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Karakteristik Komite Audit dan Dampaknya Terhadap Earnings Informativeness dan 

Kemampuan Investor dalam Memprediksi Laba Masa Depan Perusahaan  

 

Abstract 

 

  This study aims to examine the impact of audit committee characteristics on earnings 

informativeness and the ability of investor to predict the future earnings of the company. 

Audit committee characteristics tested were independence of the audit committee, audit 

committee member expertise in the areas of financial accounting, audit committee members 

in the areas of law. This study found that the existence of an audit committee that is 100% 

independent, existence of audit committee members who are experts in financial accounting, 

as well as the existence of audit committee members who are experts in the areas of law can 

not improve earnings informativeness. 

When the audit committee characteristics associated with the ability to predict the 

company's future earnings, this study found that the presence of audit committee members 

who are experts in the legal field can enhance the ability of investors to predict future 

earnings of the company, which is reflected in the coefficient of FERC (Forward Earnings 

Response Coefficient). These results indicate that the presence of audit committee member 

which experts in the field of law is very important for investors to assess the ability of the 

company in the future. In addition, it was found that the existence of a fully independent audit 

committee, and the existence of audit committee members who are experts in the areas of 

financial accounting can not improve the ability of investors to predict future earnings of the 

company. 

 

Keywords:  Corporate governance, audit committee, earnings informativeness, and forward 

earnings response coefficient  
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1. PENDAHULUAN 

Studi mengenai corporate governance tengah berkembang pesat saat ini. Banyak 

penelitian yang telah meneliti dampak dari berbagai mekanisme corporate governance, salah 

satu contohnya adalah pembentukan komite audit yang independen. Penelitian di Amerika 

Serikat telah banyak menguji dampak dari keberadaan anggota komite audit yang independen 

dan memiliki keahlian keuangan terhadap kualitas laba atau reliabilitas dari laporan 

keuangan, misalnya Agrawal dan Chadha (2005), Karamanou dan Vafeas (2005), DeFond et 

al. (2005), Xie et al. (2003), Davidson et al. (2004), Krishnan (2005), dan sebagainya. Selain 

itu telah ada pula penelitian di Amerika Serikat yang menguji dampak dari komite audit yang 

seluruh anggotanya independen terhadap integritas dari laporan keuangan (Anderson et al., 

2004).  

Di Asia timur, penelitian yang menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan 

karakteristik dari komite audit dan earnings informativeness telah dilakukan oleh Woidtke 

dan Yeh (2013). Penelitian mereka menemukan bahwa concentrated control berhubungan 

negatif dengan earnings informativeness. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa 

keberadaan komite audit yang seluruhnya independen, serta keahlian komite audit di bidang 

akuntansi keuangan atau hukum dapat meningkatkan earnings informativeness. Namun 

demikian, penelitian yang dilakukan oleh Woidtke dan Yeh (2013) tersebut hanya dilakukan 

dengan menggunakan sampel perusahaan di Negara Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan penelitian Woidtke dan Yeh (2013) 

tersebut dengan menggunakan sampel perusahaan di Negara Indonesia.  

Penelitian mengenai dampak karakteristik komite audit terhadap earnings 

informativeness di Indonesia masih perlu dilakukan karena struktur kepemilikan perusahaan 

di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Selain itu, penelitian Woidtke dan Yeh (2013) 

hanya meneliti perusahaan di Negara Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, yang tentunya 

memiliki tingkat kemajuan dan regulasi yang jauh berbeda dengan Indonesia. Di samping 

menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan earnings informativeness, 

penelitian ini juga akan menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan 

kemampuan investor dalam memprediksi laba masa depan perusahaaan, yang proksikan 

dengan Forward Earnings Response Coefficient (FERC). 

Pengujian terhadap hubungan antara karakteristik komite audit dan FERC penting 

dilakukan karena bagi investor di pasar modal, kemampuan untuk memprediksi laba masa 

depan merupakan hal penting untuk pengambilan keputusan investasi. Mekanisme corporate 

governance yang baik, yang diwujudkan dalam pembentukan komite audit yang independen 
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diharapkan dapat meningkatkan informasi tentang laba masa depan (Istianingsih, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Woitdke dan Yeh (2013) tidak menguji dampak dari 

karakteristik komite audit terhadap FERC, padahal kemampuan memprediksi laba di masa 

depan sangat penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, di 

samping meneliti hubungan antara karakteristik komite audit dengan earnings 

informativeness, penelitian ini juga menguji hubungan antara karakteristik komite audit 

dengan FERC. 

Kontribusi dari penelitian ini adalah menguji dampak dari karakteristik komite audit 

terhadap kemampuan investor dalam memprediksi laba masa depan perusahaan, yang diukur 

dengan menggunakan Forward Earnings Response Coefficient (FERC). Karakteristik komite 

audit yang diuji yaitu independensi komite audit, keahlian anggota komite audit di bidang 

akuntansi keuangan, maupun keahlian anggota komite audit di bidang hukum. Di Indonesia, 

penelitian yang menguji dampak dari mekanisme corporate governance terhadap FERC 

masih sangat jarang. Penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih (2011) di Indonesia menguji 

indeks corporate governance terhadap FERC, namun dia tidak menguji karakteristik dari 

komite audit terhadap FERC secara terpisah. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Karakteristik komite audit dan Earnings Informativeness 

Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al. (2004) menemukan bahwa  komite audit 

yang seluruh anggotanya independen berhubungan signifikan dengan cost of debt yang lebih 

rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada perusahaan yang memiliki 

komite audit yang seluruhnya independen, lebih dipercaya. Lebih lanjut, Davidson et al. 

(2004) juga menemukan reaksi harga saham yang positif dan signifikan ketika anggota baru 

dari komite audit memiliki pengalaman keuangan. Xie et al. (2003) menemukan bahwa 

keahlian keuangan dari anggota komite audit merupakan faktor penting dalam membatasi 

kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. Namun demikian, meskipun temuan-

temuan di atas menemukan bahwa independensi dan keahlian di bidang akuntansi keuangan 

dapat meningkatkan reliabilitas atau keinformatifan earnings, namun penelitian-penelitian di 

atas dilakukan di Negara Amerika Serikat yang mana struktur kepemilikannya menyebar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Woitdke dan Yeh (2013) mengakomodir research gap di 

atas, dengan meneliti hubungan antara struktur kepemilikan dan karakteristik komite audit 

terhadap earnings informativeness di Negara Asia Timur, yaitu Hong Kong, Singapura, dan 

Malaysia. Terkait dengan karakteristik komite audit, penelitian Woitdke dan Yeh (2013) 
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tersebut menemukan bahwa komite audit yang seluruhnya independen dapat meningkatkan 

earnings informativeness. Begitu pula dengan keahlian di bidang akuntansi keuangan dan 

keahlian di bidang hukum yang dimiliki oleh anggota komite audit juga dapat meningkatkan 

earnings informativeness. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Woitdke dan Yeh 

(2013) tersebut dilakukan di Negara Asia yang cukup maju, yaitu Hong Kong, Singapura, dan 

Malaysia. Hasil penelitian mereka belum tentu bisa digeneralisir pada konteks negara 

lainnya, misalnya Indonesia. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengembangkan penelitian 

Woidtke dan Yeh (2013) tersebut, dengan menguji kembali dampak dari karakteristik komite 

audit terhadap earnings informativeness menggunakan sampel perusahaan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan hipotesis penelitian berikut ini: 

 

H1:   Independensi komite audit meningkatkan earnings informativeness 

H2:  Keahlian di bidang akuntansi keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit 

meningkatkan earnings informativeness 

H3:  Keahlian di bidang hukum yang dimiliki oleh anggota komite audit meningkatkan 

earnings informativeness. 

 

2.2. Karakteristik Komite Audit dan Kemampuan Investor dalam Memprediksi Laba 

Masa Depan Perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Woidtke dan Yeh (2013) menguji dampak karakteristik 

komite audit terhadap earnings informativeness. Woidtke dan Yeh (2013) tidak menguji 

dampak dari karakteristik komite audit terhadap kemampuan investor dalam memprediksi 

laba masa depan perusahaan, yang diproksikan dengan Forward Earnings Response 

Coefficient (FERC). Padahal pengujian FERC ini sangat penting dilakukan. Bagi investor di 

pasar modal, kemampuan untuk memprediksi laba masa depan merupakan hal yang sangat 

penting untuk pengambilan keputusan investasi. Mekanisme corporate governance yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investor dalam memprediksi laba masa depan. 

Di Indonesia, penelitian yang meneliti hubungan corporate governance dengan FERC telah 

dilakukan oleh Istianingsih (2011). Namun penelitiannya hanya menggunakan indeks CG 

yang diperoleh dari lembaga IICD sebagai ukuran dari corporate governance.  

Prediksi investor atas laba masa depan perusahaan bisa diuji dengan menggunakan 

model stock price informativenes dimana stock return pada saat ini seharusnya 

mencerminkan laba perusahaan di periode berikutnya. Penelitian ini akan menggunakan 

model stock price informativenes yang dikembangkan oleh Ettredge et al., (2005). Stock 
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price informativenes menurut Ettredge et al. (2005) adalah kemampuan pasar modal untuk 

memprediksi earnings perusahaan di masa yang akan datang. Stock price informativenes pada 

penelitian ini akan diukur menggunakan Forward Earnings Response Coefficient (FERC). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dikembangkan hipotesis penelitian berikut ini: 

 

H4:   Independensi komite audit meningkatkan FERC 

H5:  Keahlian di bidang akuntansi keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit 

meningkatkan FERC 

H6:  Keahlian di bidang hukum yang dimiliki oleh anggota komite audit meningkatkan 

FERC. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Model Penelitian 

3.1.1. Model Pertama (1) 

Model pertama digunakan untuk menguji dampak dari karakteristik komite audit 

terhadap earnings informativeness. Model pertama pada penelitian ini diadopsi dari model 

yang dikembangkan oleh Woidtke dan Yeh (2013). Perbedaan dengan model penelitian ini 

dengan model Woidtke dan Yeh (2013) adalah model penelitian ini tidak memasukkan 

variabel struktur kepemilikan berupa cash flow right dan voting right. Hal ini dilakukan 

karena penelitian ini berfokus pada karakteristik dari komite audit saja. Berikut ini adalah 

model pertama (1) pada penelitian ini: 

 

CARit      =  α0 + α1(Earningsit) + α2(Audit_committee_characteristicsit) + 

α3(Earningsit*Audit_committee_characteristicsit) + Leverageit + Sizeit + it      (1)  

 

Definisi variabel: 

a. CAR (Cummulative abnormal return) 

Variabel ini dihitung dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung actual return perusahaan i pada bulan t, yang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

1

1
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itit

it
P

PP
R        

Keterangan: 

Rit = Actual return saham i pada bulan t 
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Pit = Harga penutupan saham i pada bulan t 

Pit-1 = Harga penutupan saham i pada bulan t-1 

2) Menentukan return pasar (Indeks Harga Saham Gabungan) pada bulan t, yang 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

1

1






t

tt

mt
IHSG

IHSGIHSG
R        

Yang terdiri dari: 

Rmt  = Return pasar 

IHSGt     = IHSG (harga penutupan) pada bulan t 

IHSGt-1   = IHSG (harga penutupan) pada bulan t-1 

3) Menentukan abnormal return saham perusahaan untuk tiap bulannya, yang dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

mtitt RRAR          

Yang terdiri dari: 

ARt = Abnormal return saham pada bulan t 

Rit = Actual return saham i pada bulan t 

Rmt = Return pasar pada bulan t 

4) Menentukan Cumulative Abnormal Return (CAR) perusahaan i, yang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 


n

i
titi ARCAR ,,   

CAR merupakan kumulatif abnormal return selama 12 bulan, dari April di tahun t 

hingga Maret pada tahun t+1 yang dihitung secara bulanan.  

  

b. Earnings 

Variabel ini diukur dengan menggunakan net income sebelum extraordinary item 

perusahaan i pada tahun t-1 dideflate dengan lagged total assets. 

 

c. Audit Committee characteristics 

Variabel ini dibagi menjadi beberapa variabel, yaitu: 

1) % Audit committee independence 

Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah anggota komite audit 

yang independen dibandingkan jumlah seluruh anggota komite audit. Namun, 
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belakangan variabel ini tidak diuji karena terdapat masalah multikolinearitas pada 

model yang menggunakan karakteristik ini. 

2) 100% Audit committee independence 

Variabel ini diukur dengan menggunakan dummy 1 untuk perusahaan yang seluruh 

anggota komite auditnya independen, dan 0 untuk perusahaan lainnya. 

3) % Accounting financial experts 

Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah anggota komite audit 

yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dibandingkan jumlah seluruh 

anggota komite audit. Anggota dikatakan memiliki keahlian akuntansi keuangan jika 

memenuhi salah satu kriteria berikut ini: 

 Memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama di kantor akuntan publik  

 Memiliki profesi sebagai akuntan publik (memiliki sertifikasi CPA) 

 Memiliki pengalaman bekerja sebagai chief financial officer 

 Memiliki profesi sebagai dosen akuntansi keuangan 

 Pada profil komite audit dinyatakan bahwa anggota tersebut ahli di bidang 

akuntansi keuangan.  

4) % Legal experts 

Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah anggota komite audit 

yang memiliki keahlian di bidang hukum dibandingkan jumlah seluruh anggota 

komite audit. Seseorang dikatakan ahli di bidang hukum jika merupakan tamatan dari 

universitas hukum atau memiliki profesi sebagai lawyer. 

5) Major accounting financial – legal expert 

Variabel ini diukur dengan menggunakan dummy 1 untuk perusahaan yang minimal 

50% dari jumlah seluruh komite audit merupakan ahli di bidang akuntansi atau ahli di 

bidang hukum.  

 

d. Leverage 

Variabel leverage merupakan rasio total hutang dibagi dengan lagged total assets 

perusahaan i pada tahun t. 

 

e. Size  

Variabel ini merupakan variabel control pada penelitian ini. Size diukur menggunakan 

logaritma natural dari market value of equity perusahaan i pada tahun t. 
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3.1.2. Model Kedua (2) 

Model kedua pada penelitian ini digunakan untuk menginvestigasi dampak dari 

karakteristik komite audit terhadap kemampuan investor dalam memprediksi laba masa depan 

perusahaan (stock price informativeness) yang diproksikan dengan forward earnings 

response coefficient (FERC). Model kedua ini merujuk kepada model Ettredge et al. (2005) 

yang didasarkan pada penelitian Collins et al. (1994) (CKSS) dalam penggunaan variabel 

laba yang terealisasi untuk tahun t+1 sebagai pengganti ekspektasi laba akhir tahun t. Berikut 

ini adalah model kedua (2) pada penelitian ini: 

 

Rit =  α0 + α1Audit_committee_characteristicsit + α2Eit-1 + α3Eit + α4Eit+1 + α5Rit+1 + 

α6Audit_committee_characteristicsit*Eit-1 + α7Audit_committee_characteristicsit*Eit + 

α8Audit_committee_characteristicsit*Eit+1 + α9Audit_committee_characteristicsit*Rit+1 + 

α10Leverageit + α11Sizeit +      

Keterangan: 

Rit              =  Annual stock return perusahaan i pada tahun t, diukur menggunakan window 12 

bulan dari April di tahun t hingga Maret pada tahun t+1 yang dihitung secara bulanan 

Rit+1              = Annual stock return perusahaan i pada tahun t+1, diukur menggunakan  window 12 

bulan dari April di tahun t+1 hingga Maret pada tahun t+2 yang dihitung secara 

bulanan 

Eit-1            = Income sebelum extraordinary item perusahaan i pada tahun t-1 dideflate 

dengan lagged total assets 

Eit              = Income sebelum extraordinary item perusahaan i pada tahun t dideflate dengan 

lagged total assets 

Eit+1            = Income sebelum extraordinary item perusahaan i pada tahun t+1 dideflate 

dengan lagged total assets 

Leverage    =  Rasio total hutang dideflate dengan lagged total assets perusahaan i pada 

tahun t 

Size            = Logaritma natural dari market value of equity perusahaan i pada tahun t 

 

Realisasi laba pada tahun t-1 digunakan sebagai perkiraan laba tahun sebelumnya. 

Untuk mengurangi measurement errors akibat penggunaan laba yang terealisasi ini maka 

penelitian ini juga memasukkan return saham pada tahun t+1 seperti yang dilakukan oleh 

Ettredge et al. (2005). Karena penelitian ini bertujuan untuk ekspektasi laba di masa depan, 

maka penelitian ini hanya memasukkan laba tahun t+1 karena jika ekspektasi laba dilakukan 
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terlalu jauh ke depan, maka perubahan yang terjadi pada laba tidak lagi ter-capture dalam 

return saham saat ini.  

 

 3.2. Data Penelitian 

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut berupa laporan 

tahunan untuk periode tahun 2011-2012, serta laporan keuangan untuk periode tahun 2009-

2012 yang didownload dari www.idx.co.id.  

  

3.3. Sampel Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri non 

keuangan. Sampel perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tidak diteliti karena sifatnya 

yang berbeda sehubungan dengan adanya regulasi khusus. Ringkasan pemilihan sampel 

untuk model (1) disajikan pada tabel 1, sedangkan untuk model (2) disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 1. Ringkasan pemilihan sampel untuk model (1) 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI dan bergerak di sektor industri non 
keuangan pada akhir tahun 2012 335 

Jumlah observasi selama 2 tahun (2011 - 2012): 335 x 2 tahun 670  

Profil komite audit tidak jelas atau tidak ada (115) 

Tidak ditemukan data laporan tahunannya (58) 

Data tidak lengkap (7) 

Outlier (8) 

Sampel final untuk pengujian model (1) 482 

 
  

 

Tabel 2. Ringkasan pemilihan sampel untuk model (2) 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI dan bergerak di sektor industri non 
keuangan pada akhir tahun 2012 335 

Jumlah observasi selama 1 tahun  335  

Profil komite audit tidak jelas atau tidak ada (57) 

Tidak ditemukan data laporan tahunannya (33) 

Data tidak lengkap (9) 

Outlier (4) 

Sampel final untuk pengujian model (1) 232 

    

  

http://www.idx.co.id/
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4. ANALISIS DAN HASIL 

4.1. Statistik Deskriptif – Model (1) 

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan untuk 

menguji model (1). Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata cumulative abnormal return 

(CAR) sebesar 0,1285 dengan standar deviasi 0.6537, yang menunjukkan variasi yang cukup 

tinggi dalam abnormal return antar perusahaan. Earnings memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,0782 dengan standar deviasi sebesar 0,1251.  

Di tabel 3 juga dapat dilihat bahwa perusahaan yang memiliki komite audit 100% 

independen relatif banyak. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata sebesar 63,28% untuk variabel 

100% audit committee independence. Di samping itu, diketahui pula bahwa persentase 

anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang hukum relatif kecil jika dibandingkan 

dengan persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi 

keuangan, yaitu hanya sebesar 7,1%. Untuk korelasi antar variabel yang digunakan dalam 

pengujian model (1) disajikan pada bagian lampiran. 

 

Tabel 3. Statistik Deskriptif – Model (1) 

Variabel Mean Median Maximum Minimum 
Std. 
Dev. 

A.  Abnormal stock return dan Earnings           

CAR 0.1285 0.0022 4.4196 -1.5515 0.6537 

Earnings 0.0782 0.0660 0.8633 -0.5353 0.1251 

            

B. Karakteristik komite audit           

100% Audit committee independence 0.6328 1.0000 1.0000 0.0000 0.4825 

% Audit committee independence 0.8667 1.0000 1.0000 0.0000 0.1884 

% Accounting financial experts 0.4403 0.3333 1.0000 0.0000 0.2882 

% Legal experts 0.0710 0.0000 0.6667 0.0000 0.1442 

Majority accounting financial-legal expert 0.4896 0.0000 1.0000 0.0000 0.5004 

            

C. Control variables           

Leverage 0.5679 0.5091 2.3611 0.0036 0.3577 

Size 28.0563 28.0225 33.1863 23.3587 2.0630 

 
     

Jumlah observasi (n) = 482 firm-years 
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4.2. Statistik Deskriptif – Model (2) 

Tabel 4 menyajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan untuk 

menguji model (2). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa return t yang menunjukkan 

current return, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3448 dengan standar deviasi sebesar 0,6504. 

Selain itu, diketahui pula bahwa rata-rata return t+1 (next year return) adalah sebesar 0,2293, 

relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata return t. 

Pada tabel 4 dapat dilihat pula rata-rata earnings t-1, earnings t, dan earnings t+1 

masing-masing sebesar 0,0777, 0,0810, dan 0,0865. Diketahui bahwa persentase anggota 

komite audit yang memiliki keahlian di bidang hukum relatif kecil jika dibandingkan dengan 

persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, yaitu 

hanya sebesar 7,52%. Selain itu, dapat dilihat pula perusahaan yang memiliki komite audit 

100% independen relatif besar. Untuk korelasi antar variabel yang digunakan dalam 

pengujian model (2) dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 

Tabel 4. Statistik Deskriptif – Model (1) 

Variabel  Mean 
 
Median 

 
Maximum 

 
Minimum 

Std. 
Dev. 

A. Stock return dan Earnings           

Rt 0.3448 0.2040 4.5216 -0.6346 0.6504 

Rt+1 0.2293 0.1132 4.1286 -1.3548 0.6468 

Et-1 0.0777 0.0584 0.6083 -0.4938 0.1271 

Et 0.0810 0.0668 0.8633 -0.5353 0.1415 

Et+1 0.0865 0.0640 2.0284 -0.2570 0.1708 

            

B. Karakteristik komite audit           

% Audit committee independence 0.8660 1.0000 1.0000 0.0000 0.1896 

100% Audit committee independence 0.6336 1.0000 1.0000 0.0000 0.4829 

% Accounting financial experts 0.4265 0.3333 1.0000 0.0000 0.2919 

% Legal experts 0.0752 0.0000 0.6667 0.0000 0.1495 

Majority accounting financial-legal expert 0.4741 0.0000 1.0000 0.0000 0.5004 

            

C. Control variables           

Leverage 0.5785 0.5119 2.3377 0.0036 0.3891 

Size 27.9806 27.9396 32.7723 23.3587 2.0685 

      Jumlah observasi (n) = 232 perusahaan 
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4.3. Hasil Penelitian 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian, penelitian ini melakukan pengujian 

asumsi regresi terlebih dahulu. Uji asumsi regresi diawali dengan uji multikolinearitas untuk 

masing-masing model penelitian. Hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing model 

pada penelitian ini disajikan secara lengkap pada bagian lampiran. Dari lampiran tersebut 

dapat dilihat bahwa semua model memiliki nilai tolerance adalah lebih besar dari 0.1 dan 

Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, kecuali model regresi yang menggunakan 

karakteristik komite audit yaitu % komite audit independen. Model yang menggunakan 

variabel % komite audit independen mengalami masalah multikolinearitas sehingga tidak 

diestimasi lebih lanjut. 

Di samping melakukan uji multikolinearitas, penelitian ini juga melakukan uji 

autokorelasi yang bertujuan untuk menguji kemungkinan terjadinya autokorelasi. Menurut 

Winarno (2009), apabila nilai Durbin Watson (DW)  berada di antara 1,54 dan 2,46, maka 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Oleh 

karena nilai Durbin Watson (DW) pada semua hasil estimasi model penelitian berada di 

antara angka 1,54 dan 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini juga terbebas dari 

masalah autokorelasi. 

Sedangkan untuk masalah heteroskedastisitas, program Eviews yang digunakan untuk 

mengolah data pada penelitian ini telah memiliki fasilitas untuk mengatasi permasalahan 

heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model penelitian. Setelah memastikan 

bahwa semua model regresi pada penelitian ini tidak melanggar uji asumsi regresi, maka 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian yang hasilnya disajikan pada bagian di 

bawah ini. 

 

4.3.1. Hasil Pengujian Model (1)  

Tabel 5 menyajikan hasil pengujian model (1) yang bertujuan untuk menguji apakah 

karakteristik komite audit berhubungan dengan informasi akuntansi yang lebih reliable. Dari 

tabel 5 diketahui bahwa koefisien dari variabel earnings*100%audit committee independence 

tidak signifikan. Begitu pula dengan variabel earnings*%Legal experts yang menunjukkan 

koefisien yang tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit 

yang 100% independen maupun keberadaan anggota komite audit yang ahli di bidang hukum, 

tidak meningkatkan earnings informativeness. Hasil ini bertentangan dengan temuan Woidtke 

dan Yeh (2013) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit yang 100% independen 
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maupun keberadaan anggota komite audit yang ahli di bidang hukum, dapat meningkatkan 

earnings informativeness. Alasan mengapa komite audit yang 100% independen tidak 

signifikan adalah karena penelitian ini hanya mengandalkan pengungkapan di profil komite 

audit saja, sehingga kurang dapat dipercaya. Bisa saja komite audit yang 100% independen 

ini tidak benar-benar 100% independen karena bisa saja anggota tersebut memiliki hubungan 

pertemanan/relasi dengan pemegang saham pengendali atau pihak manajemen perusahaan.  

Dari tabel 5 diketahui pula bahwa koefisien dari variabel earnings*%Accounting 

financial experts adalah negatif signifikan. Temuan ini menunjukkan hasil yang sangat 

bertentangan dengan temuan Woidtke dan Yeh (2013) yang menemukan bahwa keberadaan 

anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi keuangan semakin meningkatkan 

earnings informativeness. Koefisien dari variabel earnings*%Accounting financial experts 

yang negatif signifikan kemungkinan besar dikarenakan definisi accounting financial experts 

pada penelitian ini sangat bersifat general.  

Penelitian ini hanya mendefinisikan seseorang memiliki keahlian akuntansi keuangan 

jika memenuhi salah satu kriteria berikut ini: 

a. Memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama di kantor akuntan publik  

b. Memiliki profesi sebagai akuntan publik (memiliki sertifikasi CPA) 

c. Memiliki pengalaman bekerja sebagai chief financial officer 

d. Memiliki profesi sebagai dosen akuntansi keuangan 

e. Pada profil komite audit dinyatakan bahwa anggota tersebut ahli di bidang akuntansi 

keuangan.  

Oleh karena definisi accounting financial experts di atas, maka kriteria anggota komite 

audit dianggap sebagai ahli akuntansi keuangan menjadi kurang komprehensif. Padahal 

belum tentu seseorang yang memiliki pengalaman bekerja di KAP bisa dianggap sebagai ahli 

akuntansi keuangan. Alasan mengapa digunakan kriteria di atas adalah karena anggota 

komite audit yang memiliki sertifikasi CPA atau memiliki profesi sebagai akuntan publik 

sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan penelitian ini untuk menggunakan kriteria 

yang lebih ketat lagi. Selain itu, penelitian ini juga tidak memisahkan antara komite audit ahli 

akuntansi keuangan yang independen dengan yang tidak independen.  

Penelitian ini juga tidak memasukkan faktor frekuensi rapat komite audit, kehadiran 

anggota komite audit dalam rapat, serta tugas spesifik dari masing-masing anggota komite 

audit. Hal ini kemungkinan besar juga turut menyebabkan koefisien dari variabel 

earnings*%Accounting financial experts pada penelitian ini menjadi negatif signifikan. 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Model (1) 
 

Variable Coeff. t-Statistic Prob.   Variable Coeff. t-Statistic Prob.   

Earnings 1.1044 14.2239 0.0000*** Earnings 1.7749 13.7341 0.0000*** 

100% Audit committ 
indep. -0.1479 -12.9119 0.0000*** 

% Accounting 
financial experts 0.0348 0.4576 0.6475 

Earnings*100% 
Audit committ 
indep. 0.2920 0.6905 0.4902 

Earnings*% 
Accounting fin. 
experts -1.0640 -2.4826 0.0134** 

Leverage 0.0431 0.5352 0.5927 Leverage 0.0444 0.5152 0.6067 

Size -0.0279 -2.1549 0.0317** Size -0.0328 -2.3868 0.0174** 

Dummy2012 -0.2205 -353.0245 0.0000*** Dummy2012 -0.2206 -162.9571 0.0000*** 

C 0.9906 2.3153 0.0210** C 1.0175 2.3862 0.0174** 

R-squared 0.0943     R-squared 0.0885     

Adjusted R-squared 0.0829     Adjusted R-squared 0.0770     

F-statistic 8.2598     F-statistic 7.7055     

Prob(F-statistic) 0.0000***     Prob(F-statistic) 0.0000***     

                

Variable Coeff. t-Statistic Prob.   Variable Coeff. t-Statistic Prob.   

Earnings 1.3164 3.7774 0.0002*** Earnings 1.7325 4.7519 0.0000*** 

% Legal experts -0.0313 -0.2012 0.8406 
Major AF-Legal 
experts 0.1267 1.8351 0.0671* 

Earnings*% Legal 
experts -0.2087 -0.2898 0.7721 

Earnings*Major AF-
Legal experts -0.9554 -7.2015 0.0000*** 

Leverage 0.0461 0.6584 0.5106 Leverage 0.0199 0.2203 0.8257 

Size -0.0325 -2.3730 0.0180** Size -0.0330 -2.2319 0.0261** 

Dummy2012 -0.2219 -116.9504 0.0000*** Dummy2012 -0.2194 -75.8687 0.0000*** 

C 1.0261 2.3622 0.0186** C 0.9901 2.1605 0.0312** 

R-squared 0.0854     R-squared 0.0947     

Adjusted R-squared 0.0739     Adjusted R-squared 0.0833     

F-statistic 7.4093     F-statistic 8.3030     

Prob(F-statistic) 0.0000***     Prob(F-statistic) 0.0000***     

 

Dari tabel 5 di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel earnings*major AF-

legal expert adalah negatif signifikan. Hasil yang negatif dan signifikan ini karena jumlah 

accounting financial expert pada penelitian lebih besar dibandingkan jumlah legal expert. 

Temuan-temuan di tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H1, H2, dan H3 pada 

penelitian ini tidak terbukti. 
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4.3.2. Hasil Pengujian Model (2) 

Tabel 6 menunjukkan hasil dari pengujian model (2) yang bertujuan untuk menguji 

apakah karakteristik dari komite audit berhubungan dengan kemampuan stock return dalam 

memprediksi laba perusahaan di masa depan. Dari tabel 6 tersebut ditunjukkan bahwa 

koefisien dari earningst+1*%Legal experts adalah positif signifikan. Jika koefisien dari 

variabel “earnings t+1” dijumlahkan dengan koefisien “earnings t+1*%Legal experts” 

tersebut, maka nilai koefisiennya akan semakin besar dan positif. Hasil ini menunjukkan 

bahwa keberadaan anggota komite audit yang ahli di bidang hukum dapat meningkatkan 

stock price informativeness yang diproksikan dengan forward earnings response coefficient 

(FERC).  

Dari tabel 6 juga dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel “earnings t+1*100% Audit 

committee independence”, dan koefisien dari variabel “earnings t+1*% Accounting financial 

experts” tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang 

100% independen dan keberadaan anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi 

keuangan tidak dapat meningkatkan kemampuan stork return untuk memprediksi laba masa 

depan perusahaan.  

Komite audit yang 100% independen sebagaimana dinyatakan dalam profil di annual 

report bisa saja tidak benar-benar 100% independen, karena bisa saja mereka memiliki 

hubungan pertemanan/relasi dengan pemegang saham pengendali atau pihak manajemen 

perusahaan. Hal ini menyebabkan independensi dari komite audit tidak dapat meningkatkan 

kemampuan stork return untuk memprediksi laba masa depan perusahaan. Di samping itu, 

definisi yang kurang tepat mengenai keahlian di bidang akuntansi keuangan sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya pada bagian 4.3.1 juga memyebabkan keberadaan anggota komite 

audit yang ahli di bidang akuntansi keuangan tidak signifikan dalam meningkatkan 

kemampuan stork return untuk memprediksi laba masa depan perusahaan. 
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Tabel 6. Hasil Pengujian Model (2) 

Variable Coeff. t-Statistic Prob.   Variable Coeff. t-Statistic Prob.   

Et-1 -1.4343 -2.9530 0.0035*** Et-1 -1.5399 -2.3138 0.0216** 

Et 0.7480 1.3276 0.1857 Et 1.7140 2.2545 0.0252** 

Et+1 1.7999 5.5127 0.0000*** Et+1 1.3193 1.4946 0.1365 

Rt+1 -0.2002 -3.2760 0.0012*** Rt+1 0.0382 0.3615 0.7181 

100% Audit committ 
indep. -0.1107 -1.0580 0.2912 

%Accounting fin. 
expert 0.2431 1.4135 0.1589 

Et-1*100% Audit 
committ indep. -0.1638 -0.1913 0.8485 

Et-1*%Accounting 
fin. expert 0.1167 0.0805 0.9359 

Et*100% Audit 
committ indep. 0.0158 0.0197 0.9843 

Et*%Accounting 
fin. expert -2.3580 -1.2465 0.2139 

Et+1*100% Audit 
committ indep. -0.2472 -0.2314 0.8173 

Et+1*%Accounting 
fin. expert 1.3496 0.5565 0.5784 

Rt+1*100% Audit 
committ indep. 0.1848 1.3550 0.1768 

Rt+1*%Accounting 
fin. expert -0.3223 -1.7490 0.0817* 

Leverage -0.0892 -0.9859 0.3253 Leverage -0.0946 -1.0999 0.2726 

Size -0.0394 -1.8335 0.0681* Size -0.0506 -2.5148 0.0126** 

C 1.5077 2.5440 0.0116** C 1.6256 2.8340 0.005*** 

R-squared 0.2658 

  

R-squared 0.2679 

  

Adjusted R-squared 0.2291 
Adjusted R-
squared 0.2313 

F-statistic 7.2417 F-statistic 7.3173 

Prob(F-statistic) 0.0000*** Prob(F-statistic) 0.0000*** 

  

Variable Coeff. t-Statistic Prob.   Variable Coeff. t-Statistic Prob.   

Et-1 -1.6423 -3.9337 0.0001*** Et-1 -1.7851 -3.8090 0.0002*** 

Et 0.8763 2.4167 0.0165** Et 1.3898 3.6605 0.0003*** 

Et+1 1.7220 6.5747 0.0000*** Et+1 1.6461 4.3500 0.0000*** 

Rt+1 -0.0927 -1.3440 0.1803 Rt+1 0.0012 0.0163 0.9870 

%Legal experts 0.1856 0.4761 0.6345 
Major AF-Legal 
experts 0.2586 2.5950 0.0101** 

Et-1*%Legal experts 1.4758 0.5767 0.5647 
Et-1*Major AF-
Legal experts 0.7931 1.0607 0.2900 

Et*%Legal experts -4.7522 -1.5403 0.1249 
Et*Major AF-Legal 
experts -2.1702 -2.3307 0.0207** 

Et+1*%Legal experts 6.5699 1.7160 0.0876* 
Et+1*Major AF-
Legal experts 1.4605 1.4622 0.1451 

Rt+1*%Legal experts -0.3131 -0.6205 0.5355 
Rt+1*Major AF-
Legal experts -0.2169 -1.8936 0.0596* 

Leverage -0.0910 -0.8946 0.3720 Leverage -0.1649 -1.9274 0.0552* 

Size -0.0470 -2.2692 0.0242** Size -0.0506 -2.6294 0.0092*** 

C 1.6139 2.7969 0.0056*** C 1.6297 2.9769 0.0032*** 

R-squared 0.2721 

  

R-squared 0.3047 

  

Adjusted R-squared 0.2357 
Adjusted R-
squared 0.2699 

F-statistic 7.4778 F-statistic 8.7644 

Prob(F-statistic) 0.0000*** Prob(F-statistic) 0.0000*** 
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5. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari karakteristik komite audit terhadap 

earnings informativeness dan kemampuan stock return dalam memprediksi laba masa depan 

perusahaan. Karakteristik komite audit yang diuji adalah independensi dari komite audit, 

keahlian anggota komite audit dalam bidang akuntansi keuangan, serta keahlian anggota 

komite audit dalam bidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan komite audit 

yang 100% independen, keberadaan anggota komite audit yang ahli akuntansi keuangan, 

serta keberadaan anggota komite audit yang ahli di bidang hukum tidak dapat meningkatkan 

earnings informativeness. 

Ketika karakteristik komite audit dihubungkan dengan kemampuan stock return dalam 

memprediksi laba masa depan perusahaan, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan 

anggota komite audit yang ahli di bidang hukum dapat meningkatkan kemampuan investor 

dalam memprediksi laba masa depan perusahaan, yang dicerminkan dalam koefisien FERC. 

Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang ahli di bidang hukum sangat 

penting bagi investor untuk menilai kemampuan perusahaan di masa depan. Di samping itu, 

ditemukan pula bahwa keberadaan komite audit yang 100% independen, dan keberadaan 

anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi keuangan tidak dapat meningkatkan 

kemampuan investor dalam memprediksi laba masa depan perusahaan.  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penggunaan definisi keahlian di bidang 

akuntansi keuangan yang kurang tepat, sehingga menyebabkan variabel keahlian komite audit 

di bidang akuntansi keuangan tidak berhubungan signifikan dengan informasi akuntansi yang 

lebih reliable. Selain itu, ukuran indenpendensi dari komite audit pada penelitian ini hanya 

mengandalkan pengungkapan yang ada di profil komite audit saja, sehingga kurang dapat 

dipercaya kebenarannya. Hal ini kemungkinan besar menyebabkan hubungan yang tidak 

signifikan antara independensi dari komite audit dengan earnings informativeness. Oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan definisi keahlian di bidang 

akuntansi keuangan serta ukuran independensi komite audit yang lebih baik lagi. 
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