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ABSTRAK 

ROBBY HERY YANTO. Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2016. 

Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

positif dan signifikan antara komite audit terhadap manajemen laba, pengaruh 

positif dan signifikan norma subyektif terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung 

dan pengaruh positif dan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik radom 

sampling sebanyak 44 perusahaan. 

Langkah pertama dalam uji statistik dari penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar dengan uji 

normalitas. Uji asumsi klasik dengan menggunakan multikolineritas dan 

heterokedastisitas. Hasilnya data berdistribusi normal yang dibuktikan dengan tabel 

Smirnov- Kolomogrov dengan signifikansi dari setiap variabel di atas 0.05. Data 

tidak memiliki masalah multikolinearitas dan heterokedastisitas pada setiap 

variabelnya. Dari hasil persamaan regresi diperoleh Ŷ =  0,444+ 0,033 X1 untuk 

variabel komite audit, Ŷ =  0,444 + 0,281 X2. 

Berdasarkan uji-t, thitung komite audit (2,915) > t table (2,01) dan sig 0.006 

< 5%. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil adalah menerima H1. Nilai 

thitung ukuran perusahaan (2,204) > t table (2,01) dan sig 0.033 < 5%. Oleh karena 

itu, keputusan yang dapat diambil adalah menerima H2. Dari setiap variabel dapat 

diartikan bahwa komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi, diperoleh sebesar 28,1 % berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. 
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ABSTRACT 

ROBBY HERY YANTO. Audit Committee and Corporate Size on Earnings 

Management at Manufacturing Companies Listed on BEI Year 2016. 

Thesis, Jakarta, Economic Education Study Program, Faculty of Economics, 

Jakarta State University. 

This research was conducted on manufacturing companies listed on the BEI 

in 2016. The purpose of this study is to determine whether there is a positive and 

significant influence between the audit committee on earnings management, 

positive influence and significant subjective norms on the intention to visit the 

island of Belitung and the positive and significant influence between the size 

Companies to earnings management. The research method used is survey method 

with quantitative approach. Sampling technique used is radom sampling technique 

as many as 44 companies. 

The first step in the statistical test of this study is to use the basic assumption 

test and the classical assumption test. Test the basic assumption with normality test. 

Test the classical assumption using multicollinearity and heterokedastisitas. The 

result is normal distributed data as evidenced by the Smirnov-Kolomogrov table 

with the significance of each variable above 0.05. Data does not have 

multicollinearity and heterokedasticity in each variable. From result of regression 

equation obtained Ŷ = 0,444 + 0,033 X1 for audit committee variable, Ŷ = 0,444 + 

0,281 X2. 

Based on t-test, thitung audit committee (2,915)> t table (2.01) and sig 

0.006 <5%. Therefore, the decision that can be taken is to accept H1. The tcount of 

firm size (2.204)> t table (2.01) and sig 0.033 <5%. Therefore, the decision that 

can be taken is to accept H2. From each variable can be interpreted that audit 

committee and company size have positive and significant influence to earnings 

management. While the results of the calculation of coefficient of determination, 

obtained by 28.1% effect on earnings management at manufacturing companies 

listed on the BEI in 2016. 
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Berkah hidup didunia kunci nya hanya satu, sayangi dan bahagiakanlah ibu dan 

ayahmu.... 

Ridho allah ridho orang tua... 

 

Apa arti kebahagiaan sejati dalam hidup ini? Tahukah? 

Kebahagiaan itu tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri. Melainkan kesetiaan 

terhadap orang yang menyayangi kita dengan sungguh-sungguh. 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, karena 

NYA, saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya 

persembahkan untuk kedua orang tua saya dan seluruh orang-orang disekitar saya 

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun 

materi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan pahala yang 

berlipat ganda. Aamiin 
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