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ABSTRAK 

 

PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL  

PADA PERSISTENSI LABAPERUSAHAAN MANUFAKTUR 

 

 Penelitian ini menguji pengaruh komite audit dan kepemilikan institusional pada 

persistensi laba. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

terhadap persistensi laba. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Teori keagenan 

(agency theory) yang menjelaskan hubungan kerja antara dua pihak atau lebih yang berbasis 

pada kontrak yang mana satu pihak disebut agen dan satu pihak disebut principals. Prinsipal 

memberikan kewenangan pada agen untuk mengelola asset asetnya dalam bentuk perusahaan 

dan hasil atau perkembangannya dalam satu periode dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

laporan keuangan. 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi (multiple regression) dengan 

membandingkan koefisien determinasi antara dua variabel independen. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan di BEI dengan menggunakan 77 

sampel perusahaan manufaktur periode 2011 - 2012. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada persistensi 

laba, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada persistensi laba. Komite 

audit berpengaruh negatif pada persistensi laba  kemungkinan disebabkan oleh semakin banyak 

jumlah komite audit yang dimiliki maka persistensi laba akan cenderung menurun, hal ini 

mungkin disebabkan karena ketika jumlah komite audit di dalam suatu perusahaan makin 

banyak, maka pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh komite audit harus semakin 

mempertimbangkan banyak pandangan yang berasal dari berbagai sudut pandang anggota 

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dan dapat mengakibatkan ketidak efektifan 

kerja komite audit sehingga tingkat persistensi laba juga akan semakin menurun dan semakin 

rendah kualitas laba yang dilaporkan. Kemungkinan lainnya tidak semua anggota komite audit 

mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat menurunkan unsur 

relevansi dalam laporan keuangan sehingga prediktabilitas laporan keuangan cenderung 

menurun. Tingkat keahlian dibidang akuntansi dan keuangan seluruh anggota komite audit juga 

berdampak pada proses pengawasan laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan tersebut.Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada 

persistensi laba mengandung arti bahwa semakin banyak jumlah saham yang dimiliki pemegang 

saham institusi, maka persistensi laba akan cenderung meningkat, karena kekuasaan yang 

dimiliki pemegang saham konstitusi semakin tinggi dan mereka dapat melakukan monitoring 

dengan lebih baik sehingga  semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan earnings 

restatement atau semakin tinggi kualitas laba yang dilaporkan.  
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF THE AUDIT COMMITTEE AND OWNERSHIP OF INSTITUTIONAL 

EARNINGS PERSISTENCE IN MANUFACTURING COMPANY 

 

This study examined the effect of the audit committee and institutional ownership on 

earnings persistence. Previous studies show inconsistent results on the persistence of earnings. 

Theories related to this research is the theory of agency (agency theory) which describes the 

working relationship between two or more parties based on a contract in which one party called 

the agent and the party called principals. Principal authorizes the agent to manage the assets of 

its assets in the form of a company and the results or progress in the period accounted for in the 

form of financial statements. 

This study uses regression analysis techniques (multiple regression) by comparing the 

coefficient of determination between the two independent variables. The data used in this 

research is secondary data published on the Stock Exchange using 77 samples of manufacturing 

firms the period 2011-2012. 

The analysis showed that audit committees have negative effect on the persistence of 

earnings, while institutional ownership has a positive effect on earnings persistence. The audit 

committee has a negative effect on earnings persistence may be caused by the greater number of 

the audit committee are owned by the persistence of earnings will tend to decline, it is probably 

because when the number of audit committee in a company more and more, the supervision and 

control conducted by the audit committee must increasingly considering a lot of views from 

different viewpoints with the members of different educational backgrounds, and can lead to 

inefficiency of work of the audit committee so that the level of earnings persistence will also be 

getting lower and lower the quality of reported earnings. Another possibility that not all members 

of the audit committee have the expertise in accounting and finance so as to reduce the element 

of relevance in the financial statements so that the predictability of the financial statements tends 

to decrease. The level of expertise in accounting and finance throughout the audit committee 

members also have an impact on the process of supervision of financial statements that will 

ultimately affect the quality of the financial statements. Institutional ownership has a positive 

effect on earnings persistence implies that the greater number of shares owned by institutional 

shareholders, the persistence of earnings will tend to increase, because the power of the 

shareholders of the constitution is getting higher and they can monitor it better so the less likely 

management did earnings restatement or the higher the quality of reported earnings. 
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RINGKASAN 

 

 

PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

PADA PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

 

 

Semua pihak didalam pengambilan keputusan memerlukan informasi dan informasi yang 

diperlukan tersebut diantaranya berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan 

publik. Selama ini laba akuntansi masih menarik perhatian para investor sebagai dasar 

pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham 

suatu perusahaan, pembagian dividendan lain sebagainya. Oleh karena itu laba yang perlu 

diperhatikan oleh para calon maupun investor bukan hanya laba yang tinggi, namun juga laba 

yang persisten.Laporan laba sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan tidak terlepas 

dari proses penyusunannya yang melibatkan pihak pengelola dalam pengelolaan perusahaan, di 

antaranya adalah pihak manajemen dan dewan komisaris. Kebijakan dan keputusan yang diambil  

dalam rangka proses penyusunan laporan  keuangan terutama laba akan menentukan kualitas 

laba.  Perbedaan informasi yang diperoleh antara para pemegang saham dengan pihak 

manajemen perusahaan terkadang menjadi pemicu tidak terwujudnya laba yang berkwalitas. 

Diperlukan suatu mekanisme pengendalian untuk kondisi tersebutsehingga perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak dapat disejajarkan, melalui mekanisme corporate 

governance, khususnya komite audit. 

Penelitian ini menggunakan agency theory sebagai grand theory, disamping konsep-

konsep informasi asimetri, prinsip-prinsip good corporate governance, serta persistensi laba. 

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel terdiri dari komite audit dan kepemilikan institusional 

sebagai variabel bebas, serta persistensi laba sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit dan kepemilikan institusional pada 

persistensi laba. Data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis diambil dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 hingga 2012 melalui penelusuran 

langsung situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

metode observasi non partisipan, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur  tahun 2011-2012 yang telah dipublikasikan di BEI. Hipotesis 

yang dirumuskan akan diuji dengan menggunakan multiple regression. Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Untuk menguji apakah distribusi 

normal atau tidak dengan melakukan uji Kolmogorov Smirnov  data berdistribusi normal apabila 

nilai Sig > 0,05 begitu pula sebaliknya data berdistribusi tidak normal apabila nilai Sig < 0,05.  

Hasil analisis regresidapat dijelaskan bahwa komite audit  memiliki nilai mean atau rata-

rata sebesar 3,940 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,990. Standart deviasi digunakan untuk 

menilai penyebaran (dispersi) rata-rata dari sampel, sehingga berarti penyebaran rata-rata sampel 

tentang komite audit sebesar 0,990. Berdasarkan hasil regresi memperlihatkan bahwa nilai 

probabilitas signifikansi atau p-value adalah 0,000 namun koefisien beta (b) memiliki nilai 

negatif (-0,114), sehingga hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien beta komite audit pada 

persistensi laba berada pada daerah penolakan hipotesis. Dengan demikian hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa “Komite audit  berpengaruh positif pada persistensi laba” tidak dapat 

diterima. Begitu pula berdasarkan hasil regresi varibel kepemilikan institusional bahwa nilai 

http://www.idx.co.id/
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probabilitas signifikansi atau p-value pengaruh kepemilikan institusional pada persistensi laba 

adalah 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 atau 5% dengan koefisien regresi adalah positif 0,004.  

Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “Kepemilikan institusional  berpengaruh 

positif pada persistensi laba” tidak dapat ditolak. Jumlah R2 (Ajudjusted) adalah 52,5 % yang 

berarti masih terdapat variable lainnya yang berpengaruh pada persistensi laba.  Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan penambahan variabel 

lainnya.  

 Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) Komite audit berpengaruh pada presistensi laba 

namun arahnya negatif, hal ini bermakna bahwa semakin banyak jumlah komite audit yang 

dimiliki maka persistensi laba akan  menurun, (2) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif 

pada presistensi laba. Hal ini bermakna bahwa, semakin banyak jumlah saham yang dimiliki 

pemegang saham institusi, maka persistensi laba akan cenderung meningkat, karena kekuasaan 

yang dimiliki pemegang saham konstitusi semakin tinggi sehingga pemegang saham dapat 

melakukan monitoring dengan lebih baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Para pelaku pasar modal memerlukan informasi untuk mengambil keputusan investasi. 

Informasi yang diperlukan tersebut diantaranya berupa laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh perusahaan publik. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2014). 

Selama ini laba akuntansi masih menarik perhatian para investor sebagai dasar 

pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham 

suatu perusahaan, pembagian dividen dan lain sebagainya. Oleh karena itu laba yang perlu 

diperhatikan oleh para calon maupun investor bukan hanya laba yang tinggi, namun juga laba 

yang persisten. Darraough (1993) menunjukkan arti pentingnya informasi laba dengan 

menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan atau stakeholder, dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang 

relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, 

penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Agar dapat memberikan informasi yang handal 

maka laba harus persisten. 

Penman dan Zhang (2002) mendefinisikan persistensi laba sebagai revisi  laba akuntansi 

yang diharapkan di masa mendatang (expected future earnings) yang disebabkan oleh inovasi 
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laba tahun berjalan (current earnings). Persistensi laba tersebut ditentukan oleh komponen akrual 

dan aliran kas yang  terkandung dalam laba saat ini (Penman, 2001). Bernstein dalam Sloan 

(1996) menyatakan bahwa komponen akrual dari current earnings cenderung kurang terulang 

lagi atau kurang persisten untuk menentukan laba masa depan karena mendasarkan pada akrual, 

deferred (tangguhan), alokasi dan penilaian yang mempunyai distorsi subyektif. 

Menurut Wijayanti (2006) laba yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan 

kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan yang ditentukan oleh komponen akrual dan 

aliran kasnya. Sedangkan Chandarin (2001) dalam Wijayanti (2006) mengungkapkan bahwa laba 

yang persisten adalah laba akuntasi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan 

(noise), dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini 

memperkuat pendapat Hayn (1995) yang menyatakan bahwa gangguan laba  akuntansi 

disebabkan oleh peristiwa transitori (transitory event) atau penerapan konsep akrual dalam 

akuntansi. 

Persistensi laba memfokuskan pada koefisien dari regresi laba sekarang terhadap laba 

mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefesien slope regresi antara laba sekarang 

dengan laba mendatang. Semakin tinggi (mendekati angka 1) koefisiennya menunjukan 

persistensi laba yang dihasilkan tinggi, sebaliknya jika nilai koefisien mendekati nol, persistensi 

labanya rendah atau laba transitorinya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif, 

pengertiannya terbalik, yaitu nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan kurang persisten, dan 

nilai koefisien yang lebih rendah menunjukkan lebih persisten. 

Gambaran diatas menunjukkan persistensi laba menjadi penting mengingat persistensi 

laba berhubungan  dengan kinerja  keseluruhan  perusahaan  yang tergambarkan dalam  laba 

perusahaan. Pengertian persistensi laba pada prinsipnya dapat dipandang dalam dua sudut 
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pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa persistensi laba berhubungan dengan kinerja 

keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan 

laba yang persisten tinggi terefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan (sustainable) untuk 

suatu periode yang lama. Menurut Schipper (2004) pandangan ini berkaitan erat dengan kinerja 

perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Laba 

yang persisten jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan 

di masa yang akan datang (Lev dan Thiagarajan 1993; Richardson et al,2001; Penman dan Zhang 

2002; Beneish dan Vargus 2002; Richardson 2003) atau berasosiasi kuat dengan arus kas operasi 

di masa yang akan datang (Dechow dan Dichev 2002 dan Cohen 2003). 

Pandangan kedua menyatakan persistensi laba berkaitan dengan kinerja harga saham 

pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbal hasil, sehingga hubungan yang semakin kuat 

antara laba perusahaan dengan imbal hasil bagi investor dalam bentuk return saham 

menunjukkan persistensi laba yang tinggi (Ayres 1994). Pandangan kedua ini juga menyatakan 

bahwa persistensi laba berkaitan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Hubungan 

yang semakin kuat antara laba dengan imbalan pasar menunjukkan persistensi laba tersebut 

semakin tinggi (Lev dan Thiagarajan 1993; Chan et al,2004). Hal ini yang membuat persistensi 

laba menjadi penting karena persistensi laba merupakan salah satu perhitungan acuan dalam 

pengambilan  keputusan.  

Barth dan Hutton (2001) dalam studinya menjelaskan bahwa persistensi laba ini 

merupakan salah satu unsur nilai prediksi dari kualitas informasi akuntansi. Selanjutnya mereka 

menggunakan persistensi laba sebagai karakteristik nilai relevan dalam model penelitiannya. 

Persistensi  laba dipilih karena sangat relevan dalam perspektif kegunaan keputusan dan 

mencerminkan tujuan dari informasi akuntansi, seperti yang tercantum dalam Conceptual 
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Framework FASB. Tujuan  tersebut adalah memberikan informasi yang berguna bagi pembuatan 

keputusan oleh investor dan investor potensial serta oleh kreditor dan kreditor potensial. 

Penelitian sebelumnya di Indonesia menggunakan indikator earning response coefficient untuk 

mengukur persistensi laba. (Chandrarin. 2001 dan Meythi. 2006).  

Laporan laba sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan tidak terlepas dari 

proses penyusunannya yang melibatkan pihak pengelola dalam pengelolaan perusahaan, di 

antaranya adalah pihak manajemen dan dewan komisaris. Kebijakan dan keputusan yang diambil  

dalam rangka proses penyusunan laporan  keuangan terutama laba akan menentukan kualitas 

laba.  Perbedaan informasi yang diperoleh antara para pemegang saham dengan pihak 

manajemen perusahaan terkadang menjadi pemicu tidak terwujudnya harapan di  atas. Perbedaan 

informasi ini merupakan kenyataan empiris yang tidak dapat dihindari dari sebuah hubungan 

keagenan (Khafid, 2012).  

Diperlukan suatu mekanisme pengendalian untuk kondisi seperti di atas sehingga 

perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat disejajarkan, melalui mekanisme 

corporate governance, khususnya komite audit. Bila konsep ini diterapkan dengan baik, maka 

diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan meningkatnya 

transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan dapat menguntungkan banyak pihak 

(Setyo, 2013). Peran komite audit sebagai komite penunjang tugas dewan komisaris adalah 

membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa, (a) laporan keuangan disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal 

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajemen. 



 

5 

 

Penelitian-penelitian di Indonesia yang mengulas tentang persistensi laba yang terkait dengan 

komite audit dan kepemilikan institusional menunjukan hasil yang tidak konsisten antara penelitian 

yang dilakukan di Indonesia  dengan penelitian yang dilakukan di luar Indonesia. Ketidak 

konsistenan hasil tersebut memotivasi penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

komite audit terhadap persistensi laba yang akan lebih menekankan pada karakteristik komite 

auditnya. Penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh komite 

audit dan kepemilikan institusional terhadap persistensi laba. Alasan memilih variabel komite 

audit dan kepemilikan institusional karena kedua variabel tersebut merupakan komponen atau 

bagian dari good corporate governance. Dalam good corporate governance, komite audit 

bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan dan meningkatkan 

prosedur pengendalian internal. Tugas dan tanggungjawab seperti itu maka komite audit dapat 

mengendalikan manajemen khususnya dalam hal menyelewengkan laba, sehingga komite audit 

dapat memprediksi laba di masa depan (Klien, 2002 dan Kusumaningtyas, 2012). 

Kepemilikan institusional mempunyai sumberdaya, kemampuan dan kesempatan untuk 

memantau dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus pada nilai perusahaan (Siregar dan 

Utama, 2005 serta Kusumaningtyas, 2012). Keberadaan pemilik institusional dapat menunjukan 

makanisme corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen 

perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 

sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para 

pemegang saham (Solomon dan Solomon, 2004 dalam Sutojo, 2005). Hal tersebut disebabkan 

jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena 

dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka 

memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang 

saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al (2001) dan Klein (2002), yang menguji 

tentang independensi komite audit dan persistensi laba, menyatakan bahwa proporsi direktur, 

komite audit mempunyai hubungan yang positif dengan persistensi laba sedangkan penelitian 

oleh Lin et al (2006) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan. 

Kepemilikan institusional merupakan bagian lain dari corporate governance, karena 

institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan kesempatan untuk memantau dan 

mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus pada nilai perusahaan (Siregar dan Utama, 2005). 

Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan 

pihak manajemen (Boediono, 2005). Guercio dan Hawkins (1999) dan Hartzell dan Starks dalam 

Cornett et al (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan 

yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi 

perilaku oportunistik manajer. Dengan demikian, tindakan pengawasan perusahaan yang 

dilakukan oleh pihak kepemilikan institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan membatasi perilaku 

manajer di dalam persistensi laba.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh  

terhadap  persistensi laba, namun tidak  konsisten hasilnya. Studi yang dilakukan Yonatan (2012) 

mengemukakan bahwa persentase kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba. Muid (2009) menyatakan bahwa  kepemilikan manajerial secara positif dan signifikan 

mempengaruhi kualitas laba. Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laba. Besar kecilnya persentase kepemilikan 

manajerial dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan, karena dengan semakin besarnya 
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persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka akan menempatkan manajer sebagai 

salah satu pemilik perusahaan, sehingga manajer semakin memiliki peranan untuk meningkatkan 

kualitas perusahaannya termasuk kualitas laba dalam perusahaan. Dengan kata lain, semakin 

besar kepemilikan saham oleh manajer maka laba yang dilaporkan akan semakin berkualitas.  

Hasil penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian di atas adalah penelitian  Fibri 

(2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai hubungan  yang 

signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini dikuatkan hasil penelitian Verdana Sari (2013) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris indevenden, 

kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Fathia 

Anissa (2012) juga mengungkapkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh pada kualitas laba. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  variabel komite audit dan kepemilikan 

institusional pengaruhnya tidak konsisten pada persistensi laba, sehingga penting dilakukan 

penelitian ulang dengan menggunakan variabel komite audit dan kepemilikan institusional. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Apakah komite audit berpengaruh pada persistensi laba?.   

2) Apakah  kepemilikan institusional berpengaruh pada persistensi laba?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit pada  persistensi laba. 
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2) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional pada persistensi laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi 

khususnya agency theory serta menambah pemahaman mengenai manfaat laporan keuangan 

dalam menilai kinerja perusahaan, baik untuk mengetahui persistensi laba maupun 

kemampuan masa depan perusahaan dalam menghasilkan laba yang  persistensi. 

 

 

 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi investor dan calon investor dalam 

memprediksi laba masa depan yang terkait  dengan praktik persistensi laba sehingga dapat 

memberikan masukan untuk membuat keputusan untuk investasi. 

 

 

 

 

 

 

 


