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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen 
laba pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik komite audit 
diproksikan dengan independensi komite audit. Ukuran komite audit diproksikan dengan jumlah orang yang 
duduk dalam dewan komisaris.Financial expertise diproksikan dengan tenaga ahli keuangan yang ada dalam 
perusahaan. Jumlah pertemuan komite audit yang diproksikan dengan jumlah pertemuan komite audit. 
Variabel terrsebut berperan sebagai variabel independen.Manajemen laba sebagai variabel dependen yang 
diproksikan dan diukur dengan  menggunakan discreationary accruals.   

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur.Sebanyak 135 perusahaan yang terdaftar 
di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 10 
perusahaan dengan total sampel 30 perusahaan pengamatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 
laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terdapat di website IDX 
(IndonesianStockExchange) selama tahun 2011-2013. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis 
regresi linier berganda.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial expertise komite audit mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan karakteristik komite audit yang lain tidak berpengaruh 
signifikan  terhadap manajemen laba. 

 
Kata kunci: komite audit, manajemen laba, discreationary accruals 

PENDAHULUAN 

Penerapan good corporate governance di Indonesia memberikan dampak terhadap kebijakan 
perusahaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Dampak dari good corporate governance ini dapat 
dilihat dengan pembentukan dewan komisaris, komite audit, dan sekretaris dewan komisaris pada perusahaan 
terutama pada perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berdasarkan pada 
peraturan yang telah  ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia No.: Kep-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan 
dengan peraturan No.: Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001, mengenai pembentukan komisaris 
independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Peraturan ini 
menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komite 
audit. Hal ini diperkuat oleh keputusan BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite 
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Pembentukan komisaris independen bertujuan untuk memperbaiki tata kelola yang dilakukan oleh 
perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komisaris independen akan dibantu oleh komite audit dan 
sekretaris dewan komisaris.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) bertujuan menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance, yang meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 
independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Lebih lanjut, 
penelitian ini juga bertujuan menguji konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Periode 
penelitian dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dengan menggunakan sampel 42 perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan regresi berganda dan 
regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajerial berpengaruh positif 
signifikan terhadap manajemen laba, (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba, (3) proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (4) 
ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (5) ukuran komite audit 
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berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, (6) secara bersama-sama kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan (7) manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan.  

Hasil Penelitian Putri (2011) bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja komite audit terhadap 
manajemen laba. Penelitian ini menggunakan earnings restatement sebagai proksi dari manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 
periode 2005 sampai dengan 2009. Sampel kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi logistik. Dari 
seluruh karakteristik komite audit yang diuji, independensi komite audit, ukuran komite audit, jumlah 
pertemuan dalam setahun, dan adanya keahlian di bidang keuangan (financial expertise).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh 
negatif keterjadian earnings restatement. Sedangkan padakarakteristik komite audit yang lain, penelitian ini 
tidak memperoleh bukti bahwa ada pengaruh signifikan antara karakteristik tersebut dengan earnings 
restatemen  

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen 
laba (earnings management) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indeonesia sesuai 
dengan ketentuan regulasi (BAPEPAM) di Indonesia. Karakteristik komite audit yang digunakan meliputi 
independensi, ukuran komite audit, ahli keuangan (financial expertise), dan jumlah pertemuan komite audit. 
Karakteristik komite audit akan diuji secara keseluruhan terhadap manajemen laba yang dinilai dengan 
pengukuran komponen discreationary accrual. Hasil penghitungan nilai discreationary accruals akan 
digunakan sebagai proksi untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap manajemen laba. 

Penurunan Hiopotesis 
 
 Komite Audit 

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (agent) agar tidak melakukan 
tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan 
(principles). Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah 
independensi. Anggota komite audit yang indpenden akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih 
berkualitas. Harapan ini didukung dengan bukti empirisoleh Ebrahim (2007) yang menyatakan bahwa 
terdapat hubungan negatif antara keterjadian manajemen laba dengan komite audit yang terdiri dari anggota 
yang independen. Jika semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh 
perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat 
meminimalisasi adanya manjemen laba.  

Untuk menguji hubungan antara independensi komite audit dan manajemen laba yang diketahui melalui 
perhitungan discreationary accruals. 

 
H1. “Terdapat hubungan negatif antara dengan discreationary accruals dengan independensi komite 

audit.” 
 
 Ukuran Komite Audit 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Khrisnan (2005) dalam Lin (2006) berhasil 
membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan manajemen laba 
(discreationary accruals). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka 
kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit diduga dapat 
meminimalisasi terjadinya manajemen laba.  

Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen 
laba melalui perhitungan discreationary accruals.  

 
H2. “Terdapat hubungan antara discreationary accruals dengan ukuran komite audit.” 
 
 Ahli finansial (financial expertise) 

Hasil penelitian Abbot et al. (2004) dan DeZoot et al. (2001) dalam Lin et al. (2006) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara ahli finansial (financial expertise) dengan adanya manajemen laba. 

Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu ahli 

finansial akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Untuk pengujian lebih jauhnya mengenai hubungan 

antara ahli finansial dan manajemen laba. 
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H3.  “Terdapat hubungan negatif antara discreationary accruals dengan financial expertise pada komite 
audit.” 

 
 Jumlah pertemuan komite audit 
Jumlah pertemuan komite audit ini diuji pada beberapa penelitian sebelumnya karean komite audit yang 
kurang aktif akan mengurangi pengawasan terhadap manajemen. Sharma et al. (2009) membuktikan bahwa 
perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung 
menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 
frekuensi pertemuan komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. 
 
H4. “Terdapat hubungan negatif antara discreationary accruals dengan jumlah pertemuan komite audit.” 

METODA PENELITIAN 
Jenis penelitian yang diguanakan adalah penelitian penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2003: 11) 

penelitian asosiatf merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan 
antara dua variable atau lebih. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa 
Efek  Indonesia http://www.idx.co.id/. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 

DefinisiOperasionalVariabel 
 
Variabel Independen 
 
1. Independensi komite audit 

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit 
harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada 
perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak memilliki suatu kepentingan tertentu terhadap 
perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap 
independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan persentasi antara anggota independen menurut 
ketentuan BAPEPAM terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. 
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM maka independensi komite audit 
(ACINDP) diperoleh dari perhitungan: 

 

     ACINDP=
������ �������������� ������� ��� ����������

������  �������
× 100% 

 

1. Ukuran komite Audit 
Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 
Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan 
komite audit, disebutkan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua 
komite audit. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal atau jumlah keseluruhan 
anggota komite audit. 
 

2. Financial Expertise 
Sesuai peraturan BAPEPAM tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya 3 orang 
anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai ketua komite 
audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya memiliki keahlian 
akuntansi dan keuangan (financial expertise). Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota 
yang memiliki kemampuan di bidang financial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian 
material. Variable ini diukur dengan cara member persentase dari jumlah komite audit yang merupakan 
financial expertise terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan. 
 

3. Jumlah pertemuan komite audit 
Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk 
melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soalsistem pelaporan keuangan 
(KNKG, 2002). Jadi variabel frekuensi pertemuan komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang 
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal 
pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam tahun berjalan.  

http://www.idx.co.id/
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Variabel Dependen 
 
Manajemen Laba 
 

Pengukuran manajemen laba sebagai variabel dependen dilakukan dengan cara menghitung 
discreationary accruals. Pengukuran discreationary accruals sebagai proksi manajemen laba menggunakan 
Model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Deschow et al. (1995). Model ini digunakan karena dinilai 
merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Untuk mendapatkan nilai discreationary accruals dilakukan dengan menghitung dengan langkah-
langkah berikut ini: 
1. Menghitung total accrual dengan persamaan: 

Total Accrual = laba bersih setelah pajak - arus kas operasi  
2. Mengitung nilai accrual dengan persamaan regresi linier sederhana atau Ordinary Last Square (OLS) 

dengan persamaan: 

�
����

����
� = �� �

1

����
� + �� �

∆����

����
� + �� �

����

����
� + � 

3. Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, kemudian dilakukan perhitungan nilai non discreationary 
accruals (NDA) dengan persamaan, dengan terlebih dahulu melakukan regresi linier sederhana dengan 
persamaan: 

���� = �� �
1

����
� + �� �

∆���� − ∆����

����
� + �� �

����

����
� 

4. Menghitung nilai discreationary accruals dengan persamaan: 

���� = �
����

����
� − ���� 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit, financial expertise dan jumlah 
pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi 
Pvalue0,07dengan nilai F5.03.Sedangkan variabel independen yaitu independensi dan jumlah pertemuan 
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hanya financial expertise yang berpengaruh 
terhadap manajemen laba. Pengaruh financial expertise atau keahlian keuangan komite audit terhadap 
manajemen laba menunjukkan nilai profitabilitas signifikan sebesar 0,06. Financial expertise dapat 
disimpulkan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Abbot et al. (2004) dan DeZoot et al. 
(2001) dalam Lin et al. (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara ahli finansial 
(financial expertise) dengan adanya manajemen laba.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  
 
1. Independensi komite, ukuran komite audit, financial expertise dan jumlah pertemuan komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
2. Variabel independensi komite audit, ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  
3. Hanya financial expertiseberpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan financial expertise dalam anggota 
komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan. 
 

Saran-saran 
 
1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. 
2. Variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada karakteristik komite audit yaitu independensi 

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