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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris tentang seberapa besar pengaruh karaktristik 

Dewan Komisaris, Komite Audit  dan Tata Kelola Eksternal terhadak kualitas laporan keuangan 

dengan cara menguji variabel – variabel tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2013. Sampel ditentukan 

dengan metode total sampling sebanyak 10 perusahaan. Tehnik analisis data menggunakan tehnik 

analisis regresi berganda. Penlitian ini mengungkapkan frekuensi rapat komite audit, keberadaan 

komite nominasi dan  remunerasi, ukuran komite audit berpengaruh  negatif signifikan, ukuran 

dewan komisaris, jumlah komisaris independen,masa kerja anggota dewan komisaris, jumlah 

jabatan yang dipegang komisaris,jumlah komisaris independen dan tata kelola eksternal tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan, frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris dan 

jumlah jabatan yang dipegang anggota komite audit berpengaruh dan signifikan. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to get empirical evidence about how much influence the Characteristics of the 

Board of Commissioners, the Audit Committee and the Governance External terhadak quality of 

financial reporting by examining variables - variables. The sample in this research are 

manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2009 until 2013. The total sample 

is determined by the method of sampling as many as 10 companies. Technical analysis of data 

using multiple regression analysis techniques. This study to reveal the frequency of meetings of the 

audit committee, the existence of nomination and remuneration committee, the size of the audit 

committee significant negative effect, board size, the number of independent directors, years of 

commissioners, the number of positions held by the commissioner, the number of independent 

directors and external governance has no effect and not significant, the frequency of meetings held 

by the board of commissioners and the number of positions held by members of the audit 

committee and significant influence. 
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INTISARI 

 

 Masalah utama dalam pelitian ini adalah bagaimana pengaruh karekteristik 

dewan komisaris, komite audit dan tata kelola eksternal terhadap kualitas laporan 

keuangan dengan melihat pada komponen - komponen dari laporan keuangan 

yang ada pada tahun buku yang bersangkutan. Dengan prediksi ini diharapakan 

para pengguna laporan keuangan dapat membuat kebijakan - kebijakan keuangan 

terkait yang dimaksudkan untuk pembangunan perusahaan yang lebih baik lagi. 

Kebijakan ini terkait dalam pembuatan anggaran perusahan. 

 Pada penelitian ini diambil beberapa variabel untuk diuji penlitian ini 

mengungkapkan frekuensi rapat komite audit, keberadaan komite nominasi dan  

remunerasi, ukuran komite audit berpengaruh  negatif signifikan, ukuran dewan 

komisaris, jumlah komisaris independen,masa kerja anggota dewan komisaris, 

jumlah jabatan yang dipegang komisaris,jumlah komisaris independen dan tata 

kelola eksternal tidak berpengaruh dan tidak signifikan, frekuensi rapat yang 

diselenggarakan dewan komisaris dan jumlah jabatan yang dipegang anggota 

komite audit berpengaruh dan signifikan 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat yang  baik bagi 

pengguna laporan keuangan dalam menggunakan komponen – komponen yang 

tepat untuk memprediksi kualitas laporan keuangan, serta bagi peneliti selanjutnya 

untuk dapat dijadikan salah satu dasar referensi untuk pengembangan penelitian 

yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris, komite audit dan tata kelola 

eksternal terhadap kualitas laporan keuangan. 


