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ABSTRAK 
 
 

Dewasa ini, dalam bidang ekonomi semakin ketat persaingan antar 
perusahaan. Salah satu cara bertahan adalah perusahaan tersebut memiliki struktur 
modal yang baik dimana perusahaan mendapatkan dana dari pemilik, kreditor dan 
pasar modal. Di pasar modal, tak jarang terjadi kesenjangan informasi antara 
investor dengan manajemen. Kondisi ini dimanfaatkan manajemen dengan 
memanipulasi kinerja mereka melalui peningkatan laba. Tindakan ini dinamakan 
earning management. Bukti nyata dari praktik manajemen laba adalah Enron, 
WorldCom, lalu menyusul Xerox dan Merck. Hal ini terbukti bahwa tidak hanya 
perusahaan kecil yang melakukan praktik manajemen laba tetapi perusahaan besar 
pun juga melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, penulis melakukan 
penelitian dengan judul ’Studi Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan 
Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Untuk Perusahaan Manufaktur Yang 
Diaudit Oleh KAP Big 4 Dan KAP Non-Big 4’. 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage dan komite audit terhadap earnings management dengan 
mempertimbangan kualitas audit. Kualitas audit dibagi menjadi dua yaitu kualitas 
tinggi dan kualitas rendah. Kualitas audit tinggi ditunjukkan dengan perusahaan 
yang diaudit oleh KAP Big 4 sedangkan kualitas audit rendah dengan perusahaan 
yang diaudit oleh KAP Non-Big 4. Selain itu ingin juga melihat perbedaan praktik 
manajemen laba antara kualitas audit tinggi dengan kualitas audit rendah. 
Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdapat 
dalam BEI periode 2004-2007. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 505 
perusahaan. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa diantara faktor yang diujikan yang 
memiliki hubungan signifikan dengan manajemen laba adalah ukuran perusahaan 
(size), dan leverage. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan leverage 
memiliki hubungan negatif. Sedangkan untuk perusahaan uang diaudit dengan 
kualitas tinggi yang memiliki hubungan signifikan adalah ukuran perusahaan dan 
perusahaan yang diaudit dengan kualitas rendah adalah leverage. Untuk perbedaan 
praktik manajemen laba antara keduanya adalah tidak ada perbedaan. 
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