
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Manajemen Laba 

Laporan keuangan sering dipergunakan oleh investor untuk menilai 

kinerja perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak menggapai target yang sudah 

ditentukan oleh investor, manajer sering mengatur laba untuk menghasilkan laba 

sesuai yang diinginkan sehingga meningkatkan investasi di perusahaan.  

Manajemen laba ialah usaha yang dirancang oleh manajemen perusahaan 

dalam pelaporan keuangan agar dapat meningkatkan atau menurunkan laba 

perusahaan, tanpa menimbulkan adanya penambahan atau pengurangan 

profitabilitas ekonomis perusahaan tersebut pada jangka panjangnya 

(Widyaningdyah, 2001). Manajemen laba dianggap sebagai tugas manajer bisnis 

dan melibatkan manipulasi pada pelaporan keuangan yang disengaja dalam batas 

yang diizinkan oleh standar umum yang berlaku agar mendapatkan laporan yang 

telah menyimpang dari laporan keuangan untuk kepentingan manajer. Hu et al. 

(2013) menyatakan bahwa hasil dari penyusunan manajemen laba tidak 

menggambarkan kenyataan ekonomi dari kinerja perusahaan, namun hanya apa 

yang manajemen inginkan dari laporan keuangan tersebut agar laporan 

pendapatannya dipercayai. Magrath dan Weld (2002) menjelaskan bahwa praktik 

manajemen laba dirancang untuk membantu manajer dalam memenuhi kewajiban 

mereka kepada pemangku kepentingan atau untuk menjebak investor. Apapun 

motifnya, sengaja atau tidak, manajemen laba sampai pada taraf tertentu yang 

memberikan laporan yang telah menjebak pengguna. Perusahaan-perusahaan yang 

dengan sengaja menghasilkan manipulasi laporan pendapatan yang mencerminkan 
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pendapatan mereka saat ini baik, dapat membuat pembaca laporan keuangan 

mengambil keputusan yang salah. 

Handayani dan Rachadi (2009) menyatakan bahwa biasanya perilaku 

manajer akan mengarah pada dampak praktik manipulasi laba dan perataan laba. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manipulasi laba ialah kegiatan 

yang dirancang oleh manajer agar dapat memanipulasi laba akuntansi dan untuk 

mendapatkan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan mereka atas 

informasi yang disajikan. Teknik pengelolaan pendapatan melalui perhitungan 

memakai akrual. Walaupun jumlah akrual terkait dengan praktik manipulasi laba, 

harus dicatat bahwa tidak seluruh bagian pada jumlah akrual terkait dengan 

praktik manipulasi laba. Dengan perhitungan jumlah akrual akan dibedakan 

menjadi dua jenis yakni, non-diskresioner akrual dan diskresioner akrual. 

Nondiskresioner akrual yang dikenal sebagai akrual normal yang bersumber dari 

prediksi manajemen yang menggambarkan kinerja ekonomi pada perusahaan 

(Rahman & Ali, 2006). Non-diskresioner akrual merupakan informasi akuntansi 

yang disesuaikan untuk arus kas perusahaan yang diberlakukan oleh badan 

pengaturan standar akuntansi. Sementara itu, total akrual ialah diskresioner akrual 

termasuk dalam bagian total akrual yang telah dikelola oleh manajemen (Amman 

et al., 2006). Diskresioner akrual merupakan laporan arus kas yang telah 

disesuaikan yang dipilih oleh manajer yang fleksibilitas dalam peraturan 

akuntansi. Karena fleksibilitas ini, diskresioner akrual adalah komponen yang 

sering memberi manajer kesempatan untuk memanipulasi laba (Dechow, 1994). 

Dalam mengelola laba ada empat metode yang dapat dilakukan (Scott, 2000), 

antara lain: 
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1. Metode pertama yaitu taking a bath, metode ini digunakan oleh tim 

manajemen untuk memanipulasi laporan laba rugi untuk membuat hasil 

yang buruk terlihat lebih buruk untuk menjadikan hasil pendapatan yang 

lebih baik dimasa depan. Pola ini dilaksanakan dengan menghapus aset-

aset yang menimbulkan biaya di waktu mendatang.  

2. Metode kedua, income minimization. Perusahaan yang memiliki laba 

tinggi mungkin akan mempraktikan metode ini untuk mencegah tekanan 

politik dan pajak penghasilan, karna metode ini mengharuskan 

manajemen untuk menambah biaya, agar meminimalisasikan pendapatan 

yang dilaporkan.  

3. Metode ketiga adalah income maximization. Teknik ini biasanya 

digunakan untuk kepentingan manajer dari pada untuk kepentingan 

investor atau pemegang saham.  

4. Metode terakhir adalah income smoothing. Teknik ini digunakan oleh 

manajer dengan memilih angka laba dan pengeluaran, dan biasanya 

menggunakan angka perkiraan pengeluaran. Karena manajemen akan 

melaporkan laba tinggi, dan manajer akan memperlancar pendapatan 

perusahaan sebagai teknik untuk mengelola penghasilan perusahaan. 

Kemungkinan teknik yang akan dipilih sebagai alat untuk mengelola laba 

akan terpaut pada motif manajemen (Ratsula, 2010). 

Praktik manajemen laba ini terjadi jika tata kelola perusahaan tidak dapat 

berfungsi secara normal (Hassan & Ahmed, 2012). Tata kelola perusahaan yang 

baik ialah pilihan, dan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dapat juga menjadi 

penilaian yang sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kinerja perusahaan. Tata 
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kelola perusahaan ialah alat untuk mengatur serta mengendalikan perusahaan di 

Indonesia yang dapat menjadikan nilai lebih untuk pemangku kepentingan. 

Penelitian Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 2002 

menyatakan bahwa perusahaan memiliki pertimbangan dalam 

mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) karena ketaatan 

mereka pada aturan. Perusahaan percaya bahwa penerapan GCG adalah sebuah 

konsep penegakan etika kerja yang telah menjadi komitmen perusahaan dan 

penerapan GCG dikaitkan dengan membangun reputasi perusahaan. 

Adanya sistem tata kelola perusahaan karena pentingnya hak para 

pemangku kepentingan agar mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan 

dengan benar dan tepat waktu. Dampak tata kelola perusahaan berbeda antar 

negara dikarenakan struktur tata kelola perusahaan yang berbeda akibat kondisi 

sosial, ekonomi, dan peraturan yang berbeda (Rouf, 2011). CheHaat et al. (2008) 

mendefinisikan GCG sebagai mekenisme akan melindungi investor terhadap 

tindakan berbahaya yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan terhadap modal 

investor pada perusahaan tersebut. Menurut Arguden (2013) ada enam komponen 

utama yang dibutuhkan dalam konsep tata kelola perusahaan, yakni konsisten, 

keadilan, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan efektivitas. Keenam 

komponen itu penting untuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara 

konsekuen dan telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pada laporan 

keuangan serta untuk mengawasi rekayasa pada aktivitas kinerja perusahaan. 

Prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam tata kelola perusahaan bertujuan 

untuk mencapai kinerja karyawan yang optimal yang dapat meningkatkan 

performa dalam organisasi. 
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Sistem GCG ini harus mampu melindungi keinginan investor melalui 

aktivitas internal maupun eksternal perusahaan (Sulistyanto, 2008). Mekanisme 

GCG yang baik dibentuk dengan tujuan mempersempit manajer perusahaan dalam 

melaksanakan manipulasi laba dan juga indikator yang berpengaruh, yaitu 

keberadaan direktur independen dan komite audit.  

Independensi dewan komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab 

dalam melaksanakan GCG dengan menggunakan kemampuan dewan direksi 

dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan agar 

manajer lebih efisien dan memberikan kinerja lebih baik bagi perusahaan 

(Sulistyanto, 2008). Komisaris independen ialah dewan direksi yang bukan bagian 

dari manajemen perusahaan, melainkan bagian dari mayoritas pemegang saham, 

pejabat, atau yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung dengan investor, 

biasanya yang memonitor manajemen perusahaan (Solar & Yustivandana, 2006). 

Komisaris independen adalah posisi terbaik untuk memantau dan mengendalikan 

kebijakan perusahaan yang dijalankan oleh dewan direksi. 

Ukuran dewan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Ukuran dewan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan melalui 

perannya dalam manajemen pemantauan dan keterlibatan dewan dalam proses 

pengambilan keputusan perusahaan (Haniffa & Hudaib, 2006). Menurut Nagar et 

al. (1993) ukuran dewan merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

efektivitas dewan. Sebagian besar penelitian menjelaskan bahwa pengaruh antara 

ukuran dewan dan manajemen laba dianggap sebagai elemen penting yang 

mempengaruhi manajemen laba (Rahman et al., 2006). Hossain et al. (2001) 

menjelaskan jika perusahaan mempunyai direksi yang sedikit mampu mencapai 

Universitas Internasional Batam 
 
Sylvana Sari Siahaan, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan dan Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



15 
 

tingkat kinerja yang lebih tinggi. Jumlah dewan direksi yang tinggi mampu 

membentuk mekanisme pemantauan dan mencegah manajer untuk terlibat dalam 

penyajian manipulasi pendapatan (Feng & Shiao, 2009). 

Bronson et al. (2009) berpendapat bahwa efektivitas pelaporan keuangan 

akan bergantung pada komite audit yang mampu, berkomitmen, berkualitas dan 

independen. Contessotto dan Moroney (2013) menambahkan bahwa jika komite 

audit efisien maka dapat menumbuhkan integritas laporan keuangan suatu 

perusahaan dan mengurangi risiko yang melekat dengan meningkatkan kualitas 

pelaporan. Komite audit bertujuan dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan 

tingkat persaingan, dalam kawasan bisnis yang berubah-ubah yang berada di luar 

kendali perusahaan. Komite audit ialah badan yang disusun oleh dewan komisaris 

yang berfungsi memantau kualitas laporan keuangan yang telah dibentuk oleh 

manajemen perusahaan. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

kontrol internal perusahaan.  

Rapat komite audit penting untuk dilakukan, agar dapat meningkatkan 

fungsi pengawasan yang efektif dalam memantau kinerja manajer (Soliman & 

Ragab, 2014; Bala & Kumai, 2016). Komite audit bertugas melaksanakan 

pengawasan pada pelaporan dan pengungkapan keuangan. Dengan demikian, 

yang mampu dalam bidang keuangan seperti anggota komite audit dapat 

membantu dalam pemantauan dan peninjauan atas laporan keuangan suatu 

perusahaan (Badolato et al., 2014) serta memantau manipulasi penerapan laba 

pada perusahaan (Lo et al., 2010). 

Perusahaan yang mempunyai GCG, maka perusahaan tersebut akan 

mendapat kepercayaan lebih dari investor. Investor mengharapkan dengan 
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menginvestasikan uang mereka di perusahaan, mereka akan mendapat untung dan 

investasinya aman. Jadi, penggunaan sistem tata kelala perusahaan yg baik ialah 

sebuah kunci penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong para 

investor untuk menginvestasikan uang mereka sehingga perusahaan akan 

memiliki aliran investasi yang stabil. Aliran investasi yang stabil akan 

menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Wardhani dan Joseph (2010) 

menjelaskan tingkat pertumbuhan perusahaan akan sejalan dengan tingkat 

motivasi manipulasi laba. Royhowdhury (2006) berpendapat bahwa manipulasi 

laba riil sebagai praktik menyimpang dari operasional dengan tujuan utama untuk 

memenuhi tujuan pendapatan jangka pendek. Hal ini didorong oleh kehausan 

manajer untuk menyesatkan setidaknya beberapa pihak yang berkepentingan 

untuk meyakini tujuan pelaporan keuangan jangka pendek sudah dipenuhi secara 

wajar. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu  

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

manajemen laba dengan berbagai variabel yang berbeda. Terdapat beberapa 

peneliti yang meneliti mengenai faktor apa saja yang berhubungan dengan 

manipulasi laba (Ma’ruf, 2006; Greco, 2012; Marlisa & Fuadati, 2016). Variabel 

tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan (Cornett et al., 2008;  Handayani & 

Rachadi, 2009; Llukani, 2013; Uwuigbe et al., 2014; Asward & Lina, 2015; 

Herlambang & Darsono, 2015; Abbadi et al., 2016; Prasetya & Gayatri, 2016; 

Chelogoi, 2017). Variabel lainnya adalah meneliti mengenai struktur piramida 

perusahaan terhadap manajemen laba (Palestin, 2004; Briamonte et al., 2017). 
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Dalam penelitian (Bassiouny et al., 2016) membahas mengenai karakteristik 

perusahaan.  

Dalam beberapa penelitian (Beasley, 1996; Dalton et al., 1999; Klein, 

2002; Barton et al., 2004; Zhou & Chen, 2004; Mather & Ramsay, 2011; Rauf et 

al., 2012; Evans et al., 2012; Waithaka et al., 2013; Bala & Kumai, 2015;  

Daghsni et al., 2016) membahas tentang karakteristik dewan terhadap manajemen 

laba. Dalam penelitian (Chtourou, 2001; Ishak, 2011; Qi & Tian, 2012;  

Kusumaningtyas, 2014) membahas tentang karakteristik komite audit dan 

karakteristik dewan terhadap manajemen laba.  

Variabel independen yang diteliti ialah independensi dewan (Dechow et 

al., 1996; Klein, 2002; Davidson et al., 2005; Saleh et al., 2005; Niu, 2006;  

Dimitropoulos & Asteriou, 2010; Roodposhti & Chashmi, 2011; Rajpal, 2012; 

Nabila & Daljono, 2013; Lee, 2013; Gonzalez & Meca, 2014; Daghsni et al., 

2016). 

Variabel yang diteliti merupakan independensi komite audit (Abbott et 

al., 2002; Klein, 2002; Davidson et al., 2005; Ebrahim, 2007; Lin & Hwang, 

2010; Pamudji & Trihartati, 2010; Chandrasegaram et al., 2013; Prastiti & 

Meiranto, 2013; Amar, 2014; Salleh & Haat, 2014; Sun et al., 2014; Soliman & 

Ragab, 2014; Miko & Kamardin, 2015; Bassiouny et al., 2016; Haddad & Zarzari, 

2017; Juhmani, 2017; Zalata et al., 2018). 

Variabel yang diuji dalam penelitian dibawah ini ialah pengalaman 

komite audit, aktivitas komite audit, ukuran komite audit (Sun et al., 2011; Ishak 

et al., 2011; Alkdai & Hanefah, 2012; Greco, 2012; Chandrasegaram et al., 2013;  
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Prayogo et al., 2013; Soliman & Ragab, 2014; Salleh & Haat, 2014; Ayemere & 

Elijah, 2015; Siam et al., 2015; Ioulalen et al., 2015; Salihi & Jibril, 2015). 

Variabel selanjutnya yang diteliti merupakan ukuran komite audit dan 

variabel independensi komite audit terhadap manajemen laba (Thoopsamut & 

Jaikengit, 2008; Lin et al., 2009; Yusof, 2010; Sun et al., 2011; Ishak et al., 2011; 

Alkdai & Hanefah, 2012; Prayogo et al., 2013; Soliman & Ragab, 2014; Salleh & 

Haat, 2014; Nelwan & Tansuria, 2014; Ayemere & Elijah, 2015; Siam et al., 

2015; Ioualalen et al., 2015). 

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah rapat 

komite audit, pengalaman komite audit, dan keahlian komite audit (Felo et al., 

2003; Xie et al., 2003; Bryan et al., 2004; Davidson et al., 2005; Yang & 

Krishnan, 2005; Qin, 2007; Qaraqish, 2009; Hamdan & Mushtaha, 2011;  

Chandrasegaram et al., 2013; Metawee, 2013; Emmanuel et al., 2014; Juhmani, 

2017). 

Variabel lainnya yakni ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja 

perusahaan sebagai variabel kontrol yang diteliti dalam beberapa peneliti dibawah 

ini (Chtorou et al., 2001; Davidson et al., 2005; Saleh et al., 2007; Ali et al., 

2008; Teshima & Shuto, 2008; Yang et al., 2008; Bukit & Iskandar, 2009; Hamza 

& Lakhal, 2010; Mitani, 2010; Alves, 2011; Gulzar & Wang, 2011; Habbash, 

2011; Li et al., 2011; Sun et al., 2011; Hassan & Ahmed, 2012; Wang & 

Campbell, 2012; Emamgholipur et al., 2013; Aygun et al., 2014; Nelwan & 

Tansuria, 2014; Niri et al., 2014; Salleh & Haat, 2014; Soliman & Ragab, 2014; 

Alzoubi, 2015; Ayemere & Elijah, 2015; Ben et al., 2015; Guo & Ma, 2015; Min, 

2015; Poli, 2015; Salihi & Jibril, 2015). 
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2.3 Hubungan antar Variabel   

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba 

Peran kontrol dewan direksi adalah elemen penting dari GCG. Ukuran 

dewan yang wajar diharapkan bisa berdampak positif dalam memantau kegiatan 

manajemen perusahaan (Sanda et al., 2008). Ukuran dewan dapat terlihat 

berdampak untuk manajemen laba. Dampak seperti itu bisa positif atau negatif, 

tergantung pada struktur ukuran dewan tergolong kecil atau besar. Ukuran dewan 

direksi yang besar dapat meningkatkan mekanisme pemantauan secara efektif dan 

mencegah manajer untuk terlibat dalam manajemen laba (Bala & Kumai, 2015). 

Menurut pendapat Waithaka et al. (2013) semakin besar total anggota dewan, dan 

semakin besar juga peluang dalam praktik manajemen laba karena rendahnya 

pemantauan dari dewan. Ketika ukuran dewan lebih besar, maka lebih sulit bagi 

anggota dewan untuk berkomunikasi secara efisien satu sama lain karena fungsi 

dewan lebih lemah ketika ada lebih banyak anggota dewan. 

Dalam hasil penelitian terdahulu, ditemukan hubungan positif antara 

ukuran dewan pada manajemen laba. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam hasil 

penelitian (Choturou et al.,  2001; Salleh et al., 2005; Waithaaka et al,. 2013; 

Gonzzalez & Maca, 2014; Daghsni et al., 2016). Jamaludin et al. (2015) 

menemukan adanya hubungan yang sinifikan antara ukuran dewan terhadap 

manejemen laba. Sedangkan pada penelitian (Nugroho & Eko, 2011; Rauf et al,  

2012; Uwiuigbe et al., 2014; Azzoz & Khaamees, 2015; Bala & Kumiai, 2015; 

Abbata & Migoro, 2016)  menemukan hasil uji ukuran dewan tidak memiliki 

hubungan terhadap manajemen laba. 
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2.3.2 Pengaruh Independensi Dewan terhadap Manajemen Laba 

Dalam perusahaan, independensi dewan mengawasi manajemen agar 

lebih baik dalam melaporkan laba, dan dapat mengurangi kemungkinan 

manajemen menyediakan informasi keuangan yang menyimpang, maka anggota 

dewan independen dibentuk agar dapat mengawasi lebih efektif dan terlepas dari 

titipan kepentingan internal manajemen. Berghe dan Baelden (2005) meneliti 

masalah independensi dewan sebagai faktor penting dalam memastikan efektivitas 

dewan melalui pemantauan dan peran strategi para direktur. 

Beberapa menyatakan adanya pengaruh negatif antara dewan independen 

terhadap manajemen laba (Salleh et al., 2005; Roodposhti & Chasmi, 2011; 

Gonzzalez & Garca, 2014; Dagsni et al., 2016). Dan juga ada beberapa peneliti 

yang berpendapat bahwa tidak adanya hubungan antara independensi dewan 

terhadap manajemen laba dalam perusahaan (Uwuibe et al., 2014; Azzoz & 

Khames, 2015; Abaata & Mgiro, 2016; Cheloggoi, 2017). 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Menurut penelitian Elbadry et al. (2015) para manajer melakukan 

manajemen laba memiliki tujuan untuk menyesatkan pembaca laporan keuangan 

dengan menyajikan informasi palsu tentang laporan keuangan perusahaan yang 

sebenarnya dan kinerja operasi melalui praktik manipulasi laba, dan jumlah 

komite audit yang lebih tinggi mampu mengerjakan tugas dalam menghambat 

terjadinya manajemen laba. Ukuran komite audit membantu untuk mengurangi 

besarnya kecurangan dan pemalsuan dalam laporan keuangan (Huang & Liu, 

2005). 
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Dalam penelitian Juhmani (2017); Chandrsegaram et al. (2013) 

berpendapat jika ukuran komite audit kurang dari tiga anggota kemungkinan tidak 

akan efektif dan menemukan adanya hubungan negatif antara ukuran komite audit 

terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan Xie et al. (2003); Yeng dan Krishan 

(2005) tidak mendapati hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit dan 

akrual diskresioner saat ini sebagai proksi untuk manejemen laba. 

2.3.4 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Secara umum, komite audit independen dipercaya untuk memberikan 

pemantauan yang efektif atas kebijaksanaan manajemen keuangan dan dalam 

memastikan kualitas pada laporan keuangan. Komite audit telah membentuk jalur 

koneksi formal dengan dewan, saluran peninjauan internal, auditor eksternal. 

Tujuannya ialah untuk meningkatkan integritas pada informasi keuangan yang 

diaudit (Chandrasegarm et al., 2013). Dalam penelitian Deli dan Gillan (2000) 

yang berpendapat bahwasa komite audit berfungsi sebagai agen penguat untuk 

independensi auditor internal maupun eksternal, dan diharapkan lebih efektif 

dalam pengawasan pelaporan keuangan ketika mereka independen. 

Terdapat beberapa peneliti yang meneliti mengenai independensi komite 

audit sebelumnya (Klein, 2002; Ebrahim, 2007; Chandrsegarm et al., 2013; Amar, 

2014; Saaleh & Haat, 2014; Mike & Kasredin, 2015; Basiiouny et al., 2016; 

Juhmani, 2017) dan memberikan bukti bahwa ada hubungan negatif yang 

signifkan antara independensi komite audit dan manejemen laba. Xie et al. (2003) 

menemukan bahwa independensi komite audit tidak memiliki hubungan dengan 

akrual diskresioner. 
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2.3.5 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite audit yang aktif dihitung seberapa sering rapat yang berhubungan 

dengan komite audit independen memengaruhi efektivitas komite pemantauan 

pelaporan keuangan (Klein, 2002). Menurut Conger et al. (1998) sering 

diadakannya rapat komite audit, akan dapat meningkatkan aspek komite audit. 

Abbott et al. (2004) menjelaskan bahwasan anggota audit komite yang rajin, 

diukur dengan frekuensi pertemuannya, secara signifikan terkait dengan salah saji 

kuangan yang lebih rendah. Audit komite yang proaktif sering melakukan 

pertemuan selama tahun berjalan mempunyai peluang lebih besar dalam 

membahas masalah pelaporan keuangan dan lebih cenderung menemukan proses 

dan penyimpangan dari praktik akuntansi dasar. 

Juhmani (2017) beranggapan jika pertemuan komite audit berhubungan 

negatif dengan manajemen laba. Lin et al. (2006) tidak mendeteksi hubungan 

yang signifikan antar pertemuan komite audit dan tingkat manejemen laba.  

2.3.6 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Anggota komite audit harus mampu untuk bertangung jawab atas 

pemantuan internal kontrol dan mengawasi proses pelaporan keuangan 

perusahaan (Salleh & Haat, 2014). Dalam penelitian Xie et al. 2003; Chi et al, 

2004 berpendapat jika anggota komite audit menguasai akuntansi adalah aspek 

yang efisien untuk mencegah praktik manajemen laba. 

Adanya pengaruh negatif antara keahlian komite audit terhadap 

manajemen laba (Dezort, 2001; Abbot et al., 2004) dalam penelitiannya 

menemukan jika komite audit yang terdiri setidaknya satu orang yang memiliki 

keahlian dalam keuangan akan mengurangi terjadinya manejemen laba.  
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini dikutip dari penelitian sebelumnya yaitu Daghsni et al. 

(2016) dan Juhmani (2017), seperti pada gambar dibawah ini: 

                         

           

           

           

           

           

           

           

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Pengaruh Karakteristik Dewan dan Karakteristik 

Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (2013-2017), Sumber: Data yang diolah, 2019. 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

H2 : Independensi dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H3 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H4 : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H5 : Rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H6 : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 
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