
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the influence of Competence of the audit committee, 

the size of the company, Number of audit committee meetings and the size of the 

audit committee to real earnings management activities. The samples are 

manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2015. The 

data analysis technique is multiple linear regression analysis. Results of the study 

are (1) Competence of the audit committee does not affect real earnings 

management activities. (2) The size of the company does not affect real earnings 

management activities. (3) Number of audit committee meetings does not affect 

real earnings management activities. (4) The size of the audit committee positively 

affect real earnings management activities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Manajemen laba merupakan topik yang telah banyak mendapat perhatian 

dalam penelitian akuntansi. Namun, kebanyakan penelitian manajemen laba 

terdahulu hanya memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual 

(accrual-based earnings management). Beberapa penelitian manajemen laba 

terkini menyatakan pentingnya memahami bagaimana perusahaan melakukan 

manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil (real earnings management) 

selain manajemen laba berbasis akrual (Cohen dan Zarowin, 2010). Hal ini 

penting karena hasil penelitian Cohen et al. (2008) menunjukkan bahwa manajer 

telah beralih dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba riil setelah 

periode Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk menghindari deteksi yang dilakukan 

auditor dan regulator. 

Tindakan manajemen laba menurut pandangan teori agensi (agency 

theory) dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme tata kelola perusahaan 

yang baik(good corporate governance) sehingga dapat menyelaraskan 

kepentingan berbagai pihak. Corporate governance merupakan suatu mekanisme 

yang digunakan oleh pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengontrol 

tindakan manajer. Penerapan good corporate governance diharapkan dapat 

menjadi penghambat aktivitas manajemen laba sehingga laporan keuangan dapat 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya. 
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Mekanisme corporate governance dapat mengontrol tindakan opurtunis 

manajer dengan beberapa cara. Pertama, meningkatkan kualitas auditor. Kualitas 

auditor dilihat dari peran auditor berkompetensi memadai dan bersikap 

independen sehingga menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap 

integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan manajemen sehingga pengguna 

yakin bahwa laba disajikan manajer bebas dari manipulasi. Kedua, memperbesar 

porsi mekanisme corporate governance dalam perusahaan karena terbukti 

mengurangi aktivitas manajemen laba riil dengan lebih memonitor proses 

pelaporan keuangan yang dilakukan olehmanajer (Ferdawati, 2010). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, 

dengan dilakukannya pengujian secara empiris tentang peran auditor ekstemal 

sebagai mekanisme corporate governance terhadap aktivitas manajemen laba riil 

dapat diketahui apakah upaya regulator untuk meciptakan corporate governance 

yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 yang telah diberlakukan 

sejak September 2003, keputusan ketua Bapepam Nomor KEP-40/PM/2003 dan 

Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, telah berhasil 

diimplementasikan sehingga praktik aktivitas manajemen laba riil dapat 

diminimalisasi. 

Kedua, penelitian ini difokuskan pada aktivitas manajemen laba riil bukan 

manajemen laba akrual sebagaimana yang telah banyak dilakukan pada penelitian 

sebelumnya di Indonesia. Aktivitas manajemen laba riil merupakan isu penelitian 

yang masihbaru karena selama ini penelitian tentang manajemen laba hanya 
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difokuskan pada jenis manajemen laba akrual dan mengesampingkan aktivitas 

manajemen laba riil padahal sudah banyak bukti bahwa aktivitas manajemen laba 

riil merupakan hal yang sering dilakukan oleh manajer [Cohen dan Zarowin 

(2010) serta Cohen et al. (2008)]. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian Cohen dan Zarowin (2010) serta 

Roychowdhury (2006) yang berargumen bahwa manajemen laba riil kurang 

menarik perhatian auditor dibandingkan pengaturan akrual karena manajemen 

laba riil merupakan keputusan riil tentang penentuan harga produk dan jumlah 

produksi perusahaan yang belum tentu menjadi lingkup pemeriksaan auditor. 

Namun baik Cohen dan Zarowin (2010) maupun Roychowdhury (2006) belum 

menguji secara empiris dugaan bahwa manajemen laba riil tersebut akan lebih 

sulit dideteksi oleh auditor daripada manajemen laba berbasis akrual. Oleh karena 

itu, masih menjadi pertanyaan penelitian yang penting apakah manajemen laba riil 

secara empiris terbukti lebih sulit dideteksi oleh auditor dibandingkan manajemen 

laba berbasis akrual sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

aktivitas manajemen laba riil. 

Penelitian ini menambahkan variabel penelitian dari skripsi sebelumnya 

sebagai variabel kontrol. Skripsi Valery (2015) meneliti tentang pengaruh kualitas 

audit, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan komposisi komisaris 

independen terhadap aktivitas manajemen laba riil. Skripsi Hamijaya (2015) 

meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

independensi dewan komisaris dan kualitas audit terhadap aktivitas manajemen 

laba riil. Sementara Skripsi Setyaningsih (2015) meneliti tentang efektifitas dewan 
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komisaris, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan 

kualitas auditor terhadap aktivitas manajemen laba riil. Sehingga dalam penelitian 

ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris 

independen dan kualitas auditor sebagai variabel kontrol. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT, UKURAN 

PERUSAHAAN, JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT DAN UKURAN 

KOMITE AUDIT TERHADAP AKTIVITAS MANAJEMEN LABA RIIL.” 

 

1.2. PerumusanMasalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil?  

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil?  

3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil?  

4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktik 

Bagi investor: 

Dapat memberikan gambaran tentang praktik aktivitas manajemen laba riil 

dan beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan mana yang 

menjadi target investasi. 

Bagi pengambil kebijakan: 

Dapat memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan 

aktivitas manajemen laba riil agar mempertimbangkan mekanisme 

corporate governance. 
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2. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan bukti empiris baru tentang pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap aktivitas manajemen laba riil. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 

 

       

 

 

 

 

VARIABEL KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6. Sistematika Penulisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sistematika penulisan penelitian ini adalah: 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan serta pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta teknik 

analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 


