangan perusahaan dalam waktu jangka panjang, yang 

nyatanya prilaku tersebut menyesatkan kinerja ekonomi perusahaan. Dengan demikan 

pihak manajemen harus mempertahankan untuk tidak melakukan manajemen laba agar 

kualitas laba tidak menjadi rendah terhadap keinformatifan laba perusahaan. 

Variabel spesialisasi industri auditor dalam penelitian ini juga dapat dijadikan 

pertimbangan investor dalam menentukan baik buruknya kualitas laba perusahaan, 

karena faktor ini dapat meningkatkan kualitas laba serta dapat meningkatkan reliabilitas 

informasi untuk mempengaruhi pengambilan keputasan yang disebabkan kualitas audit 

yg baik. Selain itu, dari hasil penelitian yang menyebutkan spesialisasi industri auditor 
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memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba, maka diharapkan IAI sebagai lembaga 

ikatan akuntan indonesia sering mengadakan pelatihan dengan berbagai pihak untuk 

mempertinggi pemahaman auditor terhadap seluk beluk suatu industri yang juga 

dikaitkan dengan kondisi ekonomi terbaru. Dengan demikian auditor lebih memahami 

karakteristik dan operasional industri tertentu yang pada akhirnya akan berdampak 

positif pada kualitas laba. Selain itu, bagi pihak manajemen penggunaan spesialis 

industri auditor sebagai pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan dapat 

dijadikan saran yang baik agar dapat menghasilkan respon pasar yang positif terhadap 

pengumuman laba perusahaan. 

Pada variabel kontrol dalam penelitian ini seperti ukuran perusahaan, umur 

perusahaan dan arus kas aktivitas operasi, hanya ukuran perusahaan saja yang memiliki 

pengaruh negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor dapat menjadikan besar kecilnya perusahaan yang diukur 

dari total aset yang dimiliki sebagai pertimbangan keputusan investasi untuk mengetahui 

apakah terdapat manajemen laba yang membuat kualitas laba perusahaan menjadi lebih 

rendah. Sementara itu, umur perusahaan dan arus kas aktivitas operasi belum dapat 

dijadikan faktor penting dalam pertimbangan investor dalam menentukan baik buruknya 

kualitas laba perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

karakteristik komite audit (ukuran, independensi, dan frekuensi pertemuan komite audit) 

dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui earnings 

response coefficient (ERC) pada perusahaan real estate, property dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008-2012.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

1. Variabel karakteristik komite audit yang dilihat dari ketiga instrumen yang 

digunakan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kualitas laba 

perusahaan. Pertama, ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan building 

construction di BEI periode 2008-2012. Hal ini sesuai dengan penelitian Fajrin 

(2011) yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit 

maka semakin rendah kualitas laba perusahaan yang dicerminkan dari respon 

negatif oleh para investor terhadap pengumuman laba. Kedua, komposisi komite 

audit independen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas 

laba pada perusahaan real estate, property dan building construction di BEI 

periode 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak 

menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasinya. Dan yang ketiga, frekuensi pertemuan komite audit memiliki 
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pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, 

property dan building construction di BEI periode 2008-2012. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Xie et al. (2003), Puteri dan Rohman (2012) dan Fajrin(2011) 

yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh 

komite audit maka semakin tinggi kualitas laba perusahaan yang dicerminkan 

dari respon positif oleh para investor terhadap pengumuman laba.   

2. Variabel spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan building 

construction di BEI periode 2008-2012. Hal ini sesuai dengan penelitian Balsam 

et al. (2003) dan Mayangsari (2004) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang 

menggunakan auditor spesialis dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan 

yang dicerminkan dari respon positif oleh para investor terhadap pengumuman 

laba. 

3. Variabel ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi 

pertemuan komite audit, dan spesialisasi industri auditor secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, 

property dan building construction di BEI periode 2008-2012. 

 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

5.2.1. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat memberikan hasil 

pengujian kurang akurat, yaitu : 
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1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan real estate, property dan 

building construction saja, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi dengan jenis industri yang lain.  

2. Jumlah sampel yang digunakan hanya sedikit, hal ini disebabkan banyak 

perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data mengenai informasi komite 

audit dalam laporan tahunan perusahaan. 

3. Variabel yang digunakan hanya karakteristik komite audit dan spesialisasi 

industri auditor dan tidak menggunakan variabel lain yang mungkin memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 

 

5.2.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang 

dapat disampaikan sebagai berikut:  

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan dan Investor 

Penulis menyarankan dalam pengambilan keputusan investasi dapat 

mempertimbangkan, baik dari segi karakteristik komite audit perusahaan, yaitu 

ukuran dan frekuensi pertemuannya maupun penggunaan spesialisasi industri 

auditor dalam melihat nilai kualitas laba perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis menyarankan kepada perusahaan agar lebih mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pihak regulator (Bapepam-LK) dalam pembentukan komite 

audit agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan lebih 

efektif, serta mempertimbangkan dalam menentukan auditor spesialis dalam 
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pengawasan pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laba 

perusahaan. 

3. Bagi Regulator 

Penulis menyarankan kepada Bapepam-LK agar meninjau kembali peraturan 

mengenai pembentukan komite audit terutama dari segi pengertian tingkat 

independensi komite audit. Hal ini bertujuan agar setiap perusahaan lebih 

mengerti tingkat independensi yang sesuai dengan peraturan berlaku agar faktor 

ini dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan.  

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

- Menggunakan proksi kualitas laba perusahaan lainnya seperti presistensi laba, 

accruals, earnings smoothness, dan ketepatan waktu asimetris.  

- Peneliti selanjutnya dapat menggunakan laba operasi atau laba kotor dalam 

perhitungan abnormal return, karena kedua laba tersebut kemungkinan 

memiliki hubungan yang lebih kuat sehingga hasilnya lebih valid. 

- Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan perbandingkan antara sampel 

industri property, real estate dan building construction agar hasil penelitian 

pada masing-masing industri menghasilkan adjusted R-square yang lebih 

besar. 

- Selain itu pengujian variabel juga bisa menggunakan variasi yang berbeda 

atau dengan menambahkan karakteristik komite audit yang lain seperti 

komposisi dewan komisaris yang ikut tergabung dalam komite audit atau 

komitmen waktu komite audit, serta memasukan variabel kontrol lain yang 

mempengaruhi kualitas laba. 
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