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ABSTRAK 
 
 
William M. H. Sijabat, 2013: Pengaruh Kepemikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba. 
Pembimbing : (I) Marsellisa Nindito SE., Akt., M. Sc.; (II) Choirul Anwar SE., 
Akt., MBA., MAFIS. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kepemikan Manajerial, 
Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba melalui tes 
secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2009, 2010, dan 2011. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data laporan keuangan 
perusahaan untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. Jumlah sampel yang terkumpul 
adalah tiga puluh Sembilan (39) perusahaan yang masuk kedalam pemeringkatan 
oelh IICG. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis 
menggunakan analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. 
 
 Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan bahwa komite audit 
berpengaruh positif secara statistik terhadap kualitas laba dan kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional tiak berpengaruh terhadap kualitas 
laba. Uji simultan membuktikan bahwa kepemikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Nilai 
koefisien determinasi (R2) menunjukan angka 0,193 yang mengindikasikan model 
tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen sebesar 19,3%. 
 
Kata kunci: kepemikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, 
kualitas laba. 
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ABSTRACT 
 
 
William M. H. Sijabat, 2013: Pengaruh Kepemikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba. 
Pembimbing : (I) Marsellisa Nindito SE., Akt., M. Sc.; (II) Choirul Anwar SE., 
Akt., MBA., MAFIS. 
 
 

This research aimed to examine the influence of managerial ownership, 
institutional ownership, and the audit committee on the quality of earnings 
through tests simultaneously and partially. This research uses secondary data 
obtained from the site for the Indonesian Stock Exchange in 2009, 2010, and 
2011. The data collected in this research include corporate financial statement 
data for the years 2009, 2010 and 2011. The number of samples collected is thirty 
nine (39) companies that go into the rating from IICG. From the data that has been 
collected and then processed and analyzed using multiple regression analysis at a 
significance level of 5%.  

 
The results at the 5% significance indicates that the audit committee is 

statistically positive effect on earnings quality and managerial ownership and 
institutional ownership sodium absorption ratio affect the quality of earnings. 
Simultaneous test proves that managerial ownership, institutional ownership, and 
audit committee affect the quality of earnings. The coefficient of determination 
(R2) shows the number 0,193 which indicates that the model is able to explain the 
effect of independent variables on the dependent variable of 19,3%. 
 
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, audit committee, 
the quality of earnings. 
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       Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas 
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dengan baik. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kasih penulis sampaikan 
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khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Unggul Purwohedi, SE, M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

3. Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 



vii 
 

4. Marsellisa Nindito SE., Akt., M. Sc dan Choirul Anwar SE., Akt., MBA., 

MAFIS selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan nasihatnya dalam penyusunan skripsi ini. 
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