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Oleh : 

Prima Pieter Prasetyo 

 

Abstrak 

 

 Perusahaan perbankan adalah perusahaan yang berfungsi sebagai penghimpun 
dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan pasar modal adalah juga sebagai lembaga 
pengumpul modal dan mobilisasi dana. jika perusahaan perbankan menjadi anggota 
dalam pasar modal, maka perusahaan perbankan tersebut memiliki  hubungan 
langsung  dengan 2 jenis masyarakat, yaitu nasabah dan investor dalam pasar modal. 
Sebelum nasabah menghimpun dana dan investor memupuk modalnya, kebanyakan 
mereka melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan. Dan laba adalah salah satu hal 
yang menjadi indikator untuk melihat kondisi perusahaan. Hal ini memotivasi 
manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meningkatkan atau 
menurunkan laba perusahaan. Sayangnya, kebanyakan nasabah dan investor masih 
belum paham mengenai konsep dan tujuan manajemen laba ini. Komite audit 
diharapkan mampu meminimalisir manajemen melakukan manajamen laba, sehingga 
nasabah dan investor tidak merasa dirugikan karena penyajian laba yang tidak 
sebenarnya 

Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah ahli dalam akuntansi dan 
keuangan (X1), Jumlah anggota Komite Audit (X2), Jumlah pertemuan komite audit 
(X3) dan manajemen laba (Y). Sampel peneltian ini adalah 51 data laporan keuangan 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun             
2009 – 2011. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
jumlah ahli akuntansi dan keuangan dan jumlah anggota komite audit memberikan 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan jumlah 
pertemuan komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 
laba 

Kata Kunci : Jumlah ahli dalam akuntansi dan keuangan, jumlah anggota komite 

audit, jumlah pertemuan komite audit dan manajemen laba 
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Oleh : 

Prima Pieter Prasetyo 

 

Abstract 

 

Bank companies are the entity what has function as gatherer and distributor 
society’s fund. Meanwhile capital market is also have function as collector capital 
and mobilization fund. If bank companies become part of capital market, it will has 
connection with two kind of society directly, such as society as customers and as 
investors in capital market. Before the customers gathers their fund and investors 
distributes their capital, most of  them sees the condition of companies at first step. 
And profit is the one of indicator to know it.  This phenomenon has been motivated 
manager to do earnings management with purpose to maximize or minimize 
companie’s profit. Unfortunately, most of customers and investors still doesn’t know 
about the concept and purpose of earning management. Hopefully the audit 
committee be able to minimize manager do earning management, and then customers 
and investors doesn’t feel aggrieved anymore cause of unreal profit presentation. 

The variable in this study are financial literacy of audit committee (X1), 
quantity of audit committee (X2), total of meeting audit committee (X3) and earnings 
management (Y). The sample was 51 bank companies financial statement data a 
relisted in the Indonesia Stock Exchange in the year 2009 to 2011. While the data use 
dare secondary data. The sampling technique used purposive sampling. The analysis 
method used is multiple linear regression analysis. 

Based on the tests performed, it can be concluded that the financial literacy of 
audit committee and quantity of audit committee are not significant effecton the 
practice of earnings management. and total of meeting audit committee is significant 
effection the practice of earning management 

Keyword : financial literacy of audit committee, quantity of audit committee, total of 
meeting audit committee and earnings management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sejalan 

dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan pasar modal dalam 

penyediaan dana jangka panjang, yaitu sebagai perantara bagi pihak surplus dan 

pihak defisit dana. Pasar modal adalah juga sebagai lembaga pemupukan modal 

dan mobilisasi dana, dimana pasar modal akan memberikan hasil seperti yang 

diharapkan, apabila pasar modal itu efisien. 

Pasar modal yang efisien dapat mendukung perkembangan ekonomi, 

karena adanya alokasi dana dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang 

lebih produktif. Pasar modal dapat memperkokoh struktur permodalan di dunia 

usaha, karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan paduan sumber pembiayaan jangka 

panjang dan jangka pendek (Jusuf, 2002). Berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, pasar modal harus menciptakan suatu mekanisme yang dapat melindungi 

kepentingan pihak surplus dana (investor), yaitu dengan memberikan informasi 

yang lengkap dan benar, sehingga dapat memahami secara menyeluruh keadaan 

emiten bursa efek dari berbagai aspek, terutama aspek keuangan, serta 

perkembangan aktivitas di bursa efek. 
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Berdasarkan kenyataan yang ada, seringkali perhatian pengguna laporan 

keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba, tanpa memperhatikan 

bagaimana laba tersebut dihasilkan. Selain itu, Jika pada suatu kondisi dimana 

pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, 

maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh 

standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba 

yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik 

dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga 

manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat 

memberikan informasi laba lebih baik Hal ini mendorong manajemen perusahaan 

untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen laba (earning 

management).  

Misalnya metode penyusutan dipakai adalah metode garis lurus, tetapi 

berdasarkan evaluasi atas pattern penggunaan aset ternyata metode saldo menurun 

lebih tepat. Perusahaan kemudian melakukan perubahan metode menjadi saldo 

menurun. Hal ini menunjukan manajemen laba (earning management) yang 

dilakukan perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara lebih 

baik. 

Pada beberapa tahun terakhir ini terjadi beberapa kecurangan pada 

pelaporan keuangan perusahaan . Enron, Xerox, Lippo Group, Indofarma dan 

Kimia Farma hanya sebagian nama perusahaan yang teridentifikasi telah 

menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kinerja sebenarnya (Yulian, 
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2006). Masih banyak perusahaan lain yang mungkin melakukan praktek serupa 

tetapi tidak terdeteksi. 

Masih banyaknya perusahaan melakukan praktek manajemen laba, 

dikarenakan kurang pahamnya masyarakat mengenai praktek manajemen laba. 

Padahal, jika masyarakat paham tentang konsep manajemen laba ini, masyarakat 

akan  lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya dalam pasar modal. 

Dengan cara apakah perusahaan telah menyajikan labanya sesuai dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya. Karena salah satu cara melihat kondisi kesehatan 

perusahaan adalah dengan melihat laba yang disajikan perusahaan. Namun, hal 

tersebut tetap harus didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. 

Salah satu komponen yang berperan penting dalam proses penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik adalah komite audit. Peranan komite audit dalam 

menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan telah menjadi sorotan sejak 

terjadinya skandal akuntansi yang menjadi perhatian publik. 

Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan 

penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi 

manajemen dan auditor independen dalam proses     pelaporan keuangan. Komite 

audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan 

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, 

(iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan 
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oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006). Dengan adanya 

komite audit yang efektif diharapkan tindak manajemen laba dapat dibatasi. 

 Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, keberadaan komite 

audit dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam                  

SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga 

Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di 

Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan; 

keterbukaan; dan standar laporan keuangan per sektor. 

Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindarkan 

perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama kasus manajemen laba. Komite 

audit ternyata juga membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam 

mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peraturan tersebut 

dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM                 

No : Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004. Peraturan tersebut 

mewajibkan perusahaan yang terdaftar pada BEJ harus memiliki komite audit. 

Komite audit diwajibkan beranggotakan minimal tiga orang independen dan 

minimal salah satunya memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang 

akuntansi atau keuangan. Salah seorang anggota komite audit harus berasal dari 

komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang komite audit serta hal-hal yang berkaitan dengan komite audit 
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tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja komite audit dalam 

mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara 

kualitas audit dengan manajemen laba. Kualitas audit ini biasanya dikaitkan 

dengan ukuran auditor yaitu big4 dan non-big4. Pamudji, Trihartati 

mengemukakan bahwa reputasi atau ukuran auditor berpengaruh positif namun 

tidak signiifikan terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh alasan yang 

menyangkut subjektifitas auditor, keungkinan terjadinya manajemen laba semakin 

besar jika auditor secara individual memiliki integritas rendah sekalipun auditor 

tersebut berasal dari KAP big4 

Namun,hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Fitriasari (2007)  

yang telah membuktikan bahwa kantor akuntan big4 ternyata membuat 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan lebih oportunistik. Hal ini 

berlawanan dengan peneltian diatas serta berlawanan dengan indeks auditor 

eksternal yang mampu meningkatkan manajemen laba perusahaan lebih efisien. 

Selain itu, terdapat hubungan negative antara financial literacy (kemampuan 

akuntansi dan atau keuangan) anggota komite audit terhadap manajemen laba. 

Dengan tidak konsistennya penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

peneliti-peneliti terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai reputasi auditor eksternal 

dan kualitas  komite audit sebagai variabel bebas terhadap manajemen laba, 
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terutama terhadap industry perbankan yang mempunyai perbedaan dengan 

industry lainnya. 

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan 

dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAAR 

minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam 

penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat 

atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan 

manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang 

disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na’im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 

2006).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH 

AKTIVITAS DAN FINANCIAL LITERACY KOMITE AUDIT 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA  PERUSAHAAN PERBANKAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah aktivitas dan  financial literacy komite audit berpengaruh secara 

simultan dan parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan industri 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, mak tujuan penelitiian ini adalah sebagai 

berikut “Menguji aktivitas dan financial literacy komite audit  terhadap 

manajemen laba pada perusahaan industry perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2011” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan untuk mendorong peneliti-

peneliti lain melakukan kegiatan penelitian lain melakukan kegiatan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topic penelitian ini. 

b. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

Memberikan pertimbangan tambahan bagi kalangan investor dalam 

mengambil keputusan investasinya di pasar modal Indonesia sehubungan 

dengan praktek manajemen laba dalam laporan keuangan. 
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c. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam menambah 

pemahaman  masyarakat mengenai komite audit terhadap manajemen laba di 

dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

d. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai komite audit terhadap manajemen laba di 

masa yang akan datang. 
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