
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Kajian Pustaka 

2.1.1   Teori Agensi 

 

Penelitian mengenai komite audit ini dilandasi oleh agency theory (teori 

agensi). Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk 

memahami corporate governance. Konsep teori agensi adalah hubungan atau 

kontrak antara prinsipal dan agen. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan 

dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan 

kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang 

merupakan inti dari agency theory. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat 

merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk 

memberi hak pengendalian residual kepada manajer (residual control right) yakni 

hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya 

belum terlihat di kontrak.  

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai 

hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik 

perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dalam hal 

ini, prinsipal mendelegasikan beberapa kewenangan kepada agen untuk 

mengambil keputusan. Jika kedua belah pihak berhubungan untuk 



memaksimalisasi utilitas, maka ada kemungkinan agen tidak selalu bertindak 

untuk kepentingan utama prinsipal. Untuk itu, prinsipal menyusun desain biaya 

pemonitoran untuk membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen. Dalam 

beberapa hal, prinsipal akan memberi imbalan kepada agen untuk menjamin agen 

tidak mengambil tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi prinsipal.  

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Emirzon (2007) teori keagenan dilandasi 

oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. 

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan 

diri sendiri (self-interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 

masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko 

(risk averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi 

antara principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai 

barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.  

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing 

individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik 

(principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya 

dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (agent) 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 



dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki.  

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara 

prinsipal dan agen disebut dengan agency problems. Prinsipal tidak mempunyai 

informasi yang cukup tentang kinerja agen. Sementara itu, agen mempunyai lebih 

banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan inilah yang disebut dengan 

asimetri informasi dan hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya 

agency problem. Agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya 

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. 

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen 

mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada 

prinsipal. 

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Salah 

satu mekanisme dari corporate governance adalah keberadaan komite audit 

penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yang preferensi yaitu dalam 

memilih suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan pribadi mereka 

daripada kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, komite audit yang efektif 



dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga 

kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. 

2.1.2      Good Corporate Governance 

Prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan di Indonesia adalah Good 

Corporate Governance. Corporate Governance merupakan suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Dengan sistem Corporate 

Governance yang baik maka perlindungan yang efektif dapat diberikan kepada 

para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan 

dirinya akan perolehan kembali investasi dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh 

karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa sistem Corporate Governance 

yang baik sangat berarti bagi kepentingan pemegang sahamnya, penyandang dana 

serta karyawannya, dan bagi perusahaan itu sendiri (FCGI, 2001).  

 

2.1.2.1    Pengertian dan Tujuan Good Corporate Governance 

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

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan  



Berdasarkan definisi good corporate governance di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya good corporate governance adalah sistem atau proses dalam 

seperangkat peraturan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan berbagai banyak pihak yang berkepentingan umum 

didalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari good 

corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).  

 

2.1.2.2   Prinsip Good Corporate Governance 

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Corporate 

Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. 

Prinsip-prinsip dasar penerapan good corporate governance yang dikemukakan 

oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) adalah sebagai 

berikut:  

1. Fairness (keadilan).  

Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu 

baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.  

2. Transparency (transparansi).  

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada 

waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders).  



3. Accountability (akuntanbilitas).  

Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap 

perusahaan dan para pemegang saham.  

4. Responsibility (pertanggungjawaban).  

Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap 

masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan 

dan menjujung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang 

sehat.  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga mengeluarkan asas-

asas dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 



2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, 

perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

 

 

 



 

2.1.2.3 Manfaat Good Corporate Governance 

Manfaat corporate governance menurut Forum for Corporate Governance 

in Indonesia (FCGI, 2001) adalah:  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.  

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat meningkatkan corporate value.  

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia.  

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen.  

 

2.1.3 Komite Audit  

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit 

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

(2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu : 

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan 

tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan 

klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen.” 

 

Pengertian komite audit menurut Arens, Alvin A, et al. (2010) adalah 

sebagai berikut: 



“An audit committee is a selected number of members of company’s board 

of directors whose responsibilities include helping auditor remain 

independent of management. Most audit committe are made up of three to 

five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company 

management”  

 

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep Good 

Corporate Governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi 

dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan 

mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk 

memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. 

2.1.3.2   Prinsip dan Peran Komite Audit 

Komite audit ini diharapkan dapat  mendorong penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance yang terdiri dari  Independency ,transparency, 

accountability and resposibility, and fairness dapat dijalankan sesuai perannya 

dan berguna untuk pencegahan terjadinya manajemen laba. 

Independensi merupakan prinsip yang sangat difokuskan terutama dalam hal 

menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Peraturan No. IX.I.5 Lampiran 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-

29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 menegaskan pentingnya independensi pada 

komite audit yang berisi tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 

Komite Audit yang diringkas sebagai berikut : 

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultasi 

Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau 



jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh 

komisaris. 

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau 

perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh 

komisaris. 

3.  Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

emiten atau perusahaan publik. 

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan 

dengan kegiatan emiten. 

5.  Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain. 

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM juga mensyaratkan bahwa 

sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu 

orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan 

keuangan. BAPEPAM juga menghimbau bahwa setidak-tidaknya komite audit 

melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. 

Peran komite audit sendiri adalah untuk mengawasi dan memberi masukan 

kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 

2002). Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap 

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, 

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan 

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. 



2.1.3.3 Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit  

Surat keputusan Menteri Badan Milik Negara Nomor: KEP-103/MBU/2002 

tanggal 4 Juni 2002 pasal 4, 5 dan 6 telah mengatur komposisi dan persyaratan 

anggota Komite Audit yaitu : 

Pasal 4  

(1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya:  

a. Satu orang anggota Komisaris/Dewan Pengawas; dan  

b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan 

 (2) Salah satu anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud  

dalam ayat (1) huruf a bertindak sebagai Ketua Komite Audit.  

Pasal 5  

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah :  

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja 

yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya 

yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 secara optimal.  

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan 

dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang 

bersangkutan, misalnya :  

a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat  ketiga 

baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan  pegawai atau 

pejabat BUMN yang bersangkutan;  

b. Mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan;  



3. Mampu berkomunikasi secara efektif.  

Pasal 6  

(1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  

huruf b:  

a. Harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya; dan  

b. Kepada anggota Komite Audit yang bukan Komisaris/Dewan  

Pengawas diberikan honorarium atas beban perusahaan yang besarnya 

ditetapkan Komisaris/Dewan Pengawas.  

(2) Masa kerja anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dengan tidak 

mengurangi hak Komisaris/Dewan  Pengawas untuk memberhentikannya 

sewaktu-waktu.   

(3) Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat 

kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya.   

Surat Keputusan Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003,tanggal 22 Desember 2003, 

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai 

berikut: 

1. Struktur Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 

dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak 

sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal komisaris Independen yang 

menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya 

bertindak sebagai Komite Audit.  

 



Persyaratan keanggotaan Komite Audit: 

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman 

yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu 

berkomunikasi dengan baik. 

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan. 

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan 

keuangan. 

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di 

bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan 

jasa audit dan atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang 

bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh 

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII A2 tentang 

independensi Akuntan yang diberikan jasa audit di pasar modal. 

6. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Publik yang bersangkutan 

dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris. 

7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit 

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 

6 (enam) bulan setelah diperbolehkannya saham tersebut wajib mengalihkan 

kepada pihak lain. 



8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, 

Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. 

10. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau 

Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.  

 

2.1.3.4 Tugas dan Wewenang Komite Audit 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI,2001) dalam Peran 

Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Good Corporate 

Governance (Tata Kelola Perusahaan) menyatakan bahwa terdapat kriteria dan 

catatan lainnya tentang komite audit, antara lain : 

1. Paling sedikit satu anggota Komite Audit harus mempunyai pengetahuan 

yang memadai tentang keuangan dan akuntansi. 

2. Ketua Komite harus mengandung eksekutif yang menurut mereka tepat 

(terutama pejabat di bidang akuntansi) untuk hadir pada rapat-rapat 

komite, tetapi apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat tanpa 

kehadiran seorangpun eksekutif perusahaan. Diluar itu, Direktur Keuangan 

dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan seorang wakil dari auditor 

eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat Komite Audit. 

3. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris Komite Audit. 

4. Wewenang Komite Audit harus meliputi : 



 Memiliki semua aktivitas dalam batas semua ruang lingkup 

tugasnya. 

 Mencari informasi yang relevan dari semua karyawan. 

 Mengutamakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang 

independen apabila dipandang perlu. 

 Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai 

apabila dianggap perlu. 

Tugas-tugas Komite Audit menurut Hiro Tugiman (2002) difokuskan pada: 

1. Terhadap proses pemeriksaan 

Tanggungjawab tinggi dari Komite Audit dititikberatkan kepada proses 

pemeriksaan di lokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan 

penelaahan terhadap ruang lingkup tindak lanjut dari hasil pemeriksaan 

auditor eksternal, yang menyangkut: 

a. Meyakini bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah 

ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan atau 

pemberitahuan kepada auditor. 

b. Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor 

terhadap hasil pemeriksaan. 

c. Melakukan penelaahan terhadap audit program auditor eksternal. 

d. Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan 

auditor. 

e. Melakukan penelaahan atas efektivitas dari auditor eksternal. 

 



2. Terhadap Laporan Keuangan 

Tanggungjawab Komite Audit yang harus dilakukan dalam laporan 

keuangan mencakup: 

a. Melihat dan mengamati pembuatan laporan keuangan tahunan gabungan 

dan akun-akun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan. 

b. Melakukan penelaahan tengah tahun terhadap ikhtisar keuangan 

termasuk juga perspektus perusahaan sebelum diserahkan kepada Dewan 

Komisaris dan sebagai dasar utama untuk persetujuan. 

c. Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau 

kebijakan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam 

penyiapan akun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar 

keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap. 

d. Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan 

perlakuan akuntansi dimasa yang akan datang. 

e. Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan 

akuntansi serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan melaporkan 

nya kepada Dewan Komisaris. 

3. Terdapat masalah keuangan dan pembelanjaan 

Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan dan pembelanjaan 

mencakup: 

a. Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan 

referensi anggaran kas, deviden yang mungkin diterima atau dibayarkan 

dan laba yang diinginkan. 



b. Tanggapan terhadap proposal dari pejabat berwenang yang berhubungan 

dengan: 

 Target keuangan, termasuk target tahunan. 

 Mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan 

memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang 

dana. 

 Mengadakan analisa terhadap batas pembelajaran modal dalam satu 

tahun. 

c. Membuat catatan terhadap proposal untuk kegiatan pembelajaran di atas 

jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 

d. Melakukan penelaahan terhadap proses pekerjaan untuk kontrak yang 

nilainya lebih dari jumlah tertentu. 

e. Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak 

ada dalam program perusahaan. 

4. Terhadap sistem informasi manajemen 

Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem informasi 

manajemen yang meliputi: 

a. Menyajikan akan kebenaran dari sistem informasi manajemen yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

b. Bertindak sebagai standing committe dari Dewan Komisaris apabila 

Dewan Komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan 

laporan keuangan dengan obyek atau perusahaan. 

 



5. Terhadap sisitem dan pengendalian 

Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem dan pengendalian 

dalam bentuk: 

a. Melakukan penelaahan terhadap efektivitas dari pengendalian 

manejemen dan pengendalian intern. 

b. Melakukan penelahaan terhadap sistem pengendalian intern. 

c. Melakukan penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap sistem 

akuntansi dan pengendalian operasi. 

d. Melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijakan pengendalian 

gabungan dalam hubungannya dengan sistem akuntansi. 

e. Tanggapan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh eksternal auditor 

dalam menyangkut akuntansi, pengendalian intern dan masalah lainnya. 

f. Melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan 

kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan, anggaran, pemerintah, 

dan prosedur yang berhubungan dengan perilaku sikap pejabat atau 

personil perusahaan.  

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas melalui Keputusan 

Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite 

audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap 

laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan 

komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, 

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. 

 



2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit 

 

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit menurut Komite Nasional 

Good Corporate Governance (2002) dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit 

yang Efektif adalah : 

1. Pelaporan Keuangan 

Meksipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas 

laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas 

laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan 

independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. 

2. Manajemen Risiko dan Kontrol 

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas 

manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan 

independen atas proses risiko dan kontrol. 

3. Corporate Governance 

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas 

pelaksanaan corporate governance, komite audit melaksanakan pengawasan 

independen atas proses tata kelola perusahaan. 

 

2.1.3.6 Komite Audit yang Efektif 

Menurut Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif  yang disusun 

oleh Komite Nasional Good Corporate Governance pada tanggal 30 Mei 2002, 

komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan 



efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas dewan komisaris dan 

memiliki fungsi untuk:  

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan 

atas nama dewan komisaris. 

2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi 

kemungkinan penyelewengan-penyelewengan. 

3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian 

independen dan memainkan suatu peranan yang positif. 

4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di 

mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat 

dikemukakan. 

5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran 

komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan 

efektif. 

6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya 

dari manajemen. 

7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas 

laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal 

yang lebih baik.  

2.1.3.7 Audit Committe Charter 

 

Audit Committee Charter merupakan suatu dokumen yang dijadikan 

pedoman yang mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan wewenang serta 

struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan 



Komisaris yang akan menjamin terciptanya kondisi pengawasan suatu perusahaan 

dengan baik. Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat 

bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan 

hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik 

yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, seperti 

mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu 

investigasi  khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam 

audit committee charter.  

Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen 

formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha 

menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite 

audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit 

disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan 

tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam 

melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana 

komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap 

efektivitas corporate governance, pengendalian internal, risk assessment, dan 

pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).  

Ada komponen audit committee charter yang dipakai sebagai masukan 

pembuatan audit committee charter di BUMN dan perusahaan publik di 

Indonesia. Komponen tersebut dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang 



Efektif yang disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance  pada 

tanggal 30 Mei 2002 adalah:  

1. Sasaran dan kekuatan yang menyeluruh. 

2. Peran dan tanggungjawab komite audit (roles and responsibilities). 

3. Struktur komite audit (structure). 

4. Syarat-syarat keanggotaan (membership requirements)  

5. Rapat-rapat komite audit (meetings)  

6. Pelaporan komite audit (reporting)  

7. Kinerja komite audit (performing)  

 

2.1.3.8 Independensi Komite Audit 

Independensi merupakan suatu landasan yang penting dalam keberadaan 

komite audit. Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas setiap 

anggota komite audit dalam menyampaikan sikap dan pandangannya. Anggota 

komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang 

independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang independen dan tidak 

terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, 

serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. 

Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas 

serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang 

diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil 

dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 

2002). 



Menurut surat keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 

24 September 2004 pada pedoman pembentukan komite audit menyatakan bahwa 

anggota komite audit merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua 

komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit 

lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. 

komite audit juga tidak boleh orang dalam kantor akuntan publik, kantor 

konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan 

atau jasa konsultan lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan 

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris. Dan juga 

bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan 

publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, 

kecuali komisaris independen. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun 

tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite 

audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 

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

mengalihkan kepada pihak lainnya. 

 

2.1.3.9 Keahlian Anggota Komite Audit 

Keahlian adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman 

yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam 

perusahaan. Keahlian menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan 

suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang 



anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite 

audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Keahlian  

komite audit diwujudkan oleh kemampuan keuangan yang dimiliki anggota 

komite.  

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 

24 September 2004, anggota komite audit disyaratkan independen dan sekurang-

kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. 

Berdasarkan pedoman corporate governance, anggota komite audit harus 

memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar 

belakang usaha yang luas.  

 

2.1.3.10 Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit 

Dalam setiap Audit Committee Charter yang dimiliki oleh masing-masing 

anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik 

dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. 

Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri 

dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris 

yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu 

untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk 

melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (FCGI, 2002).  

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-

pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau 

secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen 



senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite 

audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota 

komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan 

pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite 

audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang 

diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib 

menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari 

kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama 

adalah:  

1.  Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi 

program kerja dalam triwulan bersangkutan.  

2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.  

3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.  

Dari laporan yang dibuat komite audit kepada dewan komisaris, komite 

audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang 

temuan mereka yang berhubungan dengan peninjuan tengah tahun dan laporan 

keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap 

masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, 

kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit 

internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal. 

 

 

 



2.1.3.11 Komitmen Waktu Anggota Komite Audit 

Kehadiran komite audit membantu dewan komisaris untuk mengawasi 

manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit 

diharapkan memiliki komitmen waktu yang tinggi. Komite audit diharapkan 

memiliki banyak waktu untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan 

sehingga kemungkinan terjadinya manajemen laba dapat berkurang. Komite audit 

yang bekerja dan menduduki posisi penting di banyak perusahaan memiliki 

sedikit waktu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengawasan proses 

pelaporan keuangan. Core et al (1999) menyatakan bahwa efektivitas komite audit 

akan menurun ketika anggotanya bekerja di banyak perusahaan. Oleh karena itu, 

apabila perusahaan mempunyai komite audit yang memiliki posisi penting di 

banyak perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut cenderung melakukan 

manajemen laba. 

 

2.1.3.12 Ukuran Anggota Komite Audit 

Berdasarkan surat edaran Bursa Efek Jakarta nomor: SE-008/BEJ/12-2001 

yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia memiliki jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang 

termasuk ketua komite audit.  

Perusahaan dengan kewenangan dalam membuat kebijakan yang dimiliki 

dapat pula memiliki anggota komite audit yang lebih banyak dari peraturan yang 

telah ada. Hal ini dapat terjadi dengan pertimbangan besar atau kecilnya 

perusahaan. Dengan jumlah anggota komite audit yang cukup memadai dan sesuai 



dengan ukuran perusahaan diharapkan akan meningkatkan efektivitas kinerja 

komite audit dalam melaksanakan fungsinya mengawasi dan memantau kinerja 

keuangan dan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, ukuran komite audit dapat 

diperhitungkan berdasarkan jumlah anggota komite audit perusahaan. 

 

2.1.4 Skala KAP (Kantor Akuntan Publik) 

 

 

Definisi Skala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008), yaitu: 

“Mencatat gejala-gejala berdasarkan tingkat kedalaman atau keluasannya 

berupa daftar yang di dalamnya dicantumkan ciri-ciri atau jenis-jenis 

tingkah laku sampel yang dicatat berdasarkan tingkat-tingkat yang telah 

direncanakan.”  

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 tentang Jasa Akuntan 

Publik (“SK Menkeu No.43/1997”) sebagaimana diubah dengan 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 

Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 (“SK Menkeu 

No.470/1999”). Kantor Akuntan Publik diartikan sebagai: 

“Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi 

akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.” 

Definisi Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Wikipedia bahasa 

Indonesia (2008), yaitu: 



“Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai 

wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.” 

 

Sistem pengendalian mutu suatu KAP menetapkan sembilan unsur kendali 

mutu yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya, 

yaitu:  

1. Independensi  

Independensi merupakan kebijakan yang menetapkan bahwa kantor akuntan 

publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua 

tingkatan atau jenjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).  

2. Penugasan para auditor  

Kebijakan ini ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan 

yang layak bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para auditor yang 

telah mendapat latihan teknis dan keterampilan yang memadai yang sesuai 

dengan penugasan.  

3. Konsultasi  

Ditetapkan dengan maksud agar kantor akuntan publik memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa auditor pada kantor akuntan publik akan 

meminta bantuan sepanjang diperlukan dari orang yang mempunyai 

pertimbangan yang lebih matang ataupun otoritas.  

 

 



4. Supervisi  

Kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan supervisi atas semua 

pekerjaan pada jenjang organisasi harus ditetapkan agar kantor akuntan 

publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa pekerjaan yang 

dilaksanakan memenuhi norma pegendalian mutu yang ditentukan. Luas 

supervisi dan penelaahan yang tepat untuk suatu keadaan tergantung pada 

banyak faktor, termasuk kerumitan masalah yang dihadapi, kualifikasi 

auditor yang ditugasi, serta tersedia tidaknya dan dimanfaatkan tidaknya 

tenaga yang dapat memberikan konsultasi.  

5. Pengangkatan auditor  

Hal ini harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan 

yang layak bahwa auditor yang diangkat memiliki karakter yang sesuai 

sehingga mereka mampu melaksanakan tugas secara kompeten.  

6. Pengembangan profesional  

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa para auditor memiliki pengetahuan yang 

diperlukan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang diberikan. 

7. Promosi  

Ditetapkan dengan alasan agar kantor akuntan publik dapat memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa para auditor yang dipilih untuk dipromosikan 

telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab 

yang akan diserahkan padanya. Tata cara dalam mempromosikan auditor 



mempunyai pengaruh besar atas mutu pekerjaan suatu kantor akuntan 

publik.  

8. Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien  

Ditetapkan dalam menerima atau memelihara hubungan dengan klien, agar 

sejauh mungkin dihindarkan terlibatnya nama kantor akuntan tersebut 

dengan klien yang mempunyai itikad kurang baik.  

9. Inspeksi  

Ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak 

bahwa prosedur yang ada hubungannya dengan unsur pengendalian mutu 

lainnya telah ditetapkan secara selektif.  

Kantor akuntan publik bertanggungjawab pada audit atas laporan keuangan 

historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak 

perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil (nirlaba). 

Menurut Haryono Jusup (2001) bidang jasa KAP meliputi: 

1. Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan 

keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas 

pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan 

jasa audit serta atestasi lainnya. 

2. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, 

keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. 



Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya 

dapat melakukan paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut untuk 

menjaga ke independensiannya. Auditor Empat Besar (The Big Four Auditors) 

adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional 

terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik 

maupun perusahaan tertutup (Wikipedia bahasa Indonesia: 2008). 

Adapun KAP Big-Four terdiri dari : 

1. Price Water House Coopers (PWC) 

Price Water House Coopers LLP (merupakan hasil penggabungan dari 

Coopers Lyberland LLP dan Price WaterHouse LLP pada tahun 1998) di 

Indonesia berafiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan. Kantor 

akuntan publik afiliasi Indonesia berkantor pusat di Gedung Price Water 

House Coopers, jalan H.R. Rasuna Said Kav.C3, Jakarta. 

2. Deloitte & Touche Tohmatsu 

Deloitte & Touche Tohmatsu LLP (merupakan hasil penggabungan 

Deloitte, Tonkins & Sells LLP dengan Touche Ross LLP pada tahun 1989) 

di Indonesia berafiliasi dengan KAP Osman Ramli Satrio & Rekan. Kantor 

akuntan publik afiliasi Indonesia berkantor pusat di Wisma Antara, Jalan 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta. 

3. Ernest & Young (EY) 

Ernest & Young LLP (merupakan penggabungan Ernst & Whinney LLP 

dengan Arthur Young & Co LLP pada tahun 1992) di Indonesia berafiliasi 

dengan KAP Purwantoro, Sarwoko, dan Sanjaya. Kantor akuntan publik 



afiliasi Indonesia berkantor pusat di Jakarta Stock Exchange Building 

Tower 1, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta. 

4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler LLP di Indonesia berafiliasi dengan KAP 

Sidharta, Sidharta & Widjaja. Kantor akuntan publik afiliasi Indonesia 

berkantor pusat di Wisma GKBI, Jalan Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 

 

2.1.5 Manajemen Laba 

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja 

dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar 

batas General Accepted Accounting Prinsip (GAAP). Manajemen laba atau yang 

sering disebut dengan earning management merupakan campur tangan 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Sulistyanto (2008), 

manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi 

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder 

yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

Menurut Scott (2003:369) mendefinisikan Earning Management sebagai 

sebagai berikut : 

”The choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific 

objective” 



Manajemen laba (Earnings Management) dilakukan dengan 

mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab 

akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan 

keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan 

keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak 

memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar 

kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau 

dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008).  

Ada dua perspektif penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

mengapa manajemen laba dilakukan oleh manajer, yaitu perspektif informasi dan 

oportunis. Perspektif informasi merupakan pandangan yang menyarankan bahwa 

manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan 

pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Upaya mempengaruhi 

informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan memilih, menggunakan, 

dan mengubah metode dan prosedur akuntansi. Perspektif oportunis merupakan 

pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku manajer 

untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena 

memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. 

 

2.1.5.2 Motivasi dalam Manajemen Laba 

Manajemen laba dilakukan oleh manajer dengan merekayasa laba 

perusahaannya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama beberapa 



periode. Secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk 

berperilaku oportunis. Menurut Scott (2000), motivasi tersebut adalah:  

 

1. Motivasi bonus  

Bonus plan hypothesis menegaskan bahwa ceteris paribus, manajer 

perusahaan cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang 

menggeser earnings yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode 

sekarang. Manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan 

bonusnya. 

2. Motivasi kontraktual lainnya  

Hipotesis debt/equity yaitu ceteris paribus, suatu perusahaan yang rasio 

debt/equity besar cenderung manajer perusahaan memilih prosedur-prosedur 

akuntansi yang menggeser earnings yang dilaporkan dari periode masa 

depan ke periode sekarang. Manajemen melakukan manajemen laba untuk 

memenuhi perjanjian utangnya agar meloloskan perusahaan dari kesulitan 

keuangan. 

3. Motivasi politik  

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

mengurangi laba periodiknya dibanding perusahaan yang kecil. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.  

4. Motivasi pajak  

Manajer termotivasi melakukan manajemen laba karena income taxation. 

Karena semakin tinggi labanya maka semakin besar pajak yang 



dikenakannya. Sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk 

mengurangi pajak tersebut. 

5.  Pergantian CEO  

Motivasi manajemen laba ada di sekitar pergantian CEO. Hipotesis rencana 

bonus menjelaskan bahwa CEO yang akan diganti melakukan pendekatan 

strategi untuk memaksimalisasi laba agar menaikkan bonusnya.  

6. Motivasi pasar modal  

Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh 

investor dan para analis keuangan untuk menilai saham. Dengan begitu, 

kondisi ini menciptakan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi 

earnings dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek. 

 

2.1.5.3 Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2003) berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam 

earning management adalah: 

1  Taking a bath 

Terjadi apabila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer 

dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan 

menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. 

Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai 

kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak 

menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, 

manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan 



biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear the desk, 

sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat. 

2  Income minimization 

Bentuk ini mirip dengan ”taking a bath”, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni 

dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan 

mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan 

mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas 

perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian 

secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas 

barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. 

3  Income maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada 

data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi 

tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus 

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan 

yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan 

memaksimalkan pendapatan. 

4 Income smoothing 

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan 

meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama 



bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang 

relatif stabil. 

 

2.1.5.4 Teknik Manajemen Laba  

 

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat 

dilakukan dengan tiga teknik yaitu:  

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.  

Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi 

akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun 

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi 

biaya garansi, dll.  

2. Mengubah metode akuntansi.  

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya mengubah metode 

depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode 

depresiasi garis lurus.  

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.  

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau 

pendapatan. Contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, 

mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, 

mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 



 

 

2.1.6 Discretionary Accrual 

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan 

menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada 

prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer 

untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada 

pendapatan yang dilaporkan.  

Standar akuntansi keuangan menggunakan dasar akrual dalam penyusunan 

laporan keuangan untuk dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan 

utama dari akrual akuntansi adalah untuk melindungi investor dalam menaksir 

kinerja ekonomi perusahaan selama satu periode, melalui penggunaan prinsip 

akuntansi dasar seperti pengakuan pendapatan. Dengan dasar akrual ini, pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan 

keuangan yang disusun berdasarkan akrual memberikan informasi kepada 

pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan atau 

pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta 

sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (IAI, 

2002). 

 

 



Konsep akuntansi akrual sendiri terdiri dari 2 kelompok,antara lain : 

1. Discretionary accruals 

Discretionary accruals merupakan pengakuan laba akrual atau beban yang 

bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Misalnya, 

penentuan cadangan kerugian piutang dan menggeser pendapatan periode 

yang akan datang ke pendapatan periode berjalan. 

2. Non-discretionary accruals 

Non-discretionary accruals merupakan laba akrual yang wajar, tidak 

dipengaruhi kebijakan manajemen, serta mentaati pada suatu standar atau 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya, metode pencatatan 

persediaan dan metode depresiasi. 

 

2.1.7 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai efektivitas komite audit telah banyak dilakukan di 

seluruh dunia. Beberapa penelitian terdahulu berhasil membuktikan keterkaitan 

antara karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dengan manajemen laba pada 

perusahaan. Klein (2002) meneliti mengenai hubungan komite audit dan 

karakteristik dewan komisaris terhadap earnings management di perusahaan. 

Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan yang listed di S&P 500 untuk 

periode tahun 1992-1993 sebanyak 628 perusahaan. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit independen dan 

abnormal akrual, selain itu juga ditemukan hubungan negatif antara komisaris 

independen dengan abnormal akrual. Disimpulkan pula bahwa struktur dewan 



komisaris yang independen dari CEO akan menjadi lebih efektif dalam 

mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Penelitian Abbott, Parker, dan Peters (2002) meneliti tentang karakteristik 

komite audit (independensi, keahlian keuangan, ukuran komite audit, kontrol 

terhadap auditor eksternal dan jumlah pertemuan komite audit) terhadap salah saji 

keuangan. Dari penelitian tersebut, Abbott menemukan bahwa independensi dan 

jumlah pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif dengan keterjadian 

pelaporan keuangan yang disajikan kembali. 

Xie et al. (2003) meneliti peran dewan komisaris dan komite audit dalam 

mencegah manajemen laba. Sampel diambil dari indek S&P 500 untuk periode 

1992, 1994 dan 1996 sebanyak 282 perusahaan. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa komisaris independen dan komite audit yang aktif dan 

memiliki pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam 

pencegahan kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba, selain itu 

dinyatakan pula bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang 

independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. 

Zhou dan Chen (2004) meneliti tentang komite audit, karakteristik dewan 

dan manajemen laba pada bank komersial. Sampel diambil dari perbankan 

komersial untuk periode 2000-2001 sebanyak 989 perusahaan. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa manajemen laba pada perbankan, di temukan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara jumlah pertemuan komite audit, keahlian tata 

kelola komite audit dan pertemuan direksi dengan manajemen laba pada 

perbankan. 



 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Klein 

(2002) 

Audit Committee, Board 

of Director 

Characteristics and 

Earnings Management 

 

Regresi Struktur dewan komisaris yang 

independen dari CEO akan menjadi 

lebih efektif dalam mengawasi proses 

pelaporan keuangan perusahaan. 

2 Abbott, 

Parker, 

dan Peters 

(2002) 

Audit Committee 

Characteristic and 

Financial 

Misstatement 

Regresi 

Logistik 

Independensi, jumlah pertemuan 

komite audit dan keahlian financial 

berpengaruh negatif terhadap financial 

misstatement. 

3 Xie et al. 

(2003) 

Earnings Management 

and Corporate 

Governance: The Role of 

The Board and The Audit 

Committee 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi 

Berganda 

dan regresi 

univariat 

Komisaris independen dan komite 

audit yang aktif dan memiliki 

pengetahuan tentang keuangan 

menjadi faktor penting dalam 

pencegahan kecenderungan manajer 

untuk melakukan manajemen laba. 

Persentase dewan komisaris dari luar 

perusahaan yang independen 

berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap akrual kelolaan. 

4 Zhou dan 

Chen 

(2004) 

Audit Committee, Board 

Characteristics and 

Earnings 

Management by 

Commercial Banks 

Regresi Jumlah pertemuan komite audit, 

governance expertise komite audit, 

dan jumlah pertemuan dewan direksi 

memiliki hubungan negatif terhadap 

manajemen laba di sektor perbankan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap earnings yang sering 

dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme 

pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah 



satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan Good Corporate 

Governance. Penerapan Good Corporate Governance khususnya tentang 

keberadaan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. 

Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme 

Corporate Governance pada kinerja komite audit serta skala KAP berpengaruh 

terhadap manajemen laba dan dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. 

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Skala KAP 

(X1) 

 

Efektifitas Kinerja Komite Audit 
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 Keahlian Komite Audit 
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 Komitmen Waktu 

Komite Audit 

 Ukuran Komite Audit 

 

Manajemen Laba 

 (Y) 

 



2.3.1 Skala KAP dan Manajemen Laba 

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, dikatakan besar 

jika kantor akuntan publik tersebut berafiliasi atau mempunyai cabang dan 

kliennya dari perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tenaga profesional 

diatas 50 orang. Dikatakan kecil jika tidak berafiliasi, dimana tidak mempunyai 

kantor cabang dan klienya perusahaan kecil dan jumlah profesionalnya kurang 

dari 50 orang (Arens, et al, 2008). 

Auditor Big Four adalah auditor yang memiliki keahlian dan memiliki 

reputasi yang tinggi dibanding auditor Non Big Four. Jika auditor ini tidak dapat 

mempertahankan reputasinya, maka masyarakat tidak akan memberi kepercayaan 

kepada auditor Big Four sehingga auditor ini akan tiada dengan sendirinya. Ini 

terjadi pada KAP Arthur Andersen yang terlibat dalam kasus Enron (Sanjaya, 

2008).  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan 

berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien 

terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas 

auditor berdasarkan perbedaan big five dan non big five dan ada juga yang 

menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit. 

Teoh (1993) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan 

kualitas earnings, yang diukur dengan Earnings Response Coefficient (ERC). 

Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokkan auditor 

big four dengan non big four, dikarenakan salah satu KAP big five yaitu Arthur 

Andersen telah dinyatakan collapsed.  Teori reputasi memprediksikan adanya 



hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2000). 

Meutia (2004) yang meneliti tentang hubungan antara kualitas auditor dengan 

manajemen laba menemukan bahwa semakin tinggi kualitas auditor maka 

semakin rendah manajemen laba yang terjadi di perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Sanjaya (2008) yang menyatakan bahwa KAP Big 

Four yang memiliki kualitas auditor yang tinggi di mata masyarakat dapat 

mencegah manajemen laba.  Untuk meneliti hubungan antara skala KAP dan 

manajemen laba, penelitian ini akan menguji H1.  

H1 : Skala KAP berpengaruh terhadap Discretionary Accruals (DACt) 

2.3.2 Independensi Komite Audit dan Manajemen Laba 

Komite audit harus memiliki kemampuan dan independensi untuk 

mengkaji bahkan mengangkat praktik-praktik manajemen yang mencurigakan 

sekalipun perusahaan memperlihatkan kinerja pertumbuhan yang baik. 

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit (Hiro 

Tugiman 1995). Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya 

memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat.  Komite audit 

dipercaya sebagai kekuatan kunci dalam melindungi kepentingan investor dan 

dapat mempengaruhi share price perusahaan. 

Independensi dan keahlian yang dimiliki anggota komite audit merupakan 

pengaruh dari karakteristik komite audit. Klien. A (2002) menguji apakah komite 

audit dan karakteristik dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. 



Dengan adanya penelitian tersebut dapat dibuktikan bahwa ada hubungan negatif 

antara komite audit independen dan akrual tidak normal. Hal ini menunjukan 

bahwa struktur dewan yang independen terhadap CEO efektif dalam memonitor 

proses pelaporan akuntansi keuangan perusahaan. Komite audit sendiri bertugas 

sebagai penengah dua pihak untuk menimbang dan dapat memberikan pandangan 

yang berbeda antara manajemen dan auditor untuk mencapai keseimbangan akhir, 

sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat. 

Dalam standar baru, perusahaan harus memiliki komite audit sedikitnya 3 

anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan 

perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan 

perusahaan. Peraturan baru ini sebagai respon atas permintaan Stock Exchange 

Committe (SEC) untuk meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam menilai 

proses pelaporan keuangan. 

Dilakukan penelitian lainnya untuk membuktikan pengaruh independensi 

komite audit terhadap manajemen laba. Xie et al. (2003) menemukan hubungan 

bahwa independensi komite audit juga berhubungan negatif dengan discretionary 

accrual. Untuk meneliti hubungan antara independensi komite audit dan 

manajemen laba, penelitian ini akan menguji H2.  

H2 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap Discretionary 

Accruals (DACt) 

 



2.3.3 Keahlian Komite Audit dan Manajemen Laba 

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Peraturan 

Bapepam-LK No. IX.1.5 mengatur tentang pembentukan dewan komisaris 

independen dan komite audit. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat di BEI 

harus memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal tiga 

orang independen, salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah 

seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang 

merangkap sebagai ketua komite audit.  

Anggota komite audit harus memiliki keahlian atau akses kepada keahlian 

yang mendalam dibidang keuangan. Mereka harus memiliki pemahaman tentang 

prinsip-prinsip yang mendasari penyiapan laporan keuangan, mengapa kebijakan 

akuntansi tertentu yang diambil, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan 

dapat memastikan bahwa hasil akhir yang didapatkan sejalan dengan pemahaman 

mereka tentang proses yang berlaku. Dan apabila semuanya telah terpenuhi maka  

laporan keuangan yang disajikan juga akan baik dan dapat memberikan 

keuntungan bagi para investor dalam pengambilan keputusan.  

Menurut penelitian Abbott et al. (2000) dalam Bryan et al. (2004) 

menyatakan bahwa lebih besarnya  penyajian laba kembali dan kecurangan ketika 

anggota komite audit tersebut tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi 

dan keuangan. DeZoort et al. (2002) dalam Zhou dan Chen (2004) menemukan 

bahwa anggota komite audit dengan pengalaman tata kelola perusahaan yang baik 



dan pelaporan keuangan dan pengetahuan lebih tentang audit untuk memahami 

penilaian auditor dan untuk mengatasi dan mendeteksi salah saji yang material. 

 Xie et al. (2003) dan Choi et al. (2004) menyatakan bahwa anggota komite 

audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan 

merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Untuk meneliti 

hubungan antara keahlian di bidang keuangan yang dimiliki oleh anggota komite 

audit dan manajemen laba, penelitian ini akan menguji H3.  

H3 : Keahlian anggota komite audit berpengaruh dengan Discretionary 

Accruals (DACt). 

 

2.3.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Manajemen Laba 

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komite Audit 

dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana  ditetapkan oleh komite 

audit sendiri. Dalam rapatnya, komite audit  dapat meninjau akurasi pelaporan 

keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen namun, menurut penilaian komite audit, mungkin memerlukan 

tindak lanjut. DeZoort et al. (2002) menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang 

lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan 

dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit 

menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya. 

Regulasi yang ada tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah frekuensi rapat 



komite audit dalam tiap periodenya sehingga tidak terdapat pedoman bagi komite 

audit terkait rapat yang harus dilakukan.  

Menurut penelitian Abbott et al. (2000) dalam Bryan et al. (2004) 

memberikan bukti yang konsisten dengan klaim yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan frekuesi pertemuan komite audit yang kurang dari batas 

minimum memungkinkan lebih sering menyajikan kembali labanya. Menon dan 

Williams (1994) dalam  Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa efektivitas 

komite audit dapat diukur dengan jumlah pertemuan komite audit. Aktivitas 

komite audit yang lebih mungkin dapat mempengaruhi manajemen dan atau 

keputusan dewan komisaris. 

Xie et al. (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit 

berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Untuk meneliti hubungan 

antara frekuensi pertemuan rapat komite audit dengan manajemen laba, penelitian 

ini akan menguji  H4. 

 H4 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap 

Discretionary Accruals (DACt). 

 

2.3.5 Komitmen Waktu Komite Audit dan Manajemen Laba 

 

Peranan komite audit pada dasarnya mempengaruhi kinerja manajemen, 

pertimbangan dan pemikiran untuk menilai kinerja tersebut. Penelitian ini 

mengasumsikan kehadiran komite audit membantu dewan komisaris untuk 



mengawasi manajemen dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, komite audit 

diharapkan memiliki komitmen waktu yang tinggi. Komite audit diharapkan 

memiliki banyak waktu untuk mengawasi proses kinerja manajemen perusahaan 

sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat berkurang. Komite audit 

akan mempunyai banyak pengalaman apabila mereka pernah bekerja dan 

menempati posisi di beberapa perusahaan. Namun, apabila mereka terlalu banyak 

menempati posisi penting di berbagai perusahaan di saat yang bersamaan, maka 

efektivitasnya akan menurun. Hal ini disebabkan oleh sangat terbatasnya waktu 

yang mereka miliki untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai komite audit. 

Core et al. (1999) dalam Bryan et al. (2004) berpendapat bahwa efektivitas 

komite audit akan menurun ketika mereka melayani sangat banyak perusahaan. 

Core et al. menekankan bahwa pengalaman yang diperoleh pada saat bekerja di 

perusahaan lain mulanya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komite audit. 

Namun, faktanya akan berbalik ketika mereka memiliki posisi dan melayani 

sangat banyak perusahaan (lebih dari tiga perusahaan) di saat bersamaan. Untuk 

meneliti hubungan antara komitmen waktu komite audit yang dimiliki oleh 

anggota komite audit dan manajemen laba, penelitian ini akan menguji  H5. 

H5 : Komitmen waktu komite audit berpengaruh terhadap 

Discretionary Accruals (DACt) 

 

2.3.6 Ukuran Komite Audit dan Manajemen Laba  

Untuk mewujudkan kinerja komite audit yang efektif, komite audit harus 

memiliki anggota yang cukup dari segi kualitas untuk menjalankan tugas dan 



wewenangnya dalam pengendalian dan pemantauan atas aktivitas pengelolaan 

perusahaan. Hal ini kemudian didukung dengan dikeluarkannya surat edaran 

Bursa Efek Jakarta nomor: SE-008/BEJ/12-2001 yang menyebutkan bahwa setiap 

perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek indonesia memiliki jumlah anggota 

komite audit sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua komite audit. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai jumlah anggota komite audit 

yang lebih dari satu ini dimaksud agar dapat melakukan aktivitas pengawasan 

yang memadai serta dapat mengadakan pertemuan dan saling bertukar pendapat 

satu sama lain sehingga tercipta suatu hasil yang matang dan penuh pertimbangan. 

Karena setiap anggota komite audit memiliki gagasan masing-masing dan latar 

belakang pendidikan yang berbeda. Pengalaman yang dimiliki oleh setiap anggota 

komite audit dalam tata kelola perusahaan pasti berbeda baik dari segi waktu 

maupun permasalah yang pernah dihadapinya.  

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah 

minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut KNKG, untuk 

membangun komite audit yang efektif, rentang jumlah anggota yang diperlukan 

adalah 3 – 5 orang. Sedangkan menurut Carcello et al., (2008) rentang yang 

efektif adalah sebesar 6 – 9 orang, karena komite audit yang terlalu kecil akan 

mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja. 

Akan tetapi Dalton dkk (1999) dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

komite audit dengan jumlah anggota yang besar cenderung kehilangan fokus dan 

kurang partisipasi dibandingkan dengan yang lebih kecil. Jumlah anggota komite 



audit yang terlalu besar dapat menjadikan komunikasi antara anggota komite audit 

akan menjadi kurang lancar sehingga kinerja menjadi kurang baik. Dan hal ini 

dapat membuat tugas komite audit tidak berjalan dengan baik, serta tidak dapat 

membatasi tindak manajemen laba. 

Yang and Khrisnan (2005) berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara antara ukuran komite audit dengan manajemen laba (discretionary 

accrual). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite 

audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya 

ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Untuk 

meneliti hubungan antara ukuran komite audit yang dimiliki oleh anggota komite 

audit dan manajemen laba, penelitian ini akan menguji  H6. 

H6 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap Discretionary 

Accruals (DACt). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


