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ABSTRACT 

 
Audit committee is one component of GCG which exists in the company.  In 

running their task and function in connection with financial reporting, the members of 
audit committee is required to communicate actively with internal and external parties 
and to have financial literacy in order to be able to increase the quality of company’s 
financial statement.  

This research is performed to find the effect of the audit committee’s 
effectiveness, in which the effectiveness is from the perspective of input and process, to 
the type of company’s earning management, whether it is efficient or opportunistic. The 
audit committee’s effectiveness is measured by the audit committee index from GCG 
survey results which is developed by Arsjah (2005). In addition to finding the effect of 
the audit committee’s effectiveness, this research is also performed to find the effect of 
components of audit committee’s activity, its meeting with company’s internal (SPI) and 
external auditor, and its financial literacy to the type of company’s earning management. 
More effective, active and financial literate the audit committees are expected to be able 
to make the company’s earning management more efficient.  

This research finds that the audit committee’s effectiveness from the perspective 
of input and process is not able to make the company’s earning management more 
efficient. If we see from the component of audit committee’s activity, its meeting with 
SPI is not proved to make the company’s earning management more efficient. Whilst 
the audit committee’s meeting with external auditor and financial literacy have 
inconclusive results. 

This research is also using Board of Commissioners (“BOC”) index and external 
auditor index from survey by Arsjah (2005), besides BOC’s percentage and auditor’s 
size, to find the effect of BOC’s and external auditor’s quality to the type of company’s 
earning management. This research finds that BOC index and external auditor index 
tend to make the company’s earnings management more efficient than the BOC’s 
percentage and auditor’s size. It shows that the BOC’s percentage and auditor’s size are 
not appropriate to be used as a proxy of BOC and audit quality.  
 
Keywords : audit committee’s effectiveness, audit committee’s activity, financial literacy, 
earning management. 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Konsep good corporate governance (GCG) semakin banyak dikemukakan oleh 

para praktisi bisnis sebagai salah satu alat untuk mencegah terjadinya kasus besar 

keuangan yang terjadi, misalnya kasus Enron (Alijoyo, 2002). Salah satu komponen 

yang berperan penting dalam proses penerapan GCG adalah komite audit.  

DeZoort et al. (2002) menjelaskan bahwa komite audit yang efektif ditentukan 

dua hal, yaitu 1) dari sisi input (komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber 

daya) serta 2) dari sisi proses (harus memiliki etos kerja yang tinggi). Dari input dan 

proses tersebut diharapkan komite audit dapat efektif bekerja sehingga bisa 

menghasilkan suatu output berupa laporan keuangan, internal kontrol dan manajemen 

resiko yang bisa dipercaya. 

Laporan keuangan yang berkualitas dan bisa dipercaya merupakan sesuatu 

hal yang sulit diukur. Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengukurnya 

yaitu dengan melihat apakah terdapat praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 

pihak manajemen di dalam penyusunan laporan keuangannya, yang diproksi dengan 

akrual diskresioner (Xie et al. (2001), Chtourou et al. (2001), Bradbury et al. (2004), 

Parulian (2004), Wedari (2004)).  

Berdasarkan Scott (2003), manajemen laba yang dilakukan perusahaan bisa 

bersifat good (efisien) ataupun bad (oportunistik). Dengan praktek manajemen laba 

yang efisien diharapkan reliabilitas dari laporan keuangan perusahaan bisa semakin 

meningkat.  

Beberapa penelitian membuktikan bahwa peranan sistem governance yang 

baik, salah satunya komite audit, dapat membuat jenis manajemen laba perusahaan 

menjadi lebih efisien (Bowen et al. (2004) di Amerika dan Kelley et al. (2005) di 

Australia). Sedangkan di Indonesia, Siregar dan Utama (2005) serta Siregar (2005) 

tidak menemukan pengaruh dari keberadaan komite audit terhadap jenis manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan.  

Hasil dari kedua penelitian di Indonesia sebelumnya tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan di luar Indonesia. Hal ini kemungkinan karena penelitian 
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di Indonesia hanya menghubungkan keberadaan komite audit, namun belum 

mencoba membuktikan pengaruh dari karakteristik anggota komite audit, dengan 

jenis manajemen laba. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menguji apakah 

efektifitas komite audit yang dilihat dari sisi input dan prosesnya,  seperti yang 

dikemukakan DeZoort et al. (2002), serta aktivitas dan financial literacynya 

memiliki pengaruh terhadap jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan di 

Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan sebagian dari hasil kuesioner GCG yang dilakukan 

Arsjah (2005) terhadap emiten BEJ pada pertengahan 2004, indeks komite audit, untuk 

mengukur efektivitas komite audit yang dilihat dari sisi input dan prosesnya terhadap 

jenis manajemen laba. 

Selain menggunakan nilai indeks komite audit, penelitian juga menggunakan 

karakteristik dari anggota komite audit untuk mengetahui efektivitas kerja komite 

audit terhadap jenis manajemen laba perusahaan. Karakteristik tersebut adalah 

aktivitas komite audit (jumlah pertemuannya dengan fungsi Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) dan auditor eksternal tanpa kehadiran Direksi) dan financial literacy 

anggota komite audit.  

Selain variabel komite audit, penelitian ini juga memasukkan dua variabel 

CG yang lain yaitu kualitas dewan komisaris dan auditor eksternal. Kualitas dewan 

komisaris diproksi dengan nilai indeks dewan komisaris (Arsjah, 2005) dan 

persentase komisaris independen. Sedangkan kualitas auditor eksternal diproksi 

dengan nilai indeks auditor eksternal (Arsjah, 2005) dan ukuran auditor apakah 

termasuk Big4 atau non Big4.  

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Hubungan Variabel GCG dan Jenis Manajemen Laba 

Siregar (2005) menyebutkan salah satu kesempatan yang menyebabkan 

timbulnya manajemen laba adalah praktek CG dari perusahaan tersebut. Semakin baik 
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penerapan CG yang dilakukan perusahaan maka diharapkan akan mengurangi praktek 

manajemen laba yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan perusahaan 

semakin bisa dipercaya. 

Menurut BRC, pihak yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang 

berkualitas diantaranya adalah dewan komisaris, komite audit serta auditor eksternal 

(Munoz, 2005). 

a)  Dewan Komisaris  

Keberadaan komisaris yang independen (sesuai Peraturan BEJ No. Kep-339./BEJ/07-

2001), memiliki keahlian dan pemahaman yang baik tentang perusahaan dan bisnis 

memegang peranan yang penting terhadap perlindungan stakeholders perusahaan. 

Komisaris independen dengan bantuan komite audit bisa mengawasi dan mencegah 

tindakan manajemen yang bisa membuat laporan keuangan berkurang reliabilitasnya, 

seperti praktek manajemen laba yang oportunistik. 

Bowen et al. (2004) menemukan bahwa predicted excess accounting discretion 

yang dihasilkan dari independensi board bersama-sama dengan komponen CG yang lain 

tidak terbukti memiliki hubungan yang negatif dengan arus kas operasional di masa 

depan. Yang berarti manajemen laba yang dilakukan lebih bersifat efisien karena 

mengandung informasi yang memberikan signal untuk profitabilitas masa depan 

perusahaan. Hasil dari Bowen et al. didukung penelitian Kelley et al. (2005) untuk 

perusahaan di Australia. Sedangkan penelitian Siregar (2005) menunjukkan hasil yang 

berbeda dengan penelitian di luar tersebut. Hasil di Indonesia menunjukkan besarnya 

persentase komisaris independen tidak membuat jenis manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan menjadi lebih efisien. 

b)  Komite Audit 

Kalbers & Fogarty (1993) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu 1) kewenangan formal dan 

tertulis, 2) kerjasama manajemen dan 3) kualitas/kompetensi anggota komite audit 

(Effendi, 2005). Selain itu, Effendi juga menambahkan masalah komunikasi dengan 

komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain sebagai aspek yang 

penting dalam keberhasilan kerja komite audit.  
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Dengan kewenangan, independensi, kompetensi dan komunikasi melalui 

pertemuan yang rutin dengan pihak-pihak terkait, diharapkan fungsi dan peran dari 

komite audit lebih bisa berjalan dengan efektif sehingga dapat mengidentifikasi 

kemungkinan adanya praktek manajemen laba yang oportunistik.  

Kelley et al. (2005) menemukan bukti bahwa predicted component of abnormal 

current accruals yang berkaitan dengan komite audit (independensi dan aktivitas) 

berhubungan positif dengan arus kas perusahaan satu tahun ke depan. Penelitian ini 

memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan lebih bersifat 

efisien. Sedang penelitian di Indonesia oleh Siregar dan Utama (2005) serta Siregar 

(2005) menunjukkan kecenderungan  bahwa  keberadaan komite audit ternyata tidak 

berpengaruh terhadap jenis manajemen laba perusahaan. 

c) Auditor Eksternal 

Penelitian Krishnan (2003) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 

Big6 memiliki hubungan antara imbal hasil saham dan profitabilitas masa depan dengan 

akrual diskresioner yang lebih besar daripada yang non Big6. Namun hasil yang sama 

tidak diperoleh pada penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Siregar (2005).  Hasil 

di Indonesia belum menunjukkan adanya pengaruh dari ukuran KAP yang temasuk Big5 

atau non Big5 dalam mewujudkan jenis manajemen laba yang lebih bersifat efisien.  

B.  Analisis Kritis 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sudah banyak penelitian yang 

menghubungkan komponen GCG dengan praktek manajemen laba. Tetapi berdasarkan 

survei literatur, terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan manajemen laba 

yang belum diteliti di Indonesia. 

Pertama, penelitian di Indonesia belum mencoba melihat pengaruh dari aktivitas 

dan financial literacy yang dimiliki anggota komite audit terhadap jenis manajemen 

laba. Penelitian-penelitian yang dilakukan baru sebatas menghubungkan ada atau 

tidaknya komite audit yang sesuai dengan aturan regulator dengan keberadaan dan jenis 

manajemen laba di Indonesia (Parulian (2004), Wedari (2004), Siregar dan Utama 

(2005), Siregar (2005)). 
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Kedua, sebagian besar penelitian mengenai manajemen laba yang dihubungkan 

dengan GCG menggunakan variabel komisaris independen, keberadaan komite audit 

dan ukuran auditor eksternal (Big5 atau tidak) sebagai proksi dari GCG. Hasil 

penelitian-penelitian tersebut sebagian besar memberikan kesimpulan yang kurang 

mendukung efektivitas GCG dalam mengurangi praktek manajemen laba. Hal ini 

kemungkinan karena variabel-variabel tersebut kurang tepat digunakan sebagai proksi 

praktek GCG perusahaan. Dengan demikian, perlu dicari proksi lain yang lebih tepat 

dan lebih bisa digunakan untuk mengukur kualitas komponen GCG. Karena itu, 

penelitian ini menggunakan proksi lain yaitu komponen indeks CG Arsjah (2005) 

sebagai ukuran dalam menilai kualitas dewan komisaris, komite audit serta auditor 

eksternal. 

 

BAB III   RERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS DAN METODOLOGI 

A.  Kerangka Pemikiran  

Subramanyam (1996) menyebutkan bahwa cara yang bisa digunakan untuk 

melihat jenis manajemen laba adalah dengan melihat kemampuan manajemen laba 

untuk memberikan sinyal mengenai profitabilitas perusahaan di masa depan (Siregar, 

2005). Manajemen laba dikatakan efisien bila akrual diskresioner berhubungan positif 

signifikan dengan profitabilitas masa depan dan oportunistik jika tidak berhubungan 

signifikan atau berhubungan negatif signifikan.  

Dengan demikian maka kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada 

Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, hubungan antara akrual diskresioner (DA) dengan 

profitabilitas masa depan akan mempengaruhi jenis manajemen laba yang dilakukan.  

Sesuai dengan yang diharapkan dari penerapan GCG maka interaksi komponen 

GCG dengan akrual diskresioner seharusnya semakin memperbesar hubungan positif 

atau memperkecil hubungan negatif akrual diskresioner dengan profitabilitas masa 

depan. Dengan kata lain, interaksi komponen GCG dengan akrual diskresioner 

diharapkan positif signifikan. 
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B.  Hipotesis Penelitian 

a)  Pengaruh Manajemen Laba terhadap Profitabilitas Masa Depan 

Salah satu cara mengetahui jenis manajemen laba adalah dengan mencari 

hubungan antara akrual diskresioner dengan profitabilitas perusahaan di masa depan. 

Penelitian Subramanyam (1996) membuktikan adanya hubungan yang positif antara 

kedua variabel, yang bisa diartikan bahwa jenis manajemen laba yang dilakukan 

lebih cenderung ke arah efisien (Siregar, 2005). Siregar (2005) juga melakukan 

penelitian yang serupa dengan Subramanyam dan menemukan bukti bahwa 

manajemen laba yang dilakukan di Indonesia lebih cenderung ke arah yang efisien 

meskipun tidak konklusif. Dengan mempertimbangkan bahwa hasil penelitian di 

Indonesia belum konklusif maka:  

H1: Akrual diskresioner berpengaruh terhadap profitabilitas masa depan.  

b)  Pengaruh Komite Audit terhadap Jenis Manajemen Laba 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga variabel sebagai ukuran dari 

komite audit yang diinteraksikan dengan akrual diskresioner. Variabel pertama adalah 

indeks komite audit hasil survei Arsjah (2005). Variabel kedua adalah aktivitas 

komite audit yang dilihat dari jumlah pertemuan komite audit dengan fungsi SPI dan 

auditor eksternal tanpa kehadiran direksi. Sedangkan variabel ketiga menunjukkan 

financial literacy dari anggota komite audit yang diukur dengan jumlah anggota yang 

memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan. 

H2a, H2b, H2c dan H2d:  

Semakin tinggi nilai indeks komite audit (2a), semakin banyak jumlah pertemuan 

komite audit dengan fungsi SPI (2b) dan auditor eksternal (2c) tanpa kehadiran 

direksi, serta semakin banyak jumlah anggota komite audit yang memiliki 

kemampuan akuntansi dan atau keuangan (2d)  

maka semakin positif pengaruh akrual diskresioner terhadap profitabilitas masa 

depan. 
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c)  Pengaruh Kualitas Dewan Komisaris dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap 

Jenis Manajemen Laba 

Penelitian menggunakan dua proksi untuk mengukur kualitas dewan 

komisaris yaitu persentase komisaris independen dan indeks dewan komisaris (survei 

Arsjah, 2005). Sedangkan kualitas audit juga diukur dengan dua proksi yaitu ukuran 

auditor apakah termasuk Big4 atau non Big4 dan indeks auditor eksternal (survei 

Arsjah, 2005).  

H3a, H3b dan H4b :  

Semakin besar persentase komisaris independen (3a), semakin tinggi nilai indeks 

dewan komisaris (3b) dan indeks auditor eksternal (4b) suatu perusahaan  

maka semakin positif pengaruh akrual diskresioner terhadap profitabilitas masa 

depan. 

H4a: Pengaruh akrual diskresioner terhadap profitabilitas masa depan lebih positif 

pada perusahaan yang diaudit kantor akuntan Big 4 daripada yang non Big 4. 

C.  Model Penelitian 

Model 1 untuk menguji hipotesis 1 (jenis manajemen laba) 

Xit+1 = α0 + α1 CFOit + α2 NDAit + α3 DAit + α4 KAIit + α5 DKIit + α6 EAIit + α7 

LEVit  

           + α8 LnSIZEit  + ε                                                      

        (1) 

 

Hipotesis statistik: H1: α3 ≠ 0 

Xit+1                  =  profitabilitas perusahaan i pada periode t+1, ada 3 ukuran yaitu 

CFO (arus kas operasional), NDNI (aba bersih non diskresioner) 

dan dNI (perubahan laba bersih) 

CFOit =  arus kas operasional perusahaan i pada periode t 

NDAit =  non akrual diskresioner perusahaan i pada periode t 

DAit =  akrual diskresioner perusahaan i pada periode t 

KAI =    indeks komite audit hasil survei Arsjah (2005) 
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DKI =    indeks dewan komisaris hasil survei Arsjah (2005) 

EAI =    indeks auditor eksternal hasil survei Arsjah (2005) 

LEV =   leverage (total hutang / total aset) perusahaan i pada periode t 

LnSIZE =   Ln dari kapitalisasi perusahaan i pada periode t 

 

Model 2 untuk menguji hipotesis 2a, 3 dan 4 (pengaruh komponen GCG terhadap 

jenis manajemen laba) 

Xit+1 = α0 + α1 CFOit + α2 NDAit + α3 DAit + α4 KAIit + α5 DKIit + α6 EAIit  + α7 

(DAitxKAIit) 

           + α8 (DAitxDKIit) + α9 (DAitxEAIit) + + α10 LEVit  + α11 LnSIZEit + α12 

(DAitxLEVit)  

           + α13 (DAitxLnSIZEit) + ε                                      

(2) 

 

Hipotesis statistik: H1: α3 ≠ 0,  H2a: α7 > 0, H3b/a: α8 > 0, H4b/a: α9 > 0 

DAitx_____ =   faktor interaksi DA perusahaan i pada periode t dengan variabel 

lain 

 

Model 3 untuk menguji hipotesis 2b, 2c, 2d, 3 dan 4 (pengaruh komponen GCG 

terhadap jenis manajemen laba) 

Xit+1 = α0 + α1 CFOit + α2 NDAit + α3 DAit +  α4 KA_SPIit + α5 KA_EAit + α6 

KA_FINit  

           + α7 DKIit + α8 EAIit  + α9 (DAitxKA_SPIit) + α10 (DAitxKA_EAit) 

           + α11 (DAitxKA_FINit) + α12 (DAitxDKIit) + α13 (DAitxEAIit) + α14 LEVit  

           + α15 LnSIZEit + α16 (DAitxLEVit) + α17 (DAitxLnSIZEit) + ε                             

(3) 

 

Hipotesis statistik: H1: α3≠0, H2b:α9>0, H2c:α10>0, H2d:α11>0, H3b/a:α12>0, 

H4b/a:α13>0  

KA_SPIit = jumlah rapat komite audit dengan fungsi SPI hasil survei Arsjah (2005) 
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KA_EAit = jumlah rapat komite audit dengan auditor eksternal hasil survei Arsjah 

(2005) 

KA_FINit =  jumlah anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi dan 

atau keuangan hasil survei Arsjah (2005) 

Perbedaan Model 2 dengan Model 3 terletak pada variabel komite audit. Model 

2 menggunakan indeks komite audit sedangkan Model 3 menggunakan komponen 

aktivitas dan financial literacy dari anggota komite audit.  

Untuk Model 2 dan Model 3, kualitas dewan komisaris dan kualitas audit 

masing-masing diukur dengan dua proksi. Proksi yang pertama adalah indeks dewan 

komisaris (DKI) dan indeks auditor eksternal (EAI) seperti yang terlihat pada model. 

Sedangkan proksi yang kedua adalah persentase komisaris independen dan variabel 

dummy ukuran audit, auditor eksternal perusahaan termasuk Big4 bernilai 1 dan bernilai 

0 jika non Big4, menggantikan DKI dan EAI.  

Pada keseluruhan model di atas terdapat interaksi antara masing-masing variabel 

bebas dengan DA (akrual diskresioner). Koefisien dari variabel interaksi menunjukkan 

pengaruh inkremental dari masing-masing variabel bebas terhadap hubungan DA 

dengan profitabilitas masa depan. Seperti misalnya variabel interaksi Da*Big4, dimana 

jika auditor eksternal perusahaan termasuk Big4 (bernilai 1) maka pengaruh DA 

terhadap profitabilitas masa depan adalah sebesar α3 + α13 (Model 3). Tetapi jika 

perusahaan diaudit non Big4 (bernilai 0) maka pengaruh DA terhadap profitabilitas 

masa depan hanyalah sebesar α3 (Model 3).  

D.  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

a)  Manajemen Laba 

Total akrual yang dilakukan perusahaan terdiri dari akrual yang bersifat non 

diskresioner dan akrual yang bersifat diskresioner. Untuk mengetahui praktek 

manajemen laba yang dilakukan maka kita harus mengetahui besarnya akrual yang 

diskresioner.  

Dengan merujuk pada hasil Siregar (2005), adjusted R2 dan proporsi tanda 

koefisien yang sesuai prediksi yang paling tinggi terdapat pada model Kasznik (1999) 
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maka penelitian ini menggunakan model Kasznik untuk memisahkan akrual 

diskresioner dari yang non diskresioner. 

Total akrual dalam model Kasznik diregresikan sebagai proksi untuk komponen 

non akrual diskresioner (NDA). Model yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

( ) itititititit CFOPPEcvTA εββββ +Δ++Δ−Δ+= 3210 ReRe  

(Semua variabel dibagi dengan total aktiva tahun t-1) 

TAit      : total akrual perusahaan i pada periode t 

ΔREVit   : pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan periode t-1 

ΔRECit   : piutang dagang (net) perusahaan i periode t - piutang dagang (net) periode t-1 

PPEit : aktiva tetap (gross) perusahaan i pada periode t 

ΔCFOit : arus kas operasional perusahaan i periode t - arus kas operasional periode t-1 

 

Setelah melakukan regresi model di atas dan diperoleh koefisien masing-masing 

variabel, diperoleh NDA tiap perusahaan. Kemudian dicari DA yang dilakukan tiap 

perusahaan: 

( )[ ]itititititit CFOPPEcvTADA Δ++Δ−Δ+−= 3210 ReRe ββββ  

(Semua variabel dibagi dengan total aktiva tahun t-1) 

dimana DAit  adalah akrual diskresioner perusahaan i pada periode t. 

b)  Profitabilitas Perusahaan 

Variabel terikat penelitian ini merupakan variabel yang menunjukkan 

profitabilitas perusahaan satu tahun ke depan. Ukuran profitabilitas yang digunakan 

adalah sesuai dengan yang digunakan oleh Siregar (2005) yaitu: 1) arus kas 

operasional (CFO) 2004, 2) laba bersih non diskresioner (NDNI) 2004 yaitu laba 

bersih sebelum extraordinary item 2004 dikurangi dengan akrual diskresioner 2004 

dan 3) perubahan laba bersih (dNI) 2004 yaitu selisih laba bersih sebelum 

extraordinary item 2004 dengan laba bersih sebelum extraordinary item 2003  
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c)  Komite Audit 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang berhubungan dengan komite 

audit. Ketiganya diperoleh dari hasil survei Arsjah (2005) pada pertengahan 2004 

terhadap  perusahaan-perusahaan di BEJ, dimana pengisian kuesionernya dilakukan 

oleh emiten sendiri (self assessment). Ketiga variabel tersebut adalah:   

1) indeks komite audit yaitu indeks yang dibentuk dari pertanyaan tentang komite audit 

(keberadaan, independensi, aktivitas dan financial literacy). Terdapat 13 pertanyaan, 

masing-masing bernilai maksimum 10. Nilai tiap pertanyaan dijumlahkan kemudian 

dibagi 130 untuk mendapatkan nilai akhir indeks.  

2)  komponen aktivitas komite audit yang dilihat dari jumlah pertemuan komite audit 

dengan fungsi SPI dan auditor eksternal tanpa kehadiran direksi. Data variabel 

kedua ini merupakan jawaban dari dua komponen pertanyaan yang membentuk 

indeks komite audit (variabel pertama) hasil survei Arsjah (2005). 

3)  financial literacy komite audit yang diukur dengan jumlah anggota yang memiliki 

kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Data variabel yang ketiga ini juga 

diambil dari jawaban salah satu komponen pertanyaan yang membentuk indeks 

komite audit (variabel pertama) hasil survei Arsjah (2005).  

d)  Dewan Komisaris  

Terdapat dua proksi untuk mengukur kualitas dewan komisaris, yaitu: 

1)  independensi dewan komisaris, diukur dari persentase anggota komisaris 

independen yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2003.  

2)  indeks dewan komisaris yang diperoleh dari hasil survei Arsjah (2005). Variabel ini 

diharapkan lebih mampu menjelaskan kualitas dewan komisaris karena dibentuk 

dari 50 pertanyaan yang mencakup independensi, aktivitas dan akuntabilitas serta 

tanggung jawab dewan komisaris. Masing-masing pertanyaan bernilai maksimum 

10, nilai tiap pertanyaan dijumlahkan kemudian dibagi 500 untuk mendapatkan nilai 

akhir indeks.  

e)  Kualitas Auditor Eksternal 

Terdapat dua variabel sebagai proksi kualitas auditor eksternal, yaitu:  
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1)  variabel dummy yang bernilai 1 jika auditor eksternal perusahaan tahun 2003 

termasuk kantor akuntan Big 4 dan 0 jika lainnya.  

2)  indeks auditor eksternal yang diperoleh dari hasil survei Arsjah (2005). Indeks ini 

dihasilkan dari 4 pertanyaan dimana tiap pertanyaan memiliki nilai maksimum 10. 

Nilai tiap pertanyaan dijumlahkan dan dibagi 40 untuk mendapatkan nilai akhir 

indeks.  

f)  Leverage 

Data yang digunakan untuk menunjukkan tingkat leverage perusahaan adalah 

rasio total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan per akhir tahun 2003. 

g)  Ukuran Perusahaan 

Penelitian ini menggunakan natural logaritma dari nilai kapitalisasi pasar 

perusahaan pada akhir tahun 2003. Dimana nilai kapitalisasi pasar diperoleh dari hasil 

perkalian antara jumlah saham beredar dengan harga pasar akhir tahun perusahaan.  

E.  Pemilihan Sampel 

Karena penelitian menggunakan hasil kuesioner Arsjah (2005) maka objek 

penelitian dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang mengembalikan kuesioner yaitu 

146 perusahaan.  

Dari keseluruhan perusahaan tersebut, kemudian dipilih perusahaan-perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 1) 

Perusahaan tidak termasuk perusahaan perbankan, asuransi, credit agency, sekuritas dan 

properti, 2) Terdaftar di BEJ sebelum 31 Desember 2002, 3) Perusahaan memiliki tahun 

buku yang berakhir 31 Desember, 4) Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan 

dalam penelitian, 5) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit, tahun 2002 sampai dengan 2004. 

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh 93 emiten dengan prosedur pemilihan 

disajikan pada Tabel 1. 

 

BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV diawali dengan analisis dan pembahasan mengenai model manajemen 

laba yang akan dipakai dalam model utama penelitian. Dilanjutkan analisis dan 
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pembahasan mengenai model utama penelitian (Model 1, 2 dan 3). Kemudian disajikan 

analisis pengujian tambahan.  

A.  Pengolahan dan Pengujian Model Manajemen Laba 

  Sebagai langkah awal, dilakukan perhitungan akrual diskresioner (DA) melalui 

model manajemen laba Kasznik (1999). Hasil regresi model manajemen laba disajikan 

pada Tabel 2.  

Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 78,5%, berarti variabel-variabel bebas 

dari model bisa menjelaskan variabel terikat (total akrual) sebesar 78,5%. Nilai F 

statistik model adalah 94,8 dengan signifikansi 0 yang berarti model tersebut layak 

digunakan untuk melakukan regresi manajemen laba karena variabel bebasnya secara 

bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila kita 

lihat dari masing-masing variabel bebasnya, ketiga variabel bebas (dRev-dRec, PPE dan 

dCFO) secara individual juga terbukti secara statistk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikatnya (total akrual).  

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa model tidak mengandung multikolinearitas 

antar variabel bebasnya. Hal ini dibuktikan dari nilai VIF yang dibawah 10. Dalam 

model juga tidak terdapat heteroskedastisitas setelah dilakukan pengujian dengan 

program Eviews 3.  

Dengan terpenuhinya pengujian seluruh asumsi klasik dan cukup besarnya nilai 

R2 dari model  maka  hasil  pengolahan  di  atas dapat dipakai untuk melakukan regresi 

manajemen laba.  

Dimana persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

( ) ititititit dCFOPPEcdvdTA 712,0064,0ReRe056,0016,0 −−−+=  

(Semua variabel dibagi dengan total aktiva tahun t-1) 

Model regresi manajemen laba yang diperoleh di atas digunakan untuk 

memisahkan komponen akrual yang diskresioner (DA) dan yang non diskresioner 

(NDA). Tingkat akrual yang diskresioner merupakan nilai residual dari persamaan di 

atas. 

( )[ ]itititititit dCFOPPEcdvdTADA 712,0064,0ReRe056,0016,0 −−−+−=  
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B.  Pengolahan dan Pengujian Model Jenis Manajemen Laba 

  Setelah diperoleh model manajemen laba, maka bisa diperoleh nilai akrual 

diskresioner (DA) dan non diskresioner (NDA) masing-masing perusahaan untuk model 

penelitian utama. 

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang akan 

digunakan dalam model penelitian yang utama.  

a)  Model Penelitian 1 – Pengaruh Akrual Diskresioner (DA) Terhadap Profitabilitas 

Masa Depan Perusahaan 

Model 1 penelitian mencari hubungan antara akrual diskresioner dengan 

profitabilitas masa depan perusahaan. Apabila kedua variabel tersebut berhubungan 

positif signifikan maka bisa dikatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan lebih cenderung efisien. Sedangkan bila hubungannya negatif atau tidak 

signifikan maka perusahaan lebih cenderung melakukan manajemen laba yang bersifat 

oportunistik. 

Karena profitabilitas perusahaan diproksi dengan tiga ukuran yaitu arus kas 

operasional (CFO), laba bersih non diskresioner (NDNI) dan perubahan laba bersih 

(dNI) satu tahun ke depan maka terdapat tiga output regresi yang akan menjelaskan 

hubungan dari akrual diskresioner dengan masing-masing proksi dari profitabilitas 

perusahaan. 

Tabel 4 memperlihatkan hubungan antara akrual diskresioner (DA) dengan 

ketiga profitabilitas perusahaan. Hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan antara 

DA dengan ketiga variabel terikat karena tidak signifikan secara statistik. Dengan 

demikian, bisa dikatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan sampel 

lebih cenderung ke arah yang oportunistik karena tidak memperlihatkan pengaruh yang 

positif signifikan terhadap ketiga proksi profitabilitas perusahaan satu tahun ke depan. 

Jadi, hipotesis 1 tidak dapat diterima. 

b)  Model Penelitian 2 – Pengaruh Variabel Interaksi Akrual Diskresioner (DA) 

dengan Komponen Indeks CG Terhadap Profitabilitas Masa Depan Perusahaan 

Model 2 penelitian ini lebih lanjut ingin melihat apakah komponen GCG 

perusahaan dapat membuat manajemen laba yang dilakukan menjadi lebih efisien. Oleh 
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karena itu, variabel akrual diskresioner dan komponen GCG diinteraksikan untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas masa depan. Apabila koefisien dari 

variabel interaksi tersebut positif signifikan maka bisa dikatakan bahwa variabel CG 

mampu menjalankan peranannya sehingga manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

lebih bersifat efisien daripada oportunistik. 

Hasil awal Model 2 menunjukkan adanya multikolinearitas yang ditunjukkan 

oleh nilai VIF yang sangat besar. Oleh karena nilai VIF yang tertinggi dimiliki variabel 

interaksi akrual diskresioner dengan nilai ln kapitalisasi pasar maka variabel tersebut 

dihilangkan.1 Hasilnya terlihat pada Tabel 5. Meskipun masih terdapat multikolinearitas 

namun VIF DA berkurang cukup besar, dari sekitar 220 menjadi hanya sekitar 50. 

Koefisien variabel interaksi DA*KAI terbukti tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap ketiga profitabilitas perusahaan. Dengan demikian hipotesis 2a tidak terbukti. 

Sedang koefisien variabel interaksi DA*DKI terbukti memiliki pengaruh positif 

hanya terhadap  NDNI. Dengan  demikian  hipotesis  3b  terbukti  secara  statistik  jika 

profitabilitasnya 

adalah laba bersih non diskresioner. 

Hasil  yang  serupa  juga  terlihat  pada  variabel  interaksi  DA*EAI. Variabel 

ini terbukti  

memiliki pengaruh yang positif hanya terhadap dNI. Dengan demikian hipotesis 4b 

terbukti secara statistik jika profitabilitasnya adalah perubahan laba bersih. 

Pada Bab 3 disebutkan bahwa penelitian ini selain menggunakan variabel DKI 

dan EAI juga menggunakan variabel persentase komisaris independen (DKInd) dan 

ukuran auditor eksternal (Big4) yang termasuk Big4 atau non Big4. Hasil regresinya 

ditampilkan pada Tabel 6 (setelah menghilangkan variabel interaksi DA*LnSize). 

                                                 
1 Sebagai analisis sensitivitas untuk menghilangkan masalah multikolinearitas adalah dengan cara tidak 
menghilangkan variabel interaksi antara akrual diskresioner (DA) dengan ukuran perusahaan namun 
mengganti ukuran perusahaan dari nilai ln kapitalisasi pasar menjadi variabel dummy. Mengikuti Siregar 
(2005), perusahaan besar (bernilai 1) adalah 50% perusahaan sampel dengan kapitalisasi pasar terbesar 
dan perusahaan kecil (bernilai 0) adalah 50% perusahaan sampel dengan kapitalisasi pasar tekecil. Hasil 
yang diperoleh (tidak ditampilkan) secara kualitatif serupa dengan hasil yang diperoleh dengan cara 
menghilangkan variabel interaksi antara DA dengan nilai ln kapitalisasi pasar, baik untuk Model 
penelitian 2a, 2b, 3a maupun 3b. 
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Hasil yang diperoleh dari Model 2b ini konsisten dengan Model 2a untuk 

variabel interaksi DA*KAI. Begitu juga variabel interaksi DA*DKInd menunjukkan 

hasil yang sama dengan variabel interaksi DA*DKI. Dengan demikian, hipotesis 3a 

hanya terbukti secara signifikan jika profitabilitasnya adalah laba bersih non 

diskresioner. 

Sedangkan variabel interaksi akrual diskresioner dengan variabel dummy ukuran 

auditor (Big4), Big4 bernilai 1 dan lainnya 0, menunjukkan tanda koefisien yang 

konsisten negatif signifikan, berlawanan dengan hipotesis 4a penelitian. Berdasarkan 

Tabel 6, ceteris paribus, untuk Big4=0, pengaruh DA terhadap CFO, NDNI dan dNI 

masing-masing adalah 0,072, 1,301 dan  0,809  sedangkan  untuk Big4=1  maka 

pengaruh DA terhadap CFO, NDNI dan dNI adalah -0,437 (0,072 - 0,509), 0,901 (1,301 

– 0,400) dan 0,08 (0,809 – 0,729). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4a tidak dapat 

diterima. 

c)  Model Penelitian 3 – Pengaruh Variabel Interaksi Akrual Diskresioner (DA) 

dengan Aktivitas & Financial Literacy Komite Audit Terhadap Profitabilitas Masa 

Depan Perusahaan 

Pada Model 3 penelitian ini akan dilihat apakah variabel interaksi akrual 

diskresioner dengan komponen dari indeks komite audit yang berupa aktivitas rapat 

dengan fungsi SPI perusahaan (KA_SPI) dan auditor eksternal (KA_EA) serta jumlah 

anggota yang memiliki financial literacy (KA_FIN) mempunyai pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan di masa depan. Apabila koefisien interaksi ini positif signifikan 

maka hal ini mendukung hipotesis 2b, 2c dan 2d sehingga bisa dikatakan keberadaan 

aktivitas dan financial literacy anggota komite audit dapat mengurangi praktek 

manajemen laba yang bersifat oportunistik. 

Tabel 7 memuat hasil regresi Model 3 penelitian yang telah mengeluarkan 

variabel interaksi DA dengan LnSize karena menyebabkan masalah multikolinearitas 

dalam model. 

Variabel interaksi DA*KA_SPI dan DA*KA_EA tidak terbukti memberikan 

pengaruh yang positif terhadap ketiga profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti hipotesis 

2b dan 2c penelitian tidak bisa diterima. Sedangkan untuk variabel interaksi 
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DA*KA_FIN memiliki koefisien positif terhadap CFO dan NDNI namun tidak 

signifikan. Dengan demikian, hipotesis 2d juga tidak terbukti secara statistik.  

Variabel interaksi DA*DKI semuanya memiliki koefisien yang positif namun 

yang signifikan secara statistik hanya terhadap CFO dan NDNI. Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa hipotesis 3b terbukti jika profitabilitasnya arus kas operasional dan 

laba bersih non diskresioner. 

Namun untuk variabel interaksi DA*EAI meskipun semuanya memiliki 

koefisien yang positif namun tidak ada yang signifikan. Dengan demikian bisa 

dikatakan bahwa hipotesis 4b tidak terbukti. 

Sama seperti pada Model 2, penelitian ini juga menggunakan variabel persentase 

komisaris independen dan ukuran auditor eksternal pada Model 3 untuk menggantikan 

variabel indeks dewan komisaris dan indeks auditor eksternal. Hasil regresinya 

ditampilkan pada Tabel 8 (setelah mengeluarkan variabel interaksi DA dengan LnSize).  

Variabel interaksi DA*DKInd menunjukkan hasil yang sama dengan Model 2b 

(Tabel 6) yaitu menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan hanya terhadap 

NDNI. 

Sedangkan  variabel  interaksi akrual diskresioner dengan variabel dummy 

ukuran auditor 

(Big4), berpengaruh negatif dan signifikan konsisten dengan hasil Model 2b (Tabel 6). 

Yang berarti juga hasil ini berlawanan dengan hipotesis 4a penelitian. 

d)  Pengujian Tambahan 

Pengujian  tambahan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga cara. Hasil 

pengujian 

pertama2 memberikan kesimpulan yang berbeda dengan hasil pada Model 1 

sebelumnya. Dari segi tanda koefisien DA, hasil analisis sensitivitas (Tabel 9) sama 

dengan yang ada pada Tabel 8. Namun, pada hasil regresi analisis sensitivitas, ketiga 

                                                 
2 Pengujian pertama adalah analisis sensitivitas untuk menguji jenis manajemen laba yang dilakukan 
perusahaan sampel. Pengujian dilakukan dengan mengeluarkan perusahaan-perusahaan sampel yang 
memiliki nilai DA mendekati 0. Nilai akrual diskresioner (DA) adalah proksi bahwa perusahaan 
melakukan manajemen laba. Jika perusahaan memiliki nilai DA mendekati 0 (dengan batasan ± 2 kali 
standard eror) maka secara statistik perusahaan bisa dikatakan tidak melakukan manajemen laba.  
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koefisien DA ternyata signifikan secara statistik berbeda dengan hasil pada Tabel 8 yang 

tidak signifikan secara statistik. Yang berarti, berdasarkan hasil analisis sensitivitas yang 

telah mengeluarkan perusahaan-perusahaan dengan nilai DA mendekati 0, jenis 

manajemen laba perusahaan sampel lebih cenderung ke arah yang efisien karena akrual 

diskresioner memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dua  dari  tiga  

proksi  profitabilitas  perusahaan  di  masa   depan.   Hasil  analisis  sensitivitas  ini 

mendukung hasil Siregar (2005). Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hasil 

pengujian jenis manajemen laba antara Model 1 penelitian dengan analisis sensitivitas.  

Sedangkan hasil pengujian kedua3 (Tabel 10) konsisten mendukung hasil yang 

telah disebutkan sebelumnya untuk variabel interaksi DA*KAI, DA*KA_SPI dan 

DA*KA_FIN. Untuk variabel interaksi DA*KA_EA ternyata memberikan nilai 

koefisien yang kesemuanya positif (2 dari 3 signifikan), baik dengan menggunakan 

variabel dummy maupun tidak.  

Pengujian ketiga4 memberikan hasil yang menarik karena berdasarkan 

metode Stepwise, variabel  interaksi  DA*EAI  dan  DA*Big4  merupakan  variabel 

bebas yang berpengaruh dalam 

model. Variabel interaksi DA*EAI memberikan pengaruh positif signifikan sesuai 

hipotesis terhadap dua dari tiga profitabilitas perusahaan (NDNI dan dNI). 

Sedangkan variabel interaksi DA*Big4 berpengaruh negatif signifikan yang 

berlawanan dengan hipotesis. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel EAI lebih tepat 

                                                 
3 Pengujian kedua dilakukan dengan melakukan regresi terpisah terhadap masing-masing variabel 
interaksi DA dengan KAI, KA_SPI, KA_EA dan KA_FIN. Pengujian dilakukan untuk menghindari 
kesalahan interpretasi hasil regresi karena masih adanya masalah multikolinearitas pada hasil Model 2 
(Tabel 5 dan 6) serta Model 3 (Tabel 7 dan 8) sebelumnya. Untuk variabel KA_SPI dan KA_EA, selain 
menggunakan nilai yang sesungguhnya, juga menggunakan variabel dummy. KA_SPI bernilai 1 jika 
jumlah pertemuan komite audit dengan fungsi SPI ≥ 4 dan bernilai 0 jika jumlah pertemuannya < 4. 
Sedangkan KA_EA bernilai 1 jika jumlah pertemuannya dengan auditor eksternal ≥ 2 dan bernilai 0 jika 
jumlah pertemuannya < 2. 
 
4 Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan metode Stepwise program SPSS 11 (pengujian 
sebelumnya menggunakan metode Enter). Metode ini melakukan seleksi terhadap variabel bebas yang 
akan menjadi anggota persamaan regresi dengan melakukan pemilihan berdasarkan kriteria toleransi dan 
kesalahan dari variabel dalam persamaan regresi (Santosa dan Ashari, 2005). Dengan demikian akan 
dapat diketahui variabel-variabel bebas yang paling baik untuk digunakan sebagai variabel dalam model 
persamaan regresi penelitian. 
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digunakan sebagai proksi dari kualitas audit di Indonesia daripada variabel ukuran 

auditor. 

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN  

A.  Kesimpulan Hasil Penelitian 

1. Berdasarkan hasil pengujian, jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

sampel lebih cenderung ke arah yang oportunistik, berbeda dengan hasil yang 

diperoleh Siregar (2005). Hal ini kemungkinan karena jumlah sampel penelitian 

yang jauh lebih sedikit dibandingkan Siregar (2005). Namun berdasarkan analisis 

sensitivitas, ditemukan bahwa jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

sampel dengan manajemen laba yang cukup besar lebih cenderung efisien daripada 

oportunistik sesuai dengan hasil dari Siregar (2005). 

2. Efektivitas komite audit yang diukur dengan indeks komite audit memberikan hasil 

bahwa efektivitas komite audit dari sisi input dan prosesnya terbukti tidak bisa 

membuat jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efisien. 

Hal ini kemungkinan karena kurangnya independensi dan kewenangan formal 

maupun tertulis komite audit. 

3. Aktivitas rapat komite audit dengan fungsi SPI perusahaan ternyata tidak efektif 

untuk mengurangi manajemen laba yang bersifat oportunistik. Hal ini diduga karena 

fungsi SPI lebih fokus pada sistem pengendalian internal operasional saja serta sikap 

SPI (sebagai pihak internal) yang kurang mau bekerja sama dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan komite audit (sebagai pihak eksternal) karena merasa 

bukan berada pada pihak yang sama.  

4. Aktivitas rapat komite audit dengan auditor eksternal memberikan hasil yang tidak 

konklusif, yang kemungkinan karena adanya multikolinearitas dalam model. Namun 

apabila aktivitas rapat ini diinteraksikan dengan akrual diskresioner dan diuji secara 

individual maka aktivitas rapat ini terbukti dapat meningkatkan manajemen laba 

perusahaan menjadi lebih efisien. 

5. Kemampuan akuntansi dan atau keuangan (financial literacy) anggota komite audit 

seperti yang disyaratkan regulator hasilnya tidak konklusif. Hal ini kemungkinan 
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karena kurang jelasnya definisi financial literacy yang harus dimiliki anggota 

komite audit sehingga tiap perusahaan sampel kemungkinan memiliki definisi yang 

berbeda dalam menentukan jumlah anggota komite audit yang memiliki financial 

literacy. 

6. Pengaruh persentase dewan komisaris terhadap jenis manajemen laba hasilnya tidak 

konklusif. Indeks dewan komisaris juga memberikan hasil yang tidak konklusif 

namun lebih cenderung dapat membuat manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

lebih efisien daripada persentase komisaris independen. Hasil ini terjadi karena di 

dalam indeks dewan komisaris selain memuat independensi juga memuat 

kompetensi serta aktivitas yang dilakukanya. Dengan demikian penelitian ini 

membuktikan bahwa kualitas dewan komisaris tidak cukup diproksi hanya dengan 

menggunakan variabel persentase komisaris independen saja.  

7. Berdasarkan penelitian ini, kantor akuntan Big4 ternyata membuat manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan menjadi lebih oportunistik. Hal ini berlawanan dengan 

indeks auditor eksternal yang mampu meningkatkan manajemen laba perusahaan 

menjadi lebih efisien. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti bahwa 

ukuran auditor tidak cukup baik untuk digunakan sebagai proksi dari kualitas audit 

di Indonesia seperti hasil Siregar (2005). 

B.  Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1) Menambah jumlah observasi dan periode pengamatan agar lebih akurat, 2) 

Menggunakan indeks komponen CG yang lebih objektif dan tidak diisi mandiri oleh 

perusahaan sehingga lebih dipercaya, 3) Melakukan penelitian mengenai pengaruh 

komponen CG terhadap jenis manajemen laba dengan menggunakan profitabilitas 

perusahaan beberapa tahun ke depan sebagai variabel bebasnya, 4) Menggunakan model 

penelitian yang lain seperti misalnya yang dipakai Kelley et al. (2005) dan Bowen et al. 

(2004), 5) Melakukan penelitian tentang pengaruh independensi komite audit sehingga 

bisa diperoleh gambaran lebih jelas mengenai pengaruh independensi tersebut terhadap 

efektifitas kerja komite audit, 6) Melakukan penelitian tentang internal audit (fungsi 

SPI) perusahaan sehingga bisa diperoleh gambaran lebih jelas mengenai ruang lingkup 

tugas dan efektifitas kerja dari fungsi tersebut dalam perusahaan. 
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Gambar 1   Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
Komponen GCG 

1. Komite Audit  
(aktivitas dan financial literacy) 
2. Dewan Komisaris  
3. Auditor Eksternal 

 

 

 

 

 

 
Akrual 

Diskresioner 
Profitabilitas Masa 

Depan  

 

 

 Variabel Kontrol 
  1. Leverage  
  2. Ukuran Perusahaan (size)

 

 

 

Tabel 1   Prosedur Pemilihan Sampel 

Jumlah awal yang 

mengembalikan kuesioner 

Dari industri 

keuangan/properti 

Terdaftar di 

BEJ tahun 2004 

Data tidak 

lengkap 

Jumlah 

Sampel 

146 46 3 4 93 

 

Tabel 2   Hasil Regresi Model Manajemen Laba Kasznik (1999) 

 Koefisien T-Stat Sig. VIF  

Constant .016 1.34 .183    F = 94.800 

dRev-dRec .056 4.24 .000 1.044 Sig F = .000 

PPE -.064 -4.37 .000 1.031 R2 = 0.785 

dCFO -.712 -16.09 .000 1.016  

Variabel dependen: TA = total akrual 2003 
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Variabel Independen: dRev-dRec = selisih perubahan pendapatan 2003-2002 dengan 

perubahan piutang bersih 2003-2002, PPE = aktiva tetap (gross) 2003, dCFO = 

perubahan arus kas operasional 2003-2002 

 

Tabel 3   Statistik Deskriptif Model Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CFO04* 91 -.3065 .4538 .0896 .1367 

NDNI04* 89 -.3739 .3844 .0303 .1344 

dNI04* 87 -.1419 .1828 .0123 .0619 

CFO* 93 -.2855 .4848 .0717 .1316 

NDA 93 -.3639 .1898 -.0448 .0947 

DA 93 -.1693 .2745 .0028 .0806 

TA 93 -.4713 .3387 -.0420 .1208 

KAI 93 .03 .98 .71 .21 

DKI 93 .25 .88 .62 .11 

EAI 93 0 1 .84 .19 

KA_FIN 93 0 5 2.13 1.02 

KA_SPI 93 0 17 2.85 3.52 

KA_EA 93 0 16 1.83 2.75 

DKInd 93 0 1 .35 .15 

BIG4 93 0 1 .65 .48 

* variabel dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya 
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Tabel 4   Hasil Regresi Model Penelitian 1 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 
Hipotesis 

Koefisie

n 
Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.358 .068 *  -.047 .704   -.001 .990   

CFO  .587 .000 *** 3.121 1.132 .000 *** 3.204 .071 .421  3.216 

NDA  .174 .330  1.958 .746 .000 *** 2.063 .035 .721  2.193 

DA +/- .173 .340  1.429 .203 .101  1.328 -.053 .627  1.622 

KAI  .108 .164  1.987 .000 .998  1.983 -.019 .650  1.993 

DKI  -.101 .503  2.086 .006 .953  2.082 .051 .523  2.097 

EAI  -.067 .305  1.181 -.063 .140  1.175 -.016 .648  1.214 

Lev  .038 .198  1.127 .026 .181  1.144 -.063 .000 *** 1.152 

LnSize  .016 .035 ** 1.767 .002 .643  1.727 .001 .715  1.677 

  F 7.453 Sig. 0.000 F 30.398 Sig. 0.000 F 2.678 Sig. 0.012 

  R.Square 0.421 N 91 R.Square .752 N 89 R.Square .215 N 87 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 
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Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KAI = indeks komite 

audit, DKI = indeks dewan komisaris, EAI = indeks auditor eksternal, Lev = leverage 2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10% 
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Tabel 5   Hasil Regresi Model Penelitian 2a-tanpa DA*LnSize 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.358 .072 *  .055 .687   -.007 .945   

CFO  .602 .000 *** 3.240 1.175 .000 *** 3.290 .178 .131  3.270 

NDA  .176 .359  2.209 .700 .000 *** 2.368 .155 .231  2.384 

DA +/- -.731 .478  45.397 .032 .965  50.446 .047 .927  50.714 

KAI  .120 .144  2.156 -.065 .240  2.042 -.069 .159  2.036 

DKI  -.078 .612  2.139 .100 .349  2.115 .087 .295  2.127 

EAI  -.083 .222  1.241 -.071 .136  1.233 -.017 .673  1.240 

DA*KAI + -.060 .478  20.896 -.950 .095  20.710 .755 .147  20.884 

DA*DKI + 2.798 .126  87.489 2.786 .049 ** 97.315 -.876 .259  97.938 

DA*EAI + -.919 .175  25.162 .157 .407  28.416 .977 .040 ** 28.692 

Lev  .040 .202  1.191 -.003 .899  1.190 -.064 .042 ** 1.159 

Lnsize  .016 .044 ** 1.799 -.001 .836  1.779 .002 .659  1.765 

DA*Lev - .047 .456  3.350 -1.270 .000 *** 2.729 -1.532 .000 *** 2.738 

  F 5.073 Sig. 0.000 F 19.922 Sig. 0.000 F 6.040 Sig. 0.000 

  R.Square 0.438 N 91 R.Square .752 N 92 R.Square .482 N 91 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 
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Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KAI = indeks komite 

audit, DKI = indeks dewan komisaris, EAI = indeks auditor eksternal, DA*KAI = interaksi DA dengan KAI, DA*DKI = interaksi DA dengan 

DKI, DA*EAI = interaksi DA dengan EAI, Lev = leverage 2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003, DA*Lev = interaksi DA 

dengan Lev 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10%
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Tabel 6   Hasil Regresi Model Penelitian 2b-tanpa DA*LnSize 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.476 .021 **  .060 .670   -.078 .521   

CFO  .538 .002 *** 3.675 1.104 .000 *** 3.714 .131 .264  3.711 

NDA  .094 .637  2.350 .605 .000 *** 2.554 .052 .687  2.576 

DA +/- .072 .924  23.922 1.301 .006 *** 21.291 .809 .029 ** 21.011 

KAI  .086 .197  1.404 -.035 .440  1.364 -.025 .468  1.350 

DKInd  .045 .593  1.189 -.019 .753  1.216 -.063 .153  1.186 

Big4  -.002 .960  1.705 .030 .177  1.740 .004 .800  1.816 

DA*KAI + .753 .190  12.936 -.231 .348  13.670 .463 .154  13.479 

DA*DKInd + .010 .495  4.678 .695 .093 * 5.105 .023 .477  5.023 

DA* Big4 + -.509 .082  3.203 -.400 .043  2.659 -.729 .000  2.619 

Lev  .035 .271  1.222 -.012 .595  1.206 -.074 .018 ** 1.169 

Lnsize  .016 .052 * 1.979 -.002 .674  1.971 .006 .285  1.966 

DA*Lev - -.166 .353  3.592 -1.288 .000 *** 2.817 -1.513 .000 *** 2.822 

  F 4.857 Sig. 0.000 F 19.761 Sig. 0.000 F 8.483 Sig. 0.000 

  R.Square 0.428 N 91 R.Square .750 N 92 R.Square .566 N 91 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 
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Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KAI = indeks komite 

audit, DKInd = persentase komisaris independen, Big4= variabel dummy ukuran auditor (1 jika kantor akuntan termasuk Big4 dan 0 lainnya), 

DA*KAI = interaksi DA dengan KAI, DA*DKInd = interaksi DA dengan DKInd, DA* Big4 = interaksi DA dengan Big4, Lev = leverage 

2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003, DA*Lev = interaksi DA dengan Lev 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10%  
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Tabel 7   Hasil Regresi Model Penelitian 3a-tanpa DA*LnSize 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.353 .160   .048 .739   -.032 .793   

CFO  .685 .001 *** 3.496 1.199 .000 *** 3.575 .059 .564  3.599 

NDA  .215 .365  2.445 .777 .000 *** 2.639 .011 .925  2.622 

DA +/- -2.417 .088 * 67.819 -.633 .437  67.728 .315 .651  68.018 

KA_SPI  .003 .657  2.787 -.004 .264  2.779 -.004 .219  2.809 

KA_EA  -.005 .558  3.134 .005 .312  3.115 -.002 .694  3.129 

KA_FIN  -.029 .087 * 1.554 -.008 .437  1.550 -.001 .904  1.618 

DKI  .049 .759  1.630 .042 .651  1.635 .051 .523  1.646 

EAI  .003 .976  1.385 -.064 .196  1.390 -.005 .914  1.429 

DA*KA_SPI + -.134 .156  3.799 -.147 .028  3.782 .064 .164  3.847 

DA*KA_EA + -.183 .134  4.952 .111 .124  5.038 -.102 .109  5.115 

DA*KA_FIN + .098 .318  7.279 .042 .362  7.347 -.115 .134  7.474 

DA*DKI + 4.694 .028 ** 70.605 1.983 .080 * 70.668 .749 .265  70.513 

DA*EAI + 1.292 .129  29.349 .734 .134  29.377 .184 .373  29.652 

Lev  .024 .527  1.341 .012 .601  1.348 -.087 .000 *** 1.381 

Lnsize  .016 .112  2.062 -.001 .862  2.028 .003 .552  2.001 

DA*Lev - -1.024 .020 ** 3.239 -1.104 .000 *** 3.234 -1.495 .000 *** 3.301 
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  F 4.743 Sig. 0.000 F 15.901 Sig. 0.000 F 5.014 Sig. 0.000 

  R.Square 0.503 N 92 R.Square .772 N 92 R.Square .524 N 90 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 

Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KA_SPI = jumlah 

pertemuan komite audit-fungsi SPI, KA_EA = jumlah pertemuan komite audit-auditor eksternal, KA_FIN = jumlah anggota komite audit 

yang memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan, DKI = indeks dewan komisaris, EAI = indeks auditor eksternal, DA*KA_SPI = 

interaksi DA dengan KA_SPI, DA*KA_EA = interaksi DA dengan KA_EA, DA*KA_FIN = interaksi DA dengan KA_FIN, DA*DKI = 

interaksi DA dengan DKI, DA*EAI = interaksi DA dengan EAI, Lev = leverage 2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003, DA*Lev 

= interaksi DA dengan Lev  

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10%
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 Tabel 8   Hasil Regresi Model Penelitian 3b-tanpa DA*LnSize 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.510 .011 **  .007 .960   -.102 .380   

CFO  .633 .000 *** 4.037 1.112 .000 *** 4.008 .042 .664  3.967 

NDA  .331 .087 * 2.584 .647 .000 *** 2.802 -.010 .926  2.761 

DA +/- -.112 .837  15.028 1.005 .004 *** 11.821 1.044 .000 *** 11.898 

KA_SPI  .003 .502  2.821 -.004 .254  2.843 -.003 .296  2.868 

KA_EA  .006 .352  3.136 .005 .284  3.050 -.001 .862  3.070 

KA_FIN  -.006 .651  1.621 -.008 .397  1.524 .002 .837  1.537 

DKInd  .030 .692  1.227 -.014 .808  1.228 -.093 .041 ** 1.211 

Big4  -.032 .305  1.902 .027 .246  1.888 .001 .959  1.941 

DA*KA_SPI + -.123 .110  3.618 -.092 .109  3.599 .050 .194  3.653 

DA*KA_EA + .275 .035 ** 6.915 .077 .241  6.578 -.004 .480  6.709 

DA*KA_FIN + .268 .049   ** 7.171 .083 .245  7.169 -.102 .137  7.225 

DA*DKInd + -.378 .304  5.573 .747 .091 * 6.011 -.028 .474  5.948 

DA* Big4 + -.619 .039  3.495 -.482 .027  3.141 -.572 .002  3.163 

Lev  .041 .179  1.373 .000 .990  1.341 -.091 .000 *** 1.361 

Lnsize  .021 .011 ** 2.198 -.001 .891  2.228 .007 .122  2.213 

DA*Lev - .027 .476  4.475 -1.207 .000 *** 3.395 -1.458 .000 *** 3.442 
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  F 4.766 Sig. 0.000 F 15.709 Sig. 0.000 F 6.936 Sig. 0.000 

  R.Square 0.511 N 90 R.Square .770 N 92 R.Square .603 N 90 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 

Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KA_SPI = jumlah 

pertemuan komite audit-fungsi SPI, KA_EA = jumlah pertemuan komite audit-auditor eksternal, KA_FIN = jumlah anggota komite audit 

yang memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan, DKInd = persentase dewan komisaris, Big4 = variabel dummy ukuran auditor (1 jika 

kantor akuntan termasuk Big4 dan 0 lainnya), DA*KA_SPI = interaksi DA dengan KA_SPI, DA*KA_EA = interaksi DA dengan KA_EA, 

DA*KA_FIN = interaksi DA dengan KA_FIN, DA*DKInd = interaksi DA dengan DKInd, DA* Big4 = interaksi DA dengan Big4, Lev = 

leverage 2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003, DA*Lev = interaksi DA dengan Lev 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10%  

 

Tabel 9   Hasil Regresi Analisis Sensitivitas 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

Constant  -.296 .098 *  -.059 .758   -.079 .570   

CFO  .766 .000 *** 4.020 1.087 .000 *** 4.020 .034 .770  4.072 

NDA  .328 .070 * 2.503 .417 .030 ** 2.740 -.025 .857  2.678 
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DA +/- .296 .047 ** 1.570 .589 .000 *** 1.572 -.209 .085 * 1.674 

KAI  -.009 .895  2.061 -.015 .831  2.037 .017 .743  2.101 

DKI  -.202 .134  2.402 -.067 .644  2.422 -.042 .691  2.445 

EAI  .078 .195  1.341 .014 .819  1.300 .013 .777  1.360 

Lev  -.054 .094 * 1.129 -.029 .387  1.115 -.123 .000 *** 1.114 

LnSize  .017 .019 ** 2.058 .004 .620  2.058 .006 .299  1.994 

  F 13.519 Sig. 0.000 F 15.811 Sig. 0.000 F 4.423 Sig. 0.012 

  R.Square 0.639 N 70 R.Square .664 N 73 R.Square .367 N 70 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 2004 

Variabel independent: CFO = arus kas operasional 2003, NDA = akrual non diskresioer, DA = akrual diskresioner, KAI = indeks komite 

audit, DKI = indeks dewan komisaris, EAI = indeks auditor eksternal, Lev = leverage 2003, LnSize = ln dari nilai kapitalisasi pasar 2003 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10%  
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Tabel 10   Koefisien Regresi Masing - Masing Variabel Interaksi Akrual Diskresioner dengan Komite Audit 

  CFO 04  NDNI 04 dNI 04 

 Hipotesis Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF Koefisien Sig. VIF 

DA_KAI + .617 .202  11.379 -.057 .465  11.807 -.166 .360  13.521 

              

DA*KA_SPI + -.008 .449  1.435 -.107 .025  1.373 -.016 .328  1.438 

DA*KA_SPI(D) + -.418 .160  1.203 -.976 .003  1.184 -.261 .134  1.262 

              

DA*KA_EA + .144 .068 * 2.812 .190 .006 *** 2.859 .043 .218  2.891 

DA*KA_EA(D) + .361 .114  1.868 .788 .001 *** 1.911 .272 .064 * 2.142 

              

DA*KA_FIN + .246 .035 ** 5.119 .017 .441  4.599 -.015 .424  5.314 

Variabel dependen: CFO04 = arus kas operasional 2004, NDNI04 = laba bersih non diskresioner 2004, dNI04 = perubahan laba bersih 

2004 

Variabel independent: DA*KAI = interaksi akrual diskresioner dengan indeks komite audit, DA*KA_SPI = interaksi akrual diskresioner 

dengan jumlah pertemuan komite audit-fungsi SPI, DA*KA_SPI(D) = interaksi akrual diskresioner dengan variabel dummy jumlah 

pertemuan komite audit-fungsi SPI (1 jika pertemuannya ≥ 4 dan 0 jika < 4), DA*KA_EA = interaksi akrual diskresioner dengan jumlah 

pertemuan komite audit-auditor eksternal, DA*KA_EA(D) = interaksi akrual diskresioner dengan variabel dummy jumlah pertemuan 
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komite audit-auditor eksternal (1 jika pertemuannya ≥ 2 dan 0 jika < 2), DA*KA_FIN = interaksi akrual diskresioner dengan jumlah 

anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan 

*** signifikan 1%   ** signifikan 5%   * signifikan 10% 
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