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ABSTRAK 
 
 
 

Maria Safrianti, 2013: Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 
Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Manajemen Laba 
pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, 
komite audit, ukuran KAP dan spesialisasi auditor terhadap manajemen laba. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah  dewan komisaris independen, 
komite audit, ukuran KAP, dan spesialisasi auditor sebagai variabel independen  
sedangkan manajemen laba sebagai  variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri 
dari 96 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan  pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%.  Hasil  
pengujian  hipotesis  secara  stimultan  menunjukkan  bahwa  keempat variabel  
bebas  yaitu dewan komisaris independen, komite audit, ukuran  KAP,  dan 
spesialisasi  auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil 
penelitian  secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen, ukuran  KAP, 
dan spesialisasi auditor  yang  berpengaruh  terhadap manajemen laba.  Akan   tetapi   
tidak ditemukan bukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
 
 
Kata kunci: dewan komisaris independen, komite audit, ukuran KAP, 
spesialisasi auditor,  manajemen laba. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Maria Safrianti, 2013: The Influence of Independent Commissioner, Audit 
Committee, Audit Firm Size, and Auditor Specialization Against Earnings 
Management on Non-Financial Companies Which Listed in IDX Year 2010-2011.  
 
 
 
This study aims to determine the influence of independent commissioner,audit 
committee, audit firm size, and auditor specialization on earnings management. 
Factors tested in this study is independent commissioner,audit committee, audit firm 
size, and auditor specialization as independent variables while earnings management as 
dependent variable. This  study  sample  consists  of  96  non financial companies 
which listed in IDX year 2010-2011. The data used in this study  is  secondary  
data  and  sample  selection  by  using  purposive  sampling method. Analysis tool 
used is multiple linear regression analysis at a significance level 5%. The  results 
of stimultaneoys hypothesis testing showed that the four  independent variables 
which are independent commissioner,audit committee, audit firm size, and auditor 
specialization affect on earnings management. Meanwhile, the partial results indicate 
independent commissioner, audit firm size, and auditor specialization are affecting 
earnings management. However, no evidence that could  proved audit committee 
affecting earnings management. 
 
 
 
Keywords: independent commissioner, audit committee, audit firm size, auditor 
specialization, earning management. 
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