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SAMBUTAN KETUA PANITIA
KONFERENSI ILMIAH AKUNT ANSI II

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan YME atas limpahan
karunia, rahmat, dan segala anugerah serta kekuatan, sehingga kita senantiasa
diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian
sebagai civitas akademika. Civitas akademika yang memiliki kepedulian sosial atas
berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.

Pertama, KIA II merupakan salah satu agenda rutin IAI-KAPd Wilayah
Jakarta-Banten. Adapun agenda kegiatan pada KIA IIkali ini, yaitu: seminar untuk
memberikan implementasi praktik akuntansi pada organisasi korporasi dan
pemerintahan, workshop untuk mengembangkan penelitian di bidang akuntansi
melalui metode penelitian dan studen colloquium serta mengkaji berbagai hasil
penelitian bidang akuntansi yang dihasilkan oleh praktisi akuntan, akuntan pendidik
dan mahasiswa yang berasal dari institusi swasta, pemerintah, PTN dan PTS di
Indonesia melalui kegiatan Call for paper.

KIA IItahun ini merupakan yang ke dua dengan host adalah UPN "Veteran"
Jakarta, dibantu para co-host (satu PTN dan 15 PTS di wilayah Jakarta-Banten).
Acara ini merupakan bukti karya nyata IAI-KAPd wilayah Jakarta-Banten untuk turut
serta dalam pembangunan nasional melalui keahliannya di bidang akuntansi. Tema
KIA II pada kali ini adalah "Akulturasi Profesi Akuntan dalam Membangun
Good Corporate dan Good Government Governance pada Era Globalisasi".
Tema tersebut diangkat agar profesi akuntan dapat terus meningkatkan keahlian guna
mewujudkan tata kelola entitas yang handal.

Kedua, melalui kerja keras seluruh Panitia KIA IImaka prosiding ini dapat
diselesaikan sesuai dengan rencana. Prosiding ini berisi kumpulan artikel ilmiah yang
dikirimkan para peneliti untuk selanjutnya akan dipresentasikan dalam KIA II.
Jumlah artikel ilmiah yang berhasil lolos reviewer adalah sejumlah 76 artikel dan
berasal dari 40 perguruan tinggi seluruh Indonesia, tennasuk satu artikel yang
dikirimkan dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia. Prosiding ini
dapat dimanfaatkan oleh peserta KIA II sebagai panduan dalam mengikuti parallel
session selama kegiatan berlangsung. Panitia mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian prosiding ini, sehingga dapat
bennanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, semoga KIA II ini dapat menunjang dan menambah kemampuan
profesi akuntan dalam menjalani ASEAN Economic Community (AEC) yang dimulai
tahun 2015. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan panitia dalam
menyelenggarakan KIA II.
Sampai bertemu pada KIA III berikutnya.

Jakarta, 25 Februari 2015
Ketua Panitia

Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, SE., M.Si., CSRS
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SAMBUTAN
KETUA IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

JAKARTA - BANTEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhimya

Konferensi Ilmiah Akuntansi II (KIA II) dengan Topik "Akulturasi Profesi
Akuntan dalam Membangun Good Corporate dan Good Government Governance
dalam Era Globalisasi" dapat terlaksana. Kegiatan Konferensi Ilmiah Akuntansi
ini sebenamya merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun dilaksanakan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Jakarta dan
Banten (IAI KAPd-JB) dengan melibatkan perguruan tinggi yang berada dalam
wilayah Jakarta dan Banten. Tahun ini bertindak sebagai penyelenggara adalah
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta dengan dibantu oleh beberapa perguruan tinggi yang berada di
Wilayah Jakarta dan Banten.

Konferensi ini dapat terwujud berkat kerja sarna berbagai pihak dan
dimaksudkan sebagai forum yang memberikan kesempatan kepada peneliti,
praktisi, mahasiswa dan komunitas akademisi untuk menyampaikan hasil
penelitian dan kajian ten tang Akuntansi, Corporate Governance, perkembangan
pasar modal, dan bisnis. Kajian tentang ekonomi dan bisnis dalam rangka
menghadapi ASEAN Economic Community tahun 2015 telah banyak dibicarakan.
Diharapkan dengan adanya seminar ini, maka terdapat sinergi berbagai pihak yang
memberikan sumbangsih pemikiran dalam menghadapi persaingan global di area
Asean dan Global. Sebagai lembaga pendidikan tinggi selayaknya perguruan
tinggi tidak hanya berfungsi dalam bidang pendidikan saja, namun juga berperan
sebagai penggagas dan mampu memberikan konsep baru yang inovatif dalarn
usaha untuk mengembangkan ilmu yang berguna bagi masyarakat dan bangsa
Indonesia. Diharapkan dari forum ini dapat diperoleh nilai tambah yang sebesar-
besamya bagi para peserta, yakni akademisi dosen PTN dan PTS, aparatur
pemerintah, Mahasiswa S 1 dan Pascasarjana, praktisi bisnis dan kalangan dunia
usaha.

Kesuksesan penyelenggaraan KIA II ini dapat terlaksana karen a kontribusi
yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami pengurus IAI KAPd
Jakarta dan Banten mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus
kepada Rektor dan seluruh Civitas Academica Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta atas perhatian dan bantuannya, sehingga acara KIA II dapat
berjalan dengan baik, lancar dan aman. Terima kasih dan penghargaan yang tulus
juga kami sampaikan kepada Rektor dan seluruh civitas academica dari
perguruan tinggi di Jakarta dan Banten yang terlibat secara langsung maupun
tidak langsung dalam membantu terselenggaranya kegiatan KIA II ini.
Selanjutnya tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada:
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DPN IAI dan Rekan-rekan pengurus IAI KAPd Pusat dan IAI KAPd Jakarta dan
Banten

1. Peserta pemakalah dan non pemakalah yang hadir dan mengirimkan
makalah dalam konferensi ilmiah ini. Untuk menjamin kualitas panitia
telah melakukan proses review terhadap makalah yang masuk dan hanya
menerima makalah yang dianggap layak untuk dipresentasikan

2. Pembicara panel session atas kesediaannya untuk memberikan
pengalaman dan pemikirannya yang berguna kepada peserta konferensi.

3. Pihak sponsorship yang telah membantu terselenggaranya konferensi
ilmiah akuntansi ini.

4. Dan Semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan
penyelenggaraan KIA II ini.

Hasil penelitian yang dimuat dalam prosiding ini diharapkan dapat
memotivasi para peneliti untuk dapat lebih berkarya sehingga dapat menghasilkan
karya yang dapat bennanfaat bagi masyarakat. Akhimya kami mohon maaf
apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan KIA II.
Selamat berkonferensi dan Sernoga Allah SWT meridhoi setiap langkah tulus
yang kita lakukan ini. Amin.

Jakarta, 25 Februari 2015
Ketua IAI- KAPd Jakarta - Banten

Dr. Hamovinsah, Ak., M.Si., CA
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SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI UPN "VETERAN" JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberi kekuatan dan semangat terus
memperbaiki diri untuk menyempumakan pengabdian kita sebagai masyarakat
akademik yang memiliki kepedulian atas permasalahan bangsa sesuai dengan
potensi kita masing-masing.

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jakarta memiliki kewajiban mengemban
amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Ekonomi. Visi kami yang
menyatakan bahwa pada tahun 2020 menjadi perguruan tinggi yang unggul di
bidang akuntansi dan manajemen keuangan/perbankan menjadi motivasi agar
tujuan mulia tersebut dapat tercapai. Dengan mengusung program Three in One
untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan, berjiwa
kepemimpinan dan memiliki jiwa kewirausahaan dilakukan berbagai kegiatan
yang mendukung tercapainya visi terse but. Salah satu peran perguruan tinggi
adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang dapat
memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk pemenuhan Tridhanna
perguruan tinggi. Salah satu implementasinya adalah dengan dilaksanakan
kegiatan Konferensi Ilmiah Akuntansi II.

Konferensi Ilmiah Akuntansi II merupakan kegiatan tahunan IAI KAPd
Jakarta- Banten bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dengan tujuan
dapat menjadi wahana bagi akademisi dan praktisi memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan memberikan altematif solusi bagi
pennasalahan bangsa. Konferensi Ilmiah Akuntansi II mengangkat tema
"Akulturasi Profesi Akuntan dalam Membangun Good Corporate dan Good
Government Governance dalam Era Globalisasi".

Tema yang diangkat dalam Konferensi Ilmiah Akuntansi II ini dilatar
belakangi pada praktik tata kelola perusahaan yang lemah telah diidentifikasi
sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan global. Hasil evaluasi
menunjukkan ba_hwa secara keseluruhan pada tahun 2013 tingkat kepatuhan
(score) perusahaan terbuka Indonesia terhadap pedoman tatakelola yang
dikeluarkan Organization for Economic Co-Operation and Development (OEeD)
masih rendah. Praktik tat a kelola perusahaan yang baik harus menjadi komitmen
bersama. Tegaknya prinsip-prinsip good governance dapat terwujud jika tiga pilar
utama yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat bergandengan tangan untuk
berpartisipasi aktif

Fakultas menyambut baik dilaksanakannya kegiatan 1111, diharapkan
Konferensi Ilmiah Akuntansi II menjadi forum ilmiah yang berkelanjutan bagi
para praktisi dan akademisi untuk pengembangan ilmu dan mencari solusi
berbagai permasalahan praktis yang terjadi pada masyarakat. Tentunya hasil
Konferensi Ilmiah Akuntansi II ini diharapkan dapat menjadi solusi konkrit
dalam bentuk saran dan rekomendasi bagi pemerintahan, dunia usaha dan
lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.
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Akhir kata, disampaikan perhargaan tertinggi kepada seluruh pihak yang
berpartisipasi dalam kegiatan ini khususnya kepada lkatan Akuntan Indonesia -
Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Jakarta - Banten yang telah
memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Fakultas Ekonomi Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk melaksanakan Konferensi Ilmiah
Akuntansi II ini, semoga kegiatan ini dapat memberi kontribusi konkrit untuk
kemajuan bangsa Indonesia. Sampai bertemu dalam kegiatan KIA berikutnya.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Februari 2015
Dekan FE UPN "Veteran" Jakarta

Dr. Ema Hemawati, Ak, CPMA, CA
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DAFTARREVIEWER KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI II

l. Prof. Dr. Tri Widiastuti (Universitas Pancasila)

2. Prof. Dr. Wiwik Utami (Universitas Mereu Buana)

3. Prof. Dr. Sukrisno Agoes (Universitas Tarumanagara)

4. Dr. Ema Hemawati, Ak, CPMA, CA (UPN "Veteran" Jakarta)

5. Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si (UIN SyarifHidayatuUah Jakarta)

6. Dr. Poppy Sofia Koeswayo, SE, MSA, Ak, CA (Universitas Padjadjaran)

7. Dr. Sekar Mayangsari, Ak, M.Si (Universitas Trisakti)

8. Dr. Yusuf (Indonesia Banking School)

9. Dr. Rini, Ak, CA (UIN SyarifHidayatullah Jakarta)
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KONFERENSI ILMIAH AKUNT ANSI II
UPN "VETERAN" JAKARTA
25-26 Februari 2015

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT DAN
PERTUMBUHAN PENDAPAT AN SEBAGAI VARIABEL KONTROL

TERHADAP MANAJEMEN LAB A

Achmad Ghufron
Erna Hernawati

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jakarta
e-mail: erna_hernawati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Komisaris
Independen, Kualitas Audit dan Pertumbuhan Pendapatan sebagai variabel kontrol
terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan 23 sampel perusahaan
Perbankan di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan dari
periode 2011 - 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Komisaris
Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, (2) Kualitas
Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, (3) Pertumbuhan
Pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Laba, (4) secara
simultan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Pertumbuhan Pendapatan
berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Laba.

Kata kunci : Komisaris Independen, Kualitas Audit, Pertumbuhan Pendapatan,
ManajemenLaba
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