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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit, yang diwakili oleh 

variabel reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor 

terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dan menghasilkan 50 sampel perusahaan yang masuk dalam daftar 

Jakarta Islamic Index tahun 2010 hingga 2014. Manajemen laba diukur dengan 

discretionary accruals yang dihitung dengan model Modified-Jones. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hal ini menunjukkan KAP Big 4 memberikan kontribusi yang 

positif dalam peningkatan nilai discretionary accruals. Hal ini dapat terjadi 

karena KAP Big 4 merasa sudah berada pada area yang aman dengan kondisi 

sudah memiliki banyak klien dan cenderung kurang memperhatikan kualitas 

auditnya. Faktor lain yang dapat menjelaskan adalah risiko litigasi yang dihadapi 

KAP Big 4 di Indonesia relatif kecil dan keefektifan sistem peradilan yang 

diterapkan di Indonesia tergolong rendah. Spesialisasi industri auditor dan 

independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Auditor yang 

mempunyai spesialisasi industri akan dapat mendeteksi pengaturan akrual klien 

sehingga melakukan pembatasan terhadap besarnya dicretionary accruals. Selain 

itu, auditor dengan tenur yang panjang akan cenderung melepaskan 

independensinya dan memberikan toleransi yang lebih tinggi terhadap praktik 

manajemen laba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

referensi dan saran bagi penelitian selanjutnya dan perusahaan di Indonesia untuk 

memperhatikan kualitas audit eksternalnya sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan, khususnya dalam hal membatasi kebijakan manajemen laba. 

 

Kata kunci: manajemen laba, discretionary accruals, model Modified-Jones, 

kualitas audit, reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, 

independensi auditor 
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ABSTRACT 

 

This research aims to examine the effect of audit quality represented by the 

accounting firm reputation, auditor industry specialization and auditor 

independence on earnings management. Using a purposive sampling method, this 

research produces 50 sample of companies included in the list of Jakarta Islamic 

Index during the year of 2010 to 2014. Earnings management is measured by 

discretionary accruals calculated using the Modified-Jones model. This study 

finds that the accounting firm reputation has a positive effect on earnings 

management. This result also shows that the Big 4 Accounting Firms contribute 

positively in increasing discretionary accruals, as the Big 4 Accounting Firms 

could be in a secure area which already have many clients and tend to pay less 

attention on their audit quality. Another factor that could be the cause is that the 

litigation risks faced by the Big 4 Accounting Firms in Indonesia are relatively 

small and the effectiveness of the judicial system applied in Indonesia is low. 

Auditor industry specialization and auditor independence negatively affect 

earnings management. Auditors who are specialized in a specific industry will be 

able to detect the setting of clients accrual policy so they could restrict the 

dicretionary accruals. In addition, auditors with long tenure will tend to lose their 

independence and provide a higher tolerance against earnings management. The 

results of this study are expected to add references with regards to earnings 

management and provide suggestions for future researches and also help 

companies in Indonesia to consider their quality of external auditors in order to 

improve their financial reporting qualities, especially with regards to restrict limits 

on earnings management policies. 

 

Keywords: earnings management, discretionary accruals, Modified Jones 

model, audit quality, accounting firm reputation, auditor industry 

specialization, auditor independence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Laporan keuangan merupakan aspek finansial yang menjadi perhatian 

manajemen perusahaan ketika berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan 

seperti investor, kreditur, dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan salah satu 

tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian kalangan pengguna laporan keuangan dalam keputusan ekonomi. 

Kinerja keuangan perusahaan selalu dihubungkan dengan tingkat perolehan laba 

atau prestasi usaha suatu organisasi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi suatu 

periode. Dengan demikian timbul sebuah asumsi bahwa semakin besar laba 

sebuah perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, maka semakin baik 

pula kinerja perusahaan. Sebagai dampaknya, manajer akan berusaha 

menonjolkan prestasinya melalui keuntungan atau laba yang dicapai pada periode 

jabatannya. Inilah yang memotivasi para manajer untuk melakukan suatu metode 

creative accounting yang dikenal dengan manajemen laba. 

Istilah manajemen laba mulai menarik perhatian para peneliti dan 

akademisi di bdiang akuntansi dan keuangan karena sering berhubungan dengan 

perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Richardson (2000) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa manajemen laba timbul karena adanya 

asimetri informasi yang dipicu oleh permasalahan keagenan yaitu 
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ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Asimetri 

informasi adalah suatu kondisi dimana adanya ketidakseimbangan dalam 

perolehan informasi antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) 

dan umumnya manajemen memiliki informasi yang lebih dibanding dengan pihak 

eksternal. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

bertindak oportunis yakni memperoleh keuntungan pribadi dengan cara 

melakukan manajemen laba untuk mengakali penyusunan laporan keuangan yang 

akan disampaikan kepada pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan. 

Konsep manajemen laba yang berkembang di kalangan praktisi dan 

akademisi memiliki substansi yang tidak jauh berbeda. Secara umum, para 

praktisi berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku 

oportunis seorang manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan 

keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Wewenang tersebut dapat 

diperoleh karena sumber dan akses informasi mereka lebih memadai ke dalam 

perusahaan dibandingkan dengan pihak lain diluar perusahaan. Di sisi lain, para 

akademisi berpendapat bahwa manajemen laba merupakan dampak dari 

kebebasan seorang manajer dalam pemilihan dan penggunaan metode akuntansi 

tertentu ketika menyusun informasi pada laporan keuangan. Berbagai metode dan 

prosedur akuntansi yang diatur dalam prinsip akuntansi berterima umum dijadikan 

alat bantu para manajer untuk memodifikasi laporan keuangan yang disusunnya. 

Meskipun secara konseptual praktik manajemen laba tidak menyalahi 

aturan-aturan prinsip akuntansi, namun hal tersebut dapat mengikis kepercayaan 
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para pemakai informasi laporan keuangan perusahaan. Praktik ini juga dapat 

menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan dan dapat merugikan 

investor karena informasi yang diperoleh bukanlah keadaan finansial perusahaan 

yang sebenarnya (Sulistyanto, 2008:19). 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), pemeriksaan laporan keuangan 

oleh kantor akuntan publik dapat digunakan sebagai monitoring terhadap tindakan 

manajemen yang oportunistik dalam melaporkan kinerja perusahaan. Gerayli et 

al. (2011) menemukan bahwa kantor akuntan publik kelompok Big 4 dan kantor 

akuntan publik spesialis industri sangat membatasi teknik manajemen laba. 

Dengan kata lain, manajemen laba telah menjadi fokus tersendiri yang menarik 

para auditor untuk meningkatkan kompetensinya dalam beropini. Sementara bagi 

para pemakai informasi keuangan, kredibilitas pelaporan keuangan eksternal 

menjadi suatu kekhawatiran ketika laporan tersebut disajikan tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Dalam kasus perusahaan yang sudah go public, kredibilitas 

tersebut secara tidak langsung bergantung pada opini pihak ketiga atau auditor. 

Oleh karena itu, audit eksternal memainkan peran penting dalam mengurangi 

asimetri informasi yang terdapat antara manajemen dan para pemegang saham dan 

menjamin kredibilitas independen diterbitkannya laporan keuangan yang 

digunakan oleh pemegang kepentingan sebagai dasar untuk membuat keputusan. 

Meskipun demikian, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

tidak serta merta memberikan informasi yang mutlak kebenerannya. Pada 

kenyataannya, resiko terjadinya kegagalan audit (audit failures) masih ada. 

Beberapa audit failures terjadi pada sejumlah perusahaan terkemuka di dunia 
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seperti Enron, Xerox, Tyco dan Worldcom yang melibatkan banyak pihak dan 

berdampak luas. Skandal akuntansi yang baru-baru ini melanda negara Jepang dan 

masih hangat diperbincangkan yaitu kasus penggelembungan laba Toshiba 

Corporation periode 2008 hingga 2014. Seperti yang dilansir oleh Bisnis.com (21 

Juli 2015), Presiden dan Chief Executive Officier (CEO), Hisao Tanaka, mantan 

presiden Atsutoshi Nishida, dan Wakil Komisaris Utama Norio Sasaki, terlibat 

secara “sistematis” dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan 

sebesar 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun. Hasil temuan tim investigasi 

independen membuktikan bahwa Toshiba harus menyatakan kembali 

(restatement) keuntungan sebesar 151,8 miliar yen selama lebih dari enam tahun. 

Akibatnya, regulator keuangan Jepang mendenda perusahaan afiliasi Ernst & 

Young sebesar 2,1 miliar yen (US$ 17,4 juta) setelah lembaga tersebut gagal 

melihat penyimpangan standar akuntansi di Toshiba. 

Di Indonesia, kasus audit failures yang berkaitan dengan manajemen 

laba juga pernah terjadi pada perusahaan publik ternama. Kasus yang cukup 

fenomenal terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2001. Manajemen 

Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp132 miliar, dan laporan 

tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Bapepam 

menyebutkan terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT. Kimia 

Farma yang berdampak pada terjadinya overstated laba bersih untuk tahun yang 

berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,7 miliar. Akibat adanya manipulasi 

tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp500 juta kepada PT. 
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Kimia Farma Tbk dan kepada auditornya sebesar Rp100 juta (Media Akuntansi, 

2003).  

Kasus selanjutnya terjadi Bank Lippo yaitu melakukan pembukuan 

ganda pada tahun 2002. Pada tahun tersebut Bapepam menemukan adanya tiga 

versi laporan keuangan. Laporan versi satu diberikan kepada publik atau 

diiklankan melalui media massa pada tanggal 28 Nopember 2002. Laporan versi 

dua diberikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, dan laporan versi tiga 

yakni laporan yang disampaikan kepada akuntan publik, dalam hal ini KAP 

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo 

pada tanggal 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang 

benar-benar telah diaudit dan mencantumkan “opini wajar tanpa pengecualian” 

adalah laporan yang disampaikan pada tanggal 6 Januari 2003. Akibatnya, Bank 

Lippo dijatuhkan sanksi sebesar Rp2,5 miliar dan sanksi denda sebesar Rp3,5 

miliar juta kepada Ruchjat Kosasih selaku partner akuntan publik (KAP) Prasetio, 

Sarwoko & Sandjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting 

mengenai penurunan agunan yang diambil alih (AYDA) Bank Lippo selama 35 

hari  (Bapepam, 2003).  

Pada tahun 2010, PT. Katarina Utama Tbk terancam dikeluarkan dari 

lantai Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan tersebut tidak 

memperlihatkan tanggung jawab sebagai perusahaan publik atas penyimpangan 

yang dilakukan. PT. Katarina Utama Tbk bermasalah atas dugaan manajemen 

karena penyelewengan perolehan dana penawaran umum atau initial public 

offering (IPO), penggelembungan aset, serta manipulasi laporan keuangan auditan 
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2009. Dari perolehan dana IPO sebesar Rp. 33,6 miliar, manajemen diduga 

menggelapkan sebesar Rp. 29,6 miliar (finance.detik.com, 23 Oktober 2010) 

Beberapa kasus yang terjadi diatas mengingatkan kita akan perlunya 

solusi agar kepercayaan terhadap keutuhan dan keandalan informasi dari laporan 

keuangan dimata para pemakainya tidak semakin memburuk. Penekanan pada 

peran pihak ketiga atau auditor untuk melakukan audit yang berkualitas terhadap 

laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat menjadi solusi terbaik karena 

auditor eksternal merupakan satu-satunya pihak independen yang memiliki akses 

memadai ke dalam perusahaan kliennya. Dalam mekanisme tata kelola 

perusahaan, kualitas audit berhubungan dengan konflik agensi. Dengan adanya 

kualitas audit yang baik, maka akan tercipta suatu pengendalian seperti 

pengendalian pencegahan, pengendalian deteksi, dan pengendalian pelaporan dari 

pihak independen yang membantu perusahaan untuk meminimalisir intensitas 

keterjadian konflik agensi tersebut.  

Ardiati (2005) menyatakan audit yang berkualitas tinggi (high-quality 

auditing) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif. Penelitian 

lebih lanjut oleh Ratmono (2010), menyatakan bahwa auditor yang berkualitas 

mampu mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan klien. Kualitas audit 

dapat diukur dengan menggunakan reputasi KAP (KAP Big-4 dan KAP non Big-

4) dan spesialisasi industri auditor (Balsam et al., 2003). Selain kedua variabel 

tersebut, Gerayli et al. (2011) dalam penelitiannya menambahkan satu variabel 

yakni independensi auditor. 
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Menurut hasil penelitian Herusetya (2012) menemukan bahwa auditor 

The Big 4 dapat membatasi manajemen laba yang diukur dengan penyesuaian 

discretionary. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusmin (2010) menyatakan 

bahwa tindakan manajemen laba pada perusahaan yang diaudit KAP Big 4 lebih 

kecil daripada perusahaan yang diaudit KAP non Big 4. Bertolak belakang dengan 

hasil tersebut, Christiani & Nugrahanti (2014) menemukan bahwa KAP Big 4 

belum mampu membatasi praktik manajemen laba.  

Balsam et al. (2003) dan DeBoskey dan Jiang (2012) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa auditor yang memiliki keahlian di industri 

tertentu memainkan peran pengawasan yang efektif dalam membatasi pemilihan 

metode akuntansi discretionary oleh manajemen. Kemudian, Gerayli et al. (2011) 

menemukan bahwa selain ukuran KAP dan spesialisasi industri auditor, 

independensi auditor juga memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba 

yang diukur dengan discretionary accruals. Dari beberapa penelitian tersebut, 

maka peneliti masih tertarik untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP, 

spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor dalam kaitannya dengan 

kualitas audit yang dilakukan auditor terhadap praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan klien. 

Pro dan kontra terkait manajemen laba masih menimbulkan ketertarikan 

tersendiri bagi peneliti. Terlebih lagi, manajemen laba dapat menjadi hal yang 

tidak diperkenankan apabila suatu perusahaan dituntut untuk senantiasa mampu 

menginformasikan laporan keuangan yang benar-benar menggambarkan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya ke stakeholder. Salah satu media informasi yang 
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terpercaya adalah melalui indeks saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index didefinisikan dengan 30 

jenis saham dari emiten – emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan 

tentang hukum syariah. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan saham-

saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam.  

Pertumbuhan kapitalisasi pasar JII secara garis besar mempunyai trend 

yang sama dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar LQ45. Namun, terdapat gap 

yang cukup besar pada pertumbuhan saham keduanya di tahun 2011. 

Pertumbuhan saham LQ45 menurun tajam hingga 10%  dan pertumbuhan JII 

konsisten naik hingga 24,71% di tahun yang sama. Pada tahun 2013 dan 2014, 

pertumbuhan LQ45 dan JII kembali beriringan. Setelah terpuruk dengan 

pertumbuhan di bawah 1% di tahun 2013, kedua saham kembali membaik hingga 

Agustus 2014. Bahkan pertumbuhan JII yang meningkat sebesar 20,59% 

dikalahkan oleh pertumbuhan LQ45 di angka 27,09% (Karim Consulting 

Indonesia, 2015). 

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa saham-saham yang 

tergabung di JII selalu mempunyai kinerja yang baik dari tahun ke tahun jika 

dilihat dari nilai kapitalisasi maupun nilai indeksnya. Fakta tersebut kemudian 

menimbulkan pertanyaan, apakah perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di 

JII benar-benar bebas dari praktik-praktik manipulasi data keuangan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Gerayli et al. (2011) dengan 

tujuan untuk mengevaluasi pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 

Kualitas audit pada penelitian ini dilihat dari reputasi KAP, spesialisasi industri 
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auditor, dan independensi auditor. Peneliti menguji kembali temuan dari Gerayli 

et al. (2011) pada perusahaan publik di Indonesia yang sahamnya terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) periode 2010 hingga 2014. Peneliti memilih JII sebagai 

objek penelitian karena JII merupakan acuan berinvestasi sesuai prinsip syariah 

dalam bidang pasar modal sehingga diasumsikan memiliki tingkat kredibilitas 

laporan keuangan yang baik dan tidak melakukan manipulasi transaksi maupun 

informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, 

dan independensi auditor berpengaruh terhadap praktik manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP, spesialisasi industri 

auditor, dan independensi auditor terhadap praktik manajemen laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain: 

a. Bagi Perusahaan  



10 
 

Memberi masukan kepada perusahaan emiten mengenai pengaruh kualitas 

audit terhadap praktik manajemen laba dalam kaitannya dengan keabsahan 

informasi laporan keuangan mereka kepada pihak berkepentingan seperti 

investor, pemerintah, dan masyarakat. 

b. Bagi Investor 

Memberi masukan kepada calon investor maupun investor mengenai 

pengaruh kualitas audit terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan emiten yang sahamnya terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah bukti empiris dan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh kualitas audit terhadap praktik manajemen laba di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab. Agar 

mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini 

sistematika penulisannya secara lengkap: 

a. Bab I Pendahuluan 

 Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori mengenai teori agensi, 

manajemen laba, kualitas audit, dan kaitannya terhadap objek penelitian 

(Jakarta Islamic Index). Uraian yang diberikan disertai tinjauan penelitian-
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penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian. Setelah itu, 

hipotesis dirumuskan berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan. 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan 

teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, metode analisis 

data, dan pengujian hipotesis. 

d. Bab IV Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

bagaimana pengaruh reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, dan 

independensi auditor terhadap praktik manajemen laba. Analisis dilakukan 

dengan menterjemahkan hasil uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 

21.0. 

e. Bab V Penutup 

 Bab ini menguraikan tentang keterbatasan penelitian, kesimpulan hasil 

pembahasan, dan saran serta implikasi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Agency Theory 

Penjelasan tentang konsep manajemen laba tidak terlepas dari teori 

agensi (agency theory). Sunarto (2009) menemukan suatu kesimpulan bahwa atas 

dasar agency theory maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

mengandung kebijakan yang mengarah pada manajemen laba.  

Teori agensi menggambarkan model hubungan antara pemilik 

(principal) dan pihak manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang terjadi ketika antara 

satu atau lebih individu (prinsipal) mengikat perjanjian dengan individu lainnya 

(agen) yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada agen dalam pembuatan 

keputusan. Pada perusahaan yang struktur modalnya dalam bentuk saham, 

pemegang saham atau pemilik bertindak sebagai prinsipal dan dewan direksi atau 

manajer sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan para dewan 

direksi atau manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dalam 

hal ini adalah pemegang saham. Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi dilandasi 

oleh tiga asumsi yaitu: 

1. Asumsi tentang sifat manusia 

Asumsi tentang sifat manusia ini menekankan bahwa manusia memiliki (1) 

sifat yang mementingkan diri sendiri, (2) memiliki daya pikir terbatas 
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mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) selalu 

menghindari resiko (risk averse). 

2. Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai pengukuran produktifitas, dan adanya asimetri 

informasi antara prinsipal dan agen. 

3. Asumsi tentang informasi 

Asumsi tentang informasi dapat diartikan bahwa informasi dipandang sebagai 

barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.  

Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal berkaitan dengan 

masalah keagenan yang salah satunya dipicu oleh asimetri informasi. Asimetri 

informasi merupakan suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan 

informasi antara pihak manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai 

pemilik. Menurut Scott (2000:105), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: 

1) Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak 

disampaikan kepada principal. 

2) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham dan kreditor), 

sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan.  
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Dari dua macam asimetri informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

seorang manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik perusahaan 

karena perannya sebagai pengelola perusahaan. Dengan asumsi bahwa mereka 

akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, manajer akan 

cenderung untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui 

pemilik. Kondisi tersebut mengakibatkan pemilik berada pada posisi yang tidak 

diuntungkan. Informasi yang lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham 

dapat memicu manajer menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk 

mengelola laba yang dilaporkan (Zhou dan Elder, 2004).  

Ketika tingkat asimetri informasi tinggi, pemilik mungkin tidak 

memiliki akses dan sumber yang cukup atas informasi yang relevan sehingga 

mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang telah dimanipulasi kepada 

pemilik. Hal ini memacu manajer untuk memikirkan bagaimana angka-angka 

dalam laporan keuangan yang disusunnya dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. Bentuk tindakan moral hazard yang mungkin 

dilakukan agent tersebut adalah earnings management (Richardson, 2000). 

Dalam kondisi seperti ini, adanya peran orang ketiga sebagai penengah 

antara manajer dan pemilik yang mengontrol atau sebagai mediator yang 

mengawasi kinerja manajer agar sesuai dengan harapan pemilik sangat 

diperlukan. Auditor merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani 

kepentingan pihak principal (pemegang saham) dan pihak agent (manajer) dalam 

mengelola keuangan perusahaan. 
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2.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba menjadi isu utama dalam penelitian ini. Penjelasan 

mengenai definisi, motivasi, teknik, dan pola manajemen laba akan dijabarkan 

sebagai berikut. 

2.2.1 Definisi Manajemen Laba 

Sejalan dengan berkembangnya penelitian akuntansi keuangan dan 

keprilakuan, manajemen laba memiliki beberapa definisi yang berbeda antara satu 

dengan lainnya sesuai dengan pemahaman dan penilaian orang yang 

mendefinisikan terhadap aktivitas pengelolaan dan pengaturan laba yang terjadi 

Beberapa definisi manajemen laba menurut para ahli diantaranya sebagai berikut 

(Sulistyanto, 2008:10): 

1. Schiper (1989)  

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan 

keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.  

2. National Association of certified Fraud Examiners (1993) 

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam 

membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga 

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat 

pertimbangan yang akan menyebabkan orang yang membacanya akan 

mengubah pendapat atau keputusannya, 

3. Fisher dan Rosenzweig (1995) 
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Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau 

menurunkan laba periode berjalan tanpa menyebabkan kenaikan atau 

penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. 

4. Lewitt (1998) 

Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarafkan diri 

dengan inovasi bisnis. 

5. Healy dan Wahlen (1999)  

Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu 

dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi yang bertujuan 

mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil 

kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.  

6. Scott (2003)  

Manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam 

menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba 

merupakan aktivitas manajerial dalam menghasilkan kebijakan yang bertujuan 

untuk mempengaruhi dan mengintervensi angka-angka dalam laporan keuangan. 

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

 Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting 

Theory (PAT) dan Agency Theory. Watts dan Zimmerman (1986) merumuskan 

tentang tiga hipotesis PAT yang menjadi motivasi bagi para manajer untuk 

berperilaku oportunis, antara lain: 
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a. Bonus Plan Hypothesis  

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari 

masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini 

dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk 

masa kini. Pemberian bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk 

mengelola dan mengatur laba perusahaan pada tingkat tertentu sesuai dengan yang 

disyaratkan agar dapat menerima bonus. 

b. Debt Covenant Hypothesis 

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan 

mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor 

bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.  

c. Political Cost Hypothesis 

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih 

memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode 

sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang 

dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang 

tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Misalnya regulasi dalam 

penetapan pajak oleh pemerintah. Besar kecilnya pajak yang dibayar perusahaan 

kepada pemerintah akan bergantung pada besar kecilnya laba perusahaan.   
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Menurut Scott (2000:355), terdapat beberapa motivasi yang dapat 

dijadikan alasan oleh manajer dalam melakukan manajemen laba diantaranya: 

1. Bonus Purposes  

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak 

secara oportunis dengan memaksimalkan laba saat ini. Manajer yang bekerja di 

perusahaan yang menerapkan kebijakan insentif bonus akan berusaha mengatur 

laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.  

2. Contractual Motivations 

Perjanjian dalam kontrak pinjaman jangka panjang ada untuk melindungi 

pemberi pinjaman dari tindakan yang berpotensi merugikan manajer. Manajemen 

laba dapat berfungsi sebagai motivasi untuk mengarahkan manajer agar tidak 

melanggar ketentuan kontrak utang (dikenal sebagai pelanggaran perjanjian), 

karena pelanggaran seperti itu dapat mempengaruhi kemampuannya untuk secara 

bebas mengoperasikan perusahaan. Manajemen laba memberikan manajer 

fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi yang tidak mengarah pada 

pelanggaran perjanjian. 

3. Political Motivations  

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

peraturan yang lebih ketat. Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis 

cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya khususnya selama 
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periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh 

kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.  

4. Taxation Motivations  

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 

mengurangi laba yang dilaporkan. Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi 

manajemen laba yang paling nyata. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan 

maka perusahaan dapat meminimalkan besamya pajak yang harus dibayarkan 

kepada pemerintah.  

5. Pergantian CEO  

CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan 

strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula CEO 

yang kinerjanya kurang baik akan cenderung memaksimalkan laba untuk 

mencegah atau membatalkan pemecatannya.  

6. Initial Public Offering (IPO)  

Pada saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam 

prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai 

sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk 

mempengaruhi keputusan calon investor, manajer cenderung meninggikan laba 

yang dilaporkan agar kinerja perusahaan terlihat bagus. 

7. Pentingnya Memberikan Informasi Kepada Investor  

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor 

sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa 

perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 
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2.2.3 Teknik Manajemen Laba 

Teknik melakukan manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im 

(2000) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:  

1. Memanfaatkan kebijakan untuk membuat estimasi akuntansi  

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan mempengaruhi laba 

melalui judgment (perkiraan) estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat 

piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud,dan estimasi biaya garansi. 

2. Mengubah metode akuntansi  

Untuk dapat menaikkan dan menurunkan angka laba yaitu dengan mengubah 

metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. 

Contohnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi 

angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, mengubah metode perhitungan 

persediaan dari metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya.  

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Menggeser periode biaya atau pendapatan bisa dilakukan dengan berbagai 

cara. Misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) sampai pada periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, atau 

mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 
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2.2.4 Pola Manajemen Laba 

Scott (2000:357) membagi manajemen laba yang mungkin dilakukan 

oleh para manajer perusahaan ke dalam empat jenis pola manajemen laba, yaitu:  

1. Taking a Bath  

Pola ini terjadi pada periode sulit, kondisi buruk yang tidak menguntungkan 

ataupun pada saat terjadi reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Manajer 

melaporkan kerugian, mungkin dalam jumlah yang besar. Manajer berharap laba 

pada periode mendatang dapat meningkat karena berkurangnya beban periode 

mendatang.  

2. Income Minimization  

Pola ini dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan 

cara seperti pada pola taking a bath. Hal ini dilakukan pada saat profitabilitas 

tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis sekaligus 

sebagai upaya menyimpan laba sehingga jika laba periode mendatang mengalami 

penurunan drastis dapat diatasi dengan mengambil simpanan laba periode 

berjalan.  

3. Income Maximization 

Pola ini dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Kebalikan dari 

income minimization, income maximization dilakukan dengan cara mengambil 

simpanan laba periode sebelumnya ataupun menarik laba periode yang akan 

datang, misalnya dengan menunda pembebanan biaya. Pola ini dilakukan atas 

dasar motivasi bonus, motivasi penghindaran pelanggaran perjanjian utang, pada 
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saat penawaran saham perdana dan musiman, ataupun untuk menghindari 

turunnya harga saham secara drastis.  

4. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga 

dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor 

lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

Manajemen laba dapat terjadi karena dalam penyusunan laporan 

keuangan menggunakan basis akrual. Akuntansi berbasis akrual menggunakan 

prosedur akrual, deferral, pengalokasian yang bertujuan untuk menghubungkan 

pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan selama periode berjalan, meski kas belum diterima dan dikeluarkan 

(Sulistyanto, 2008:3).  

Konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu discretionary 

accruals dan non discretionary accruals. Discretionary accruals merupakan 

komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan 

(discretion) manajerial, sementara non discretionary accruals merupakan 

komponen akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan 

manajer perusahaan. Manajer akan melakukan manajemen laba dengan 

memanipulasi akrual-akrual tersebut untuk mencapai tingkat pendapatan yang 

diinginkan. Penelitian ini menggunakan discretionary accruals (DAC) sebagai 

proksi manajemen laba. 
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2.3 Kualitas Audit 

Meutia (2004) mendefinisikan audit sebagai suatu proses untuk 

mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para 

pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan 

terhadap laporan keuangan. Oleh sebab itu, kualitas dari suatu proses audit 

memiliki peran yang penting ketika melakukan penilaian terhadap tingkat 

profesionalitas seorang auditor, terutama dalam mendeteksi, menganalisis, dan 

melaporkan temuan audit terhadap laporan keuangan klien.  

Terdapat beberapa kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi 

oleh Watkins et al. (2004) yang diambil dari beberapa ahli. Pertama, DeAngelo 

(1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa laporan 

keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan 

melaporkan kekeliruan material tersebut. Kemudian Lee, Liu, dan Wang (1999) 

berpendapat kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan 

melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan 

keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi 

yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan 

Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Mereka sepakat bahwa kualitas 

audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Terakhir, 

Wallace (1980) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan dari kemampuan 

audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data 

akuntansi. 
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Menurut Christiawan (2002), kualitas audit ditentukan oleh dua hal 

yaitu kompetensi dan independensi, sesuai dengan pernyataan AAA Financial 

Accounting Standards Committee 2000: 

  Good quality audits require both competence (expertise) 

and independence. These qualities have direct effects on actual 

audit quality, as well as interactive effects. In addition, financial 

statement user’s perception of audit qquality are function of their 

perceptions of both auditor independence and expertise. 

 

Poin-poin penting dari pengertian di atas adalah bahwa audit yang 

berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang 

yang independen. Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan 

pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki 

pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa 

berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya Independensi berarti sikap mental 

yang bebas dari pengaruh, adanya kejujuran dalam diri auditor untuk 

mempertimbangkan fakta secara objektif dalam merumuskan dan menyatakan 

opininya (Widiastuty dan Febrianto, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Standar 

Auditing yang disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-

150.2)  menetapkan 3 poin dalam Standar Umum yaitu:  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 
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Dahlan (2009) berpendapat kualitas audit dipandang sebagai 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. 

Auditor diharapkan dapat membatasi dan mengurangi praktik manajemen laba 

serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna 

laporan keuangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu telah membuktikan adanya 

hubungan kualitas audit dan manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Balsam et al. (2003) menyimpulkan bahwa auditor mampu mendeteksi 

manajemen laba berbasis akrual yang dilakukan klien sehingga auditor melakukan 

pembatasan terhadap akuntansi akrual yang agresif. Ardiati (2005) menyebutkan 

bahwa audit yang berkualitas tinggi (high-quality auditing) bertindak sebagai 

pencegah manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur 

dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan 

terungkap. 

Kualitas auditor memiliki sisi multidimensi dan tidak dapat diamati, 

oleh karena itu tidak ada satu ukuran karakteristik auditor yang dapat digunakan 

sebagai proksi tunggal dari kualitas audit. Sebagian besar penelitian sebelumnya 

menggunakan reputasi auditor sebagai proksi dari kualitas audit dan memeriksa 

hubungan antara reputasi auditor dan kualitas laba. Balsam et al. (2003) 

menambahkan selain reputasi auditor, spesialisasi industri auditor memberikan 

kontribusi positif terhadap kredibilitas dan kualitas auditor. Selain itu, Al-

Thuneibat et al (2011) menemukan bahwa independensi auditor yang diproksikan 

dalam audit tenure juga mempengaruhi kualitas audit secara negatif. Kualitas 

audit semakin menurun seiring bertambahnya jumlah tahun tenure. Penelitian ini 
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menggunakan reputasi auditor, spesialisasi industri auditor, dan independensi 

auditor sebagai cerminan dari kualitas audit. Peneliti memilih ketiga proksi 

tersebut karena dapat mewakili aspek kompetensi dan independensi auditor yang 

disyaratkan oleh standar auditing yang berlaku. 

2.3.1. Reputasi KAP 

Menurut Arens and Loebbecke (2000:165), Kantor Akuntan Publik 

(KAP) sebagai auditor independen atau eksternal bertanggung jawab atas audit 

laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar 

lainnya sehingga auditor harus bekerja secara lebih cermat dalam mendeteksi 

terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi manajemen 

laba. Pemberian jasa oleh KAP sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis, 

terutama bagi perusahaan go public yang diwajibkan untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang telah diaudit. Untuk meningkatkan kredibilitas dari 

laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau 

nama baik. Hal ini ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP 

internasional yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm. 

DeAngelo (1981) dan Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat 

bahwa reputasi KAP akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. DeAngelo 

(1981) menyatakan bahwa KAP besar (big four accounting firms) cenderung 

melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non 

big four accounting firms). Dari segi independensi, KAP besar dinilai lebih 

independen karena memiliki lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung 

pada satu atau beberapa klien saja. Terlebih lagi reputasinya yang telah dianggap 
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baik oleh masyarakat akan mendorong mereka untuk melakukan audit dengan 

lebih berhati-hati. 

Reputasi KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

kelompok KAP Big 4 dan KAP non Big 4. KAP yang tergolong empat besar (The 

Big 4), yaitu Price Water House Coopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Deloitte Touche Tohmatsu. 

Kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan The Big Four adalah: 

1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja – Ernst & Young (E&Y) 

2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan – Deloitte Touche Tohmatsu 

3) KAP Siddharta dan Widjaja – Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) 

4) KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan – PriceWaterouse Coopers (PwC) 

2.3.2. Spesialisasi Industri Auditor   

Dalam suatu proses audit, auditor akan menjumpai banyak perbedaan di 

berbagai bidang perusahaan yang berkaitan dengan prinsip akuntansi, metode 

akuntansi, sistem pengendalian internal, maupun peraturan perpajakan industri 

terkait. Hal ini mengharuskan auditor memiliki pengetahuan mengenai 

karakteristik industri tertentu yang mempengaruhi kualitas keputusannya selama 

mengaudit. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap spesialisasi 

auditor (Kusharyanti, 2003). 

Gramling et al. (2001) menyatakan bahwa KAP yang memfokuskan 

pada industri tertentu akan cenderung berinvestasi pada teknologi, fasilitas-

fasilitas fisik, kemampuan personil, dan sistem kontrol organisasi yang dapat 

meningkatkan kualitas audit pada KAP yang terfokus pada industri tersebut. 
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Selain itu, auditor yang memiliki pengalaman dalam industri tertentu akan mampu 

mendeteksi kesalahan dalam data klien pada industri tersebut daripada auditor 

yang tidak terfokus pada industri tertentu. Dengan kata lain, auditor spesialis 

industri memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan memiliki 

pengalaman yang lebih baik daripada auditor non spesialis industri.  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi industri 

auditor mampu membatasi praktik manajemen laba akrual. Secara singkat, 

spesialisasi industri auditor memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 

karakteristik industri, lebih patuh terhadap standar auditing, memahami resiko dan 

masalah dalam industri yang diaudit, memiliki kemampuan mendeteksi tingkat 

salah saji lebih baik daripada non spesialisasi industri auditor sehingga spesialisasi 

industri auditor dapat lebih baik mengurangi manajemen laba akrual daripada 

non-spesialisasi industri auditor (Januarsi, 2009).  

2.3.3. Independensi Auditor  

Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 

2002). 

Elfarini (2007) meneliti independensi auditor yang diukur melalui lama 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan 

pemberian jasa non audit. Penelitian ini menggunakan audit tenure atau lamanya 
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hubungan antara akuntan publik dengan klien sebagai salah satu proksi dari 

independensi auditor. 

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait 

jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan yang panjang antara KAP 

dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut 

dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (Al-

Thuneibat et al., 2011). Hubungan yang panjang antara KAP dan klien juga dapat 

menimbulkan kedekatan KAP dengan manajemen perusahaan sehingga membuat 

sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan oleh KAP (Dao et al., 2008). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Myers et al. (2003) menemukan bukti 

bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya 

tenure kantor akuntan publik. Penelitian Jackson et al. (2008) dan Giri (2010) juga 

menemukan bukti empiris bahwa tenure yang panjang akan semakin 

meningkatkan kualitas audit yang diproksikan dengan opini audit going concern.  

Di Indonesia, bentuk campur tangan dari pemerintah yang dapat 

mempertahankan sikap independensi auditor yaitu dengan dikeluarkannya 

peraturan-peraturan pemerintah mengenai rotasi auditor maupun masa kerja audit 

(Divianto, 2011). Peraturan terbaru yang telah diundangkan dan mulai berlaku 

seja tanggal 6 April 2015 yaitu PP Nomor 20 Tahun 2015. Jika sebelumnya, 

berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit 

laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan akuntan 

publik dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada 
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pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk akuntan 

publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. 

 

2.4 Jakarta Islamic Index  

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah indeks saham yang 

ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin bertransaksi dan 

berinvestasi di pasar modal dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah 

yang ditetapkan oleh DES. JII pertama kali diluncurkan oleh BEI bekerjasama 

dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. 

Metodologi perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung 

IHSG yaitu berdasarkan Market Value Wighted Average Index dengan formula 

Laspeyres. Hari dasar yang digunakan untuk menghitung JII adalah tanggal 2 

Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. 

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan 

Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Saham-saham yang 

akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan 

Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-

saham tersebut dapat masuk ke JII: 

a) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong 

 judi atau perdagangan yang dilarang 

b) Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

 termasuk perbankan dan asuransi konvensional 
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c) Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

 memperdagangkan makanan/minuman yang haram 

d) Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan 

 menyediakan  barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat 

Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui 

beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu: 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

 bertentangan dengan  prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, 

 kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

 berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal 

 sebesar 90%. 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

 kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun 

 terakhir. 

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

 nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir. 

Saham syariah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang 

merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar 

yang besar. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali oleh BEI 

dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap 

tahunnya. Kemudian perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor 

secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang 
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mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan 

dikeluarkan dari indeks, sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti 

oleh saham emiten lain.  

Emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index merupakan emiten yang 

memenuhi prinsip-prinsip syariah DSN-MUI dalam bidang pasar modal sehingga 

memiliki tingkat kredibilitas laporan keuangan yang baik dan tidak melakukan 

manipulasi transaksi maupun informasi yang telah disajikan dalam laporan 

keuangan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias dalam laporan keuangan, serta 

dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angka-

angka dalam laporan keuangan tersebut (Setiawati dan Na’im, 2000). Penelitian 

ini bermaksud untuk menganalisis apakah emiten-emiten JII terbebas dari praktik 

manajemen laba ketika proses audit eksternal memberikan kontribusi terhadap 

kredibilitas pelaporan keuangan mereka. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah 

dikemukakan, maka kerangka pemikiran dari peneltian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Teori Agensi 

Munculnya asimetri informasi, 

dimanfaatkan oleh manajer untuk bertindak 

oportunis dengan melakukan manajemen 

laba. Auditor sebagai pihak independen 

dirasa mampu membatasi praktik tersebut 

dengan memberikan kualitas audit yang 

baik. 

Penelitian Terdahulu: 

Gerayli et al. (2011) 

Kualitas audit berpengaruh 
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H2 (-) 

H3 (-) 
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2.6 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

menguji pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini telah banyak dilakukan. 

Penelitian Gerayli et al. (2011) menggunakan auditor size, auditor industry 

specialization, dan auditor independence (diukur dengan audit fees) sebagai 

variabel independen dan manajemen laba yang diukur dengan discretionary 

accrual sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 90 sampel 

perusahaan di Iran yang terdaftar di bursa selama tahun fiskal 2004-2009. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa auditor size, auditor industry specialization, dan 

auditor independence berhubungan negatif dengan discretionary accrual. Hasil 

penelitian menunjukkan KAP Big 4, auditor spesialis industri, dan tingginya 

tingkat independensi auditor mampu mengurangi praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan kliennya. 

Piot dan Janin (2005) melakukan penelitian pada 102 perusahaan publik 

non perbankan di Prancis yang terdaftar dalam SBF Index. Variabel independen 

penelitian ini adalah auditor reputation dan auditor tenure sebagai proksi dari 

kualitas audit, sedangkan variabel dependennya yakni manajemen laba yang 

diukur dengan discretionary accruals. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

auditor reputation tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan 

auditor tenure berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kemungkinan 

praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 

5 tidak lebih kecil daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big 5. Selain 
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itu, kualitas audit akan semakin meningkat ketika tenur audit lebih panjang 

sehingga dapat membatasi terjadinya tindakan manajemen laba. 

Al Thuneibat et al. (2011) menguji pengaruh audit tenur terhadap 

kualitas audit yang diproksikan menggunakan komponen discretionary accrual. 

Hasil penelitian menemukan bahwa lama hubungan auditor dan klien memiliki 

potensi menciptakan kedekatan antara auditor dan klien sehingga dapat 

mengurangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Penelitian ini 

menunjukkan audit tenur berpengaruh positif terhadap discretionary accrual. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kono dan Yuyetta (2013) menggunakan 

arus kas bebas, ukuran KAP, spesialisasi industri KAP, audit tenur, dan 

independensi auditor sebagai variabel independen, sedangkan variabel 

dependennya adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual. 

Sampel penelitian ini adalah 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

selama 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas bebas 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran KAP, 

spesialisasi industri KAP, audit tenur, dan independensi auditor tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Penelitian lain dilakukan oleh Christiani & Nugrahanti (2014) 

menggunakan ukuran KAP dan spesialisasi industri auditor yang mewakili 

kualitas audit sebagai variabel independen. Variabel dependen penelitian ini 

adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual. Penelitian ini 

menggunakan 174 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2011. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 
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terhadap manajemen laba, sedangkan spesialisasi industri auditor berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. KAP Big 4 dianggap tidak mampu membatasi 

praktik manajemen laba dikarenakan perusahaan memiliki keinginan agar kinerja 

keuangan perusahaan tampak bagus dimata calon investor namun mengabaikan 

keberadaan auditor Big 4. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian; dimana penelitian terdahulu menggunakan sampel 

 perusahaan yang terdaftar di bursa efek secara keseluruhan sedangkan 

 sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

 Indonesia yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index. 

2. Tahun penelitian; dimana penelitian ini menggunakan data-data terbaru 

 yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang terpilih sebagai objek 

 penelitian untuk periode 2010-2014. 

3. Pengukuran variabel independen; dimana penelitian terdahulu (Gerayli et 

al., 2011) menggunakan fee audit sebagai proksi dari independensi auditor 

sedangkan penelitian ini menggunakan audit tenure sebagai proksi dari 

independensi auditor. Peneliti memilih audit tenure karena lamanya 

hubungan yang terjalin antara auditor dan klien dapat menurunkan tingkat 

independensi seorang auditor (Piot dan Janin, 2005) serta informasi terkait 

lama penugasan audit diberikan secara jelas dalam laporan keuangan 

perusahaan.  
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2.6.1 Hubungan Reputasi KAP dengan Manajemen Laba 

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

(1976), pemisahan kepemilikan dan wewenang dalam perusahaan mengakibatkan 

munculnya conflict of interest. Perlu adanya pihak independen yang melakukan 

pemeriksaan (audit) atas pengungkapan informasi untuk mengurangi konflik 

kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer yaitu para auditor eksternal. 

Reputasi KAP yang bersangkutan memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya 

kualitas audit yang dilakukan. Reynolds and Francis (2000) menemukan bahwa 

KAP dengan reputasi tinggi dapat mendeteksi manajemen laba sehingga klien 

yang berafiliasi dengan KAP Internasional memiliki tingkat akrual yang rendah 

dibandingkan dengan klien yang tidak berafiliasi dengan KAP Internasional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Piot dan Janin (2005) dan Kono dan 

Yuyetta (2013) menyimpulkan bahwa KAP dengan reputasi tinggi tidak mampu 

membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan kliennya. Bertolak belakang 

dengan hasil tersebut, Meutia (2004) dan Herusetya (2012) menemukan bahwa 

semakin tinggi kualitas audit yang menggunakan ukuran KAP (KAP Big 4) maka 

semakin rendah manajemen laba yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain di 

Indonesia, penelitian Rusmin (2010) di seluruh perusahaan non keuangan di 

Singapura tahun 2003 juga menemukan ukuran KAP (KAP Big 4 dan KAP non 

Big 4) berhubungan negatif dengan manajemen laba. Pendapat-pendapat tersebut 

diperkuat dengan hasil penelitian Gerayli et al. (2011), yang menyatakan bahwa 

ukuran auditor yang diukur dengan reputasi KAP berhubungan negatif dengan 

manajemen laba yang diukur dengan discretionary accrual, sehingga 
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menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor KAP Big 4, 

memiliki manajemen laba yang lebih rendah dari perusahaan yang menggunakan 

jasa auditor KAP non Big 4. Hal ini dikarenakan KAP Big 4 memiliki banyak 

klien besar sehingga dinilai tingkat keahlian dan tingkat independensi yang 

dimiliki auditornya lebih tinggi. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan bukti empiris, maka hipotesis 

pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.6.2 Hubungan Spesialisasi Industri Auditor dengan Manajemen Laba 

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 

(1976), pemisahan kepemilikan dan wewenang dalam perusahaan mengakibatkan 

munculnya conflict of interest. Perlu adanya pihak independen yang melakukan 

pemeriksaan (audit) atas pengungkapan informasi untuk mengurangi konflik 

kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer yaitu para auditor eksternal 

dan kantor akuntan publik terkait. Auditor yang memiliki keahlian pada bidang 

industri tertentu turut meningkatkan kualitas audit yang dilakukan. Auditor 

spesialis industri memiliki pengetahuan yang spesifik, berpengalaman dalam 

suatu bidang industri tertentu, dan diyakini mampu mendeteksi kesalahan-

kesalahan secara lebih baik, serta meningkatkan penilaian tentang kejujuran 

laporan keuangan (Kono dan Yuyetta, 2013). 

Auditor spesialisasi industri memiliki kelebihan keahlian dalam 

memahami bisnis klien sehingga diharapkan auditor spesialisasi industri dapat 

dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan 
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untuk mencegah terjadinya manajemen laba. Hal ini diperkuat dengan temuan 

penelitian Dunn dan Mayhew (2004) dimana auditor yang berspesialisasi di suatu 

industri berkemampuan melakukan audit yang lebih berkualitas karena 

pengalamannya memberikan jasa kepada banyak klien di industri yang sama. 

Kualitas audit yang lebih tinggi oleh spesialis industri juga diatribusikan kepada 

fakta bahwa mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi, fasilitas fisik, 

personel, dan sistem kontrol organisasional yang memungkinkan mereka 

mengidentifikasi kejanggalan dan misinterpretasi secara lebih mudah.  

Zhou dan Elder (2004) dan Rusmin (2010) berpendapat bahwa 

discretionary accruals pada perusahaan yang menggunakan jasa auditor 

spesialisasi industri lebih rendah dibandingkan discretionary accruals pada 

perusahaan yang menggunakan jasa non spesialis industri. Temuan ini 

menunjukkan bahwa auditor dengan keahlian industri dapat lebih mendeteksi 

misinterpretasi dan kejanggalan dibandingkan auditor tanpa keahlian industri, 

terutama dalam tahun-tahun awal penugasan audit. Keterkaitan ini didasarkan 

oleh asumsi bahwa auditor spesialis industri memiliki keahlian industri yang 

menghasilkan pemahaman lebih baik atas bisnis kliennya. 

Rusmin (2010) juga menyatakan bahwa auditor spesialis industri dapat 

digunakan mencegah penggunaan manajemen laba. Pendapat tersebut diperkuat 

oleh hasil penelitian Gerayli et al. (2011), yang menunjukkan bahwa spesialisasi 

industri berpengaruh negatif terhadap discretionary accruals.  
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Berdasarkan beberapa pendapat dan bukti empiris, maka hipotesis 

kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

2.6.3 Hubungan Independensi Auditor dengan Manajemen Laba 

Independensi auditor merupakan suatu standar etika auditing mengenai 

moral dan perilaku yang harus dimiliki oleh KAP. Dalam teori agensi antara 

manajemen dan pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen 

dan Meckling, 1976). Untuk menjembatani perbedaan kepentingan diperlukan 

pengawasan terhadap laporan keuangan oleh auditor yang bebas dari pengaruh 

kepentingan pihak-pihak lain sehingga dibutuhkan independensi auditor. Peran 

independensi auditor yaitu untuk mengurangi tindakan opportunistik yang 

dilakukan pihak manajer yang dapat dilakukan melalui manipulasi pada angka-

angka pada laporan keuangan perusahaan.  

Ketika independensi auditor terganggu, auditor tidak akan melakukan 

audit secara objektif, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang dinilai 

menguntungkan klien. Masa perikatan audit yang panjang akan menyebabkan 

kemungkinan munculnya hubungan erat antara auditor dengan klien sehingga 

dikhawatirkan mengganggu independensi auditor (International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA), 2009).   

Ketidakberesan dalam memeriksa akuntansi klien merupakan akibat 

dari audit tenure yang lama, baik pada perusahaan audit atau tingkat auditornya 

(Chi dan Huang, 2004). Kono dan Yuyetta (2013) berpendapat bahwa audit tenure 

tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Giri (2010) menemukan bahwa tenur KAP berpengaruh negatif 

dengan discretionary accruals. Namun, Al Thuneibat et al. (2011) menemukan 

bukti bahwa audit tenure yang panjang akan menurunkan kualitas audit sehingga 

berpotensi terhadap munculnya praktik manajemen laba.  

Lamanya audit tenure dapat menyebabkan auditor memiliki hubungan 

yang lebih nyaman dan memicu loyalitas yang kuat atau hubungan emosional 

dengan klien mereka, sehingga independensi auditor menjadi terancam. Dengan 

kata lain, semakin lama masa hubungan yang terikat antara auditor dan klien, 

semakin rendah tingkat independensi seorang auditor. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan bukti empiris, maka hipotesis 

ketiga yang diajukan adalah: 

H3: Independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 

 



 42 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari reputasi KAP, 

spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor terhadap praktik 

manajemen laba. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dari 

data empiris yang telah dikumpulkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang terdaftar di dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2010-2014 

yang berjumlah 30 perusahaan per periode. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling.  Menurut Sugiyono (2010), pengertian 

purposive sampling adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang konsisten terdaftar secara berturut-turut atau tidak 

delisting di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode penelitian yaitu 

tahun 2010-2014;  

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama 

periode penelitian; 
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3. Perusahaan memiliki data-data yang diperlukan untuk penelitian dalam 

laporan  tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2010-2014. Data-

data yang diperlukan untuk variabel dependen adalah laba bersih, arus kas 

dari aktivitas operasi, total aset, piutang, pendapatan, dan aset tetap 

perusahaan. Data-data yang diperlukan untuk variabel independen yaitu 

informasi mengenai pihak auditor yang mengaudit perusahaan seperti 

nama KAP, jumlah tahun penugasan audit, dan total aset klien KAP.  

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka jumlah sampel yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Perhitungan Jumlah Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah perusahaan yang konsisten terdaftar di JII per tahun 30 

2 Jumlah perusahaan yang tidak terdaftar di JII secara 

berturut-turut sejak tahun 2010-2014 (per tahun) 

(20) 

3 Jumlah perusahaan dengan data yang tidak lengkap (0) 

 Jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel (per tahun) 10 

 Total observasi penelitian (10 x 5 tahun) 50 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Daftar perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 10 perusahaan yang 

konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode 2010-2014 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan yang Konsisten Terdaftar di Jakarta Islamic Index  

Periode 2010-2014 

No Kode Nama Perusahaan 

1. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2. ASII Astra International Tbk. 

3. INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

4. ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

5. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

6. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

7. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

8. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

9. SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 

10. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

 Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan yang telah diaudit dan 

dilengkapi dengan informasi KAP yang mengaudit. Sumber data yang diperoleh 

berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs resmi 

perusahaan, dan ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi 

http://www.idx.co.id/
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yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Data 

dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) 

berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2010 – 2014.  

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya 

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis 

variabel, yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah mnaajemen laba yang 

diukur dengan discretionary accruals (DA). Dari beberapa model yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi DA, peneliti memilih model Modified-Jones 

sebagai metode perhitungan DA. Menurut Sulistyanto (2008:20), model ini 

banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan 

model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil 

paling robust. Adapun tahap-tahap perhitungan DA dengan model Modified-Jones 

adalah sebagai berikut. 

1. Sebelum mengestimasi discretionary accruals, total accruals (TAC) dihitung 

sebagai: 

TACi,t = NIi,t – OCFi,t 

Dimana: 

TACi,t  = total accrual perusahaan i pada tahun t 

NI i,t = laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun t 

OCFi,t = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 
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2. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi:: 

TACi,t/Ai,t-1= α1(1/Ai,t-1) + α2(ΔREVi,t- ΔRECi,t / Ai,t-1) +  

α3(PPEi,t/Ai,t-1) + e 

Dimana: 

At-1 = total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 

ΔREVi,t = perubahan pemasukan perusahaan i pada tahun t-1 ke tahun t 

ΔRECi,t = perubahan piutang perusahaan i pada tahun t-1 ke tahun t 

PPEi,t  = nilai kotor aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan) perusahaan 

i pada    tahun t 

3. Menghitung nondiscretionary accruals model adalah sebagai berikut: 

NDAi,t= α1(1/Ai,t-1)+ α2(ΔREVi,t – RECi,t)/Ai,t-1 + α3(PPEi,t/Ai,t-1) 

Dimana: 

NDAi,t = nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

α  = standardized coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan  total accrual 

4. Menghitung Discretionary Accruals (DAi,t) untuk perusahaan i dalam tahun t 

adalah: 

DAi, t= (TAi,t/A1,t-1) – NDAi,t 

 Apabila besarnya DA = 0, maka diindikasikan perusahaan tidak 

melakukan manajamen laba. Namun jika DA bernilai positif, maka terdapat 

asumsi bahwa perusahaaan tersebut melakukan manajemen laba dengan pola 

menaikkan laba. Jika DA bernilai negatif maka perusahaan tersebut diasumsikan 

melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba. 
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3.4.2 Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari proksi-proksi yang 

mewakili kualitas audit. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen 

yaitu reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor. 

Berikut definisi konseptual dan operasional masing-masing variabel independen: 

3.4.2.1 Reputasi KAP 

Reputasi auditor adalah suatu tolok ukur yang menunjukkan kualitas 

hasil audit yang dapat diproksikan dengan besaran suatu KAP (Kantor Akuntan 

Publik). Fanny dan Saputra (2005) berpendapat bahwa KAP yang memiliki 

afiliasi dengan KAP internasional memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena 

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, 

seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review. Pengukuran 

variabel reputasi KAP menggunakan variabel dummy dimana nilai 1 jika 

perusahaan diaudit oleh KAP The Big 4, dan 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP 

lainnya (non Big 4). Pengukuran ini serupa dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Gerayli et al. (2011), Inaam et al. (2012), Kono dan Yuvetta 

(2013), dan Christiani & Nugrahanti (2014). 

3.4.2.2 Spesialisasi Industri Auditor 

Spesialisasi industri auditor pada penelitian ini diukur berdasarkan 

pengsa pasarnya (market share). Perusahaan dengan pangsa pasar terbesar 

memiliki pengetahuan yang berkualitas tentang industri tertentu, sehingga dalam 

penelitian ini perusahaan audit dengan pangsa pasar terbesar diindikasikan 

sebagai spesialis industri. Pangsa pasar ini berarti proporsi dari total aset 
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perusahaan-perusahaan pada industri yang sama yang diaudit oleh salah satu KAP 

dibandingan dengan total aset seluruh perusahaan dalam industri yang sama yang 

diaudit oleh seluruh KAP (Gul et al., 2009). Semakin besar presentase suatu KAP 

memiliki klien dengan aset yang tinggi pada suatu industri, maka KAP dianggap 

sebagai spesialis dalam industri tersebut. Perhitungan rasio spesialisai dilakukan 

dengan cara melihat market share dari total asset dan jumlah klien perusahaan 

yang diaudit suatu KAP pada industri tertentu dengan rumus sebagai berikut (Gul 

et al., 2009): 

SPEC = 

                               

                                     
   

                                       

                                              
 

Dari perhitungan diatas, apabila hasil pengukuran spesialisasi KAP 

lebih dari 30% pada penelitian ini maka KAP tersebut dinyatakan KAP spesialis 

industri (Reichelt dan Wang, 2009). Dalam penelitian ini, auditor spesialis 

industri selanjutnya simbolkan dengan SPEC. Pengukuran variabel ini 

menggunakan variabel dummy, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh spesialisasi 

industri auditor, dan 0 jika lainnya. Pengukuran tersebut serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Gul et al. (2009), Reichelt dan Wang (2010), dan Panjaitan 

dan Chariri (2014), 

3.4.2.3 Independensi Auditor 

Independensi auditor secara tidak langsung akan bergantung pada 

hubungan yang terjalin dengan kliennya. Independensi auditor dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan audit tenure atau masa perikatan audit. 

Penghitungan audit tenure dilakukan dengan menghitung jumlah tahun Kantor 



49 
 

Akuntan Publik melakukan audit laporan keuangan sebuah perusahaan secara 

berurutan. Pengukuran tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Al 

Thuneibat et al. (2011), Nugrahanti dan Darsono (2014), dan Panjaitan dan 

Chariri (2014). Semakin lama masa hubungan yang terikat antara auditor dan 

klien, semakin rendah tingkat independensi seorang auditor.  

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Gerayli et al. (2011), yaitu: 

1) Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat menentukan seberapa besar praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Perusahaan besar cenderung 

bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung 

melakukan pengelolaan laba secara efisien. Zhou dan Elder (2004) 

menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung akan mengurangi tindakan 

manajemen laba untuk menghindari pengawasan ketat dari analis keuangan 

dan investor. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan (Gerayli et al. 2011). 

2) Leverage 

Leverage adalah perbandingan antara total utang dan total aset yang 

menunjukkan beberapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin utang. 
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Perusahaan yang memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam melanggar 

perjanjian utang maka perusahaan cenderung melakukan manajeman laba 

untuk meningkatkan laba perusahaan (Healy dan Palepu, 2001). Rumus 

untuk menghitung leverage adalah sebagai berikut (Gerayli et al., 2011): 

LEV =  total utang / total asset  

3) Operating Cash Flow ratio 

Penelitian Rusmin (2010) mendefinisikan operating cash flow ratio sebagai 

arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan total aset. Menurut Becker et 

al. (1998), arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap tindakan 

manajemen perusahaan dalam mengelola laba. OCF ratio dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Gerayli et al., 2011): 

OCF ratio = total aset / arus kas dari aktivitas operasi  

4) Growth Prospect 

 Growth prospect diukur menggunakan perbandingan antara nilai pasar 

ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Rumus dari growth prospect 

adalah sebagai berikut (Gerayli et al., 2011): 

Growth Prospect = market value equity*/book value equity 

*Market value equity = Total outstanding share x harga saham 

Berikut ini ringkasan dari penjelasan konseptual dan operasional 

pengukuran dari variabel penelitian. 
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Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi Pengukuran 

Variabel Dependen: 

Manajemen laba 

Total discretionary 

accrual yang dimiliki 

sampel perusahaan 

dalam satu periode 

Discretionary Accrual 

model Modified-Jones 

Variabel Independen: 

Reputasi KAP 

Suatu tolok ukur yang 

menunjukkan kualitas 

hasil audit yang dapat 

diproksikan dengan 

besaran suatu KAP 

(Kantor Akuntan 

Publik). 

Variabel dummy;  

1 jika KAP The Big 4 

dan, 

0 jika KAP non Big 4  

Spesialisasi industri 

auditor 

KAP yang merupakan 

spesialis dari suatu 

industri dengan asumsi 

menguasai lebih dari 

30% pangsa pasar 

industri tersebut 

Variabel dummy; 

1 jika KAP merupakan 

spesialis industri dan, 

0 jika KAP non spesialis 

industri 

Independensi auditor Ketergantungan 

hubungan yang terjadi 

antara auditor dan 

perusahaan klien 

Jumlah tahun masa 

penugasan audit KAP 

Variabel Kontrol: 

Ukuran perusahaan 

 

Besar kecilnya suatu 

perusahaan 

 

Total aset perusahaan 

(logaritma natural aset) 

Leverage Perbandingan antara 

total utang dan aset 

perusahaan 

Besaran leverage  

Operating Cash Flow 

ratio 

Perbandingan antara 

arus kas dari aktivitas 

operasi dengan total 

aset. 

Besaran OCF Ratio 

Growth Prospect Tingkat pertumbuhan 

perusahaan berdasarkan 

perbandingan antara 

nilai buku dan pasar 

ekuitasnya 

Besaran Growth 

Prospect 
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3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda (multiple regression), yang dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 21 dan Microsoft Excel. Berikut adalah rincian dari metode analisis yang 

digunakan: 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau 

deskripsi data (Ghozali, 2013). Deskripsi yang digambarkan dalam statistik 

deskripsi adalah distribusi data masing-masing variabel yang digunakan. 

Pengukuran yang dilakukan terhadap data dalam penelitian ini adalah nilai rata-

rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, kurtosis, dan 

skewness (kemencengan distribusi) dari setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menentukan ketepatan model. 

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas (Kolmogorov-Smirnov), multikolinearitas (VIF dan Tolerance), 

heterokedastisitas (Glejser) dan autokolerasi (run test) (Ghozali, 2013). 

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terdapat hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dapat 
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dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (variance inflation factor). 

Nilai tolerance yang umum digunakan sebagai cut off adalah 10%. Apabila 

Tolerance > 0,10 atau VIF < 10, maka variabel independen bebas dari 

multikolinieritas. 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Variabel yang baik bebas dari autokorelasi. Cara mendeteksi apakah 

suatu variabel bebas autokorelasi adalah dengan menggunakan uji statistik 

Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2013). 

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heterokedastisitas, 

atau disebut homokedastis (Ghozali, 2013). Uji heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dan residualnya SRESID. Deteksi heterokedastisitas dilakukan dengan melihat 

ada atau tidaknya pola tertentu, misalnya bergelombang, melebar kemudian 

menyempit, pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada 

pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 
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3.5.2.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas perlu dilakukan karena uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Apabila variabel pengganggu tidak berdistribusi 

normal, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 

2013). Uji normalitas dapat dilakukan dengan tiga pengujian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Melihat kemiringan grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Apabila 

data observasi cenderung miring ke kanan atau ke kiri maka data dikatakan 

tidak normal. 

2. Memperhatikan penyebaran data pada probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal (garis 

diagonal). Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data akan berbentuk garis diagonal. 

3. Melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Kolmogorov-

Smirnov tidak signifikan (signifikansi variabel >0,05), maka data 

terdistribusi normal. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis regresi berganda (multiple regression). Metode ini digunakan 
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karena model penelitian dengan pendekatan kuantitatif akan menghasilkan suatu 

persamaan regresi dengan satu variabel dependen (metrik) dan lebih dari satu 

variabel independen (metrik) (Ghozali, 2013). Persamaan regresi berganda 

berdasarkan model penelitian adalah sebagai berikut: 

DA= α+ β1 REPUi,t + β2 SPECi,t + β3 INDi,t + β4 SIZEi,t+ β5 LEVi,t 

+ β6 OCFi,t + β7 GWTHi,t + ε 

Dimana: 

α = bilangan konstanta 

β = koefisien regresi masing-masing variabel independen 

DA = discretionary accruals menggunakan model Modified-Jones 

REPU = reputasi KAP, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, dan 0 jika 

lainnya, 

SPEC = spesialisasi industri auditor, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh 

spesialisasi industri auditor, dan 0 jika lainnya. 

IND = independensi auditor, diukur dengan jumlah tahun masa penugasan audit  

SIZE = logaritma natural dari total akiva 

LEV = rasio total hutang atas total aset perusahaan 

OCF = arus kas operasi dibagi dengan total aset 

GWTH = nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas 

ε = residual of error 

Pengujian ketepatan model regresi dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) dan koefisien korelasi (R) yang bertujuan 
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untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel 

dependen.  

Penerimaan atau penolakan hipotesis masing-masing variabel dilakukan 

dengan menguji pengaruh parsial (Uji t) (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan 

dengan ketentuan significance level 0,05 (α = 5%) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

 tidak signifikan). 

2. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

 signifikan). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk meberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. Berikut adalah hasil analisis deskriptif masing-

masing variabel yang diuji: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Rata-

Rata 

Standar

Deviasi 

Discretionary Accruals 50 0,10 1,16 0,41 0,27 

Reputasi KAP 50 0,00 1,00 0,90 0,30 

Spesialisasi Industri Auditor 50 0,00 1,00 0,62 0,49 

Independensi Auditor 50 1,00 5,00 2,76 1,41 

Ukuran Perusahaan 50 29,35 33,10 30,75 1,03 

Leverage 50 0,13 0,55 0,31 0,13 

Operating Cash Flow Ratio 50 -23,41 51,62 7,67 11,88 

Growth Prospect 50 -8,21 37,56 3,17 6,52 

 

Variabel terikat manajemen laba yang diukur dengan discretionary 

accruals (DA) memiliki nilai terendah sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perilaku manajemen laba dari perusahaan sampel yang relatif rendah. 

Nilai tertinggi DA adalah 1,16 yang menunjukkan terdapat perilaku manajemen 

laba dari perusahaan sampel yang relatif tinggi dengan pola menaikkan laba. 

Semakin besar nilai discretionary accruals menunjukkan tindakan manajemen 

laba yang besar yang dilakukan perusahaan dalam melaporkan laba.  
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan adalah sebesar 0,41 dari total akrual yang dilakukan 

perusahaan sampel atau dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba perusahaan sebesar 41% 

dari total aktiva perusahaan pada t-1. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan 

sampel mempunyai variasi yang cukup tinggi dalam melakukan manajemen laba. 

Perusahaan yang terdaftar di JII memiliki saham paling likuid dan kapitalisasi 

pasar yang besar. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar memiliki 

motivasi lebih untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, mereka juga 

memperoleh tekanan yang lebih besar pula dari publik sehingga perusahaan akan 

berusaha semaksimal mungkin mencegah fluktuasi laba yang sangat drastis. 

Variabel bebas reputasi KAP memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai 

maksimum sebesar 1,00. Nilai tersebut merepresentasikan nilai dummy yang 

digunakan untuk mengukur variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa diantara 

perusahaan yang menjadi sampel, terdapat perusahaan yang laporan keuangannya 

diaudit oleh KAP Big 4 dan terdapat perusahaan yang laporan keuangannya 

diaudit oleh KAP non Big 4. Nilai rata-rata reputasi KAP sebesar 0,90 

menunjukkan 90% KAP yang mengaudit perusahaan yang menjadi sampel 

merupakan KAP Big 4, dengan kata lain hampir seluruh perusahaan sampel 

menggunakan jasa KAP Big 4 sebagai auditor eksternalnya. Hal ini dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di JII untuk mempertahankan 

reputasi perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan agar tetap tinggi di mata 

investor. 
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Variabel bebas spesialisasi industri auditor memiliki nilai terendah 

sebesar 0,00 dan nilai tertinggi 1,00. Seperti halnya variabel reputasi KAP, nilai 

tersebut merepresentasikan nilai dummy yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa diantara perusahaan yang menjadi 

sampel, terdapat perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis industri dan terdapat 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non spesialis industri. Nilai rata-rata 

spesialisasi industri auditor yaitu sebesar 0,62 yang berarti 62% KAP yang 

mengaudit perusahaan yang menjadi sampel merupakan KAP spesialis industri.  

Variabel bebas independensi auditor yang diukur dengan tenur audit 

memiliki nilai terendah 1,00 dan nilai tertinggi 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

KAP yang mengaudit perusahaan sampel memiliki tenur atau masa penugasan 

audit paling lama 5 tahun. Nilai rata-rata independensi auditor sebesar 2,76 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menggunakan jasa audit KAP hanya bertahan 

selama kurang lebih 2-3 tahun. Perusahaan sampel akan melakukan pergantian atau rotasi 

KAP ketika perikatan audit telah berjalan 3 tahun. 

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma 

natural aset perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 29,35, nilai tertinggi 

33,10, dan rata-ratanya 30,75. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel merupakan perusahaan besar. Variabel leverage memiliki nilai 

terkecil sebesar 0,13 dan tertinggi sebesar 0,55 dengan rata – rata sebesar 0,3114. 

Nilai ini mencerminkan rata-rata kondisi perusahaan sampel tergolong bagus 

karena hanya 31% aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Variabel OCF 

Ratio memiliki nilai terkecil sebesar -23,41 dan tertinggi sebesar 51,62 dengan 
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rata – rata sebesar 7,671. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel memiliki kemampuan dalam membiayai asetnya, tanpa menggunakan arus 

kas dan aktivitas lain. Variabel growth prospect memiliki nilai terkecil sebesar -

8,21 dan tertinggi sebesar 37,56 dengan rata – rata sebesar 3,1722. Nilai rata-rata 

tersebut mencerminkan tingkat pertumbuhan perusahaan sampel yang cenderung 

mengalami peningkatan. 

 

4.2 Regresi Asumsi-Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa model 

regresi yang akan diuji memberikan hasil best linear unbiased estimator (BLUE). 

Uji ini dilakukan sebelum melakukan pengujuan hipotesis untuk memastikan 

model regresi terhindar dari asumsi bias. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik 

yang telah dilakukan: 

4.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov, melihat derajat kemiringan grafik histogram dan melihat penyebaran 

data pada probability plot (p-plot).  

Distribusi data dikatakan normal apabila grafik histogram tidak 

menunjukkan kemiringan ke kanan atau ke kiri dan sebaran data pada p-plot 

mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas dengan grafik histogram dan 

p-plot adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Histogram Derajat Kemiringan Discretionary Accruals 

 

 

Gambar 4.2 

P-Plot Discretionary Accruals 
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Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2, dapat dilihat bahwa grafik histogram 

tidak miring ke kanan atau miring ke kiri serta titik-titik pengujian pada p-plot 

tersebar mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 

Uji statistik lain yang digunakan peneliti untuk menguji normalitas 

residual yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

Jika nilai sig. (p-value) > maka H0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3  

Hasil Uji Normalitas 

 
       Sumber: Data primer diolah, 2016 

Dari hasil perhitungan K-S Test didapat nilai sig. sebesar 0.952 atau lebih 

besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas 

terpenuhi. 
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4.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang 

diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time series) atau ruang (seperti 

dalam data cross section). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik 

mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam kesalahan pengganggu (

iε ) pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pengganggu ( iε ) pada periode 

sebelumnya (t-1). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan 

bahwa unsur kesalahan pengganggu yang berhubungan dengan pengamatan tidak 

dipengaruhi oleh kesalahan pengganggu yang berhubungan dengan pengamatan 

lain. 

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-

test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah: 

0=:0 ρH  (tidak terdapat autokorelasi) 

0:1 H  (terdapat autokorelasi) 

 

 

 

 

 

 

                    d 

   0                  dL           dU                     2               4 – dU               4 – dL           4 

Keterangan: 

Tolak 
H0 

Tolak 
H0 

Terima H0 Daerah 
Keragu- 
raguan 

Daerah 
Keragu- 
raguan 
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dU = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson) 

dL = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson) 

Dari tabel Durbin-Watson untuk n = 50 dan k = 7 (adalah banyaknya variabel 

bebas) diketahui nilai du sebesar 1.875 dan 4-du sebesar 2.125. Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 Nilai Durbin Watson 

DA 1,904 

dL    = 1,246 

dU    = 1,875 

4-dU = 2,125 

 

 

          Sumber: Data primer diolah, 2016 

Nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1,904. Nilai ini lebih besar dari 

nilai dU yaitu 1,875 dan lebih kecil dari 4-dU yaitu 2,125  dengan sampel penelitian (n) 

sebesar 50 dan variabel independen sebanyak 7. Berdasarkan kriteria pengujian 

Durbin-Watson, data dikatakan bebas dari autokorelasi apabila dU<d<4-dU. Hasil 

pengujian menunjukkan 1,875<1,904<2,125 sama dengan dU<d<4-dU. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif 

maupun negatif dalam model regresi, dengan kata lain asumsi tidak terdapat 

autokorelasi telah terpenuhi.   

4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak 

terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling 
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berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance 

yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka 

terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel SR Index 

StatistikKolinearitas 

Tolerance VIF 

Reputasi KAP 0,606 1,650 

Spesialisasi Industri Auditor 0,611 1,637 

Independensi Auditor 0,865 1,156 

Ukuran Perusahaan 0,502 1,993 

Leverage 0,507 1,974 

OCF Ratio 0,612 1,634 

Growth Prospect 0,780 1,282 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3, berikut hasil pengujian dari masing-masing 

variabel bebas: 

 Tolerance untuk REPU adalah 0.606 

 Tolerance untuk SPEC adalah 0.611 

 Tolerance untuk IND adalah 0,865 

 Tolerance untuk LN Aset adalah 0,502 

 Tolerance untuk Leverage adalah 0,507 

 Tolerance untuk OCF Ratio adalah 0,612 

 Tolerance untuk GP adalah 0,780 

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 

bebas. 
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Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel  bebas :  

 VIF untuk REPU adalah 1,650 

 VIF untuk SPEC adalah 1,637 

 VIF untuk IND adalah 1,993 

 VIF untuk LN Aset adalah 1,974 

 VIF untuk Leverage adalah 1,634 

 VIF untuk OCF Ratio adalah 1,282 

 VIF untuk GP adalah 1,153 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya 

(homokedastis). Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu, misalnya bergelombang, melebar kemudian menyempit, 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Pengujian kehomogenan 

varian residual dilandasi pada hipotesis: 

H0 : varian residual homogen 

H1 : varian residual tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas DA 

 

 
 

Berdasarkan gambar 4.4, dapat dijelaskan bahwa diagram tampilan 

scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu baik diatas maupun 

dibawah nilai 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual mempunyai ragam 

homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas 

pada model regresi. 

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sudah layak digunakan untuk menguji hipotesis. Sehingga dapat diambil 

interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 

 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksikan 
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dengan discretionary accruals dan variabel independen penelitian ini adalah 

kualitas audit yang diproksikan dengan reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, 

dan independensi auditor, serta variabel kontrol penelitian yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, OCF ratio, dan growth prospect. Berikut adalah hasil 

analisis hipotesis yang diperoleh: 

4.3.1 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Koefisien Std. 

Error 

t-value Sig Hipotesis 

Diterima/Ditolak 

Konstanta -3,159 1,062 -2,974 0,005  

Reputasi KAP 0,244 0,111 2,195 0,034 Ditolak 

Spesialisasi Industri 

Auditor 

-0,145 0,069 -2,108 0,041 Diterima 

Independensi Auditor -0,065 0,020 -3,264 0,002 Diterima 

Ukuran Perusahaan 0,123 0,036 3,428 0,001 Diterima 

Leverage -0,319 0,284 -1,121 0,269 Ditolak 

OCF Ratio -0,006 0,003 -2,028 0,049 Diterima 

Growth Prospect -0,007 0,005 -1,609 0,115 Ditolak 

 

Nilai F  9,174 

Sig. F    0,000 

R
2              

0,539 

R 0,778 

Signifikansi pada level 5% atau 0,05 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

4.3.2 Uji Ketepatan Model 

Uji ketepatan model dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model untuk menerangkan variabel dependen. Uji ketepatan model 

dilakukan dengan melihat koefisien determinasi atau adjusted R
2
. Dengan kata 

lain, untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (REPU(X1), SPEC (X2), 
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IND (X3), LN Aset (X4), Leverage (X5), OCF Ratio (X6), GP (X7)) terhadap 

variabel terikat (DA) digunakan R
2
.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.5, besarnya 

adjusted R
2
 dalam penelitian ini adalah sebesar 0,539 atau 53,9%. Hal ini 

menunjukkan 53,9% dari variabel terikat manajemen laba yang diproksikan 

dengan discretionary accruals dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam 

penelitian ini, yaitu reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, independensi 

auditor, ukuran perusahaan, leverage, OCF Ratio, dan growth prospect. 

Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 46,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

Selain koefisien determinasi (adjusted R
2
), juga didapat koefisien 

korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu REPU, 

SPEC, IND, LN Aset, Leverage, OCF Ratio, dan GP terhadap variabel DA. 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai R (koefisien korelasi) dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,778. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas yaitu REPU (X1), SPEC (X2), IND (X3), LN Aset (X4), Leverage (X5), OCF 

Ratio (X6), GP (X7) dengan DA termasuk dalam kategori kuat karena berada pada 

selang 0,6 – 0,8.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.5, nilai F 

hitung dalam penelitian ini adalah sebesar 9,174. Sedangkan F tabel (α = 0.05 ; db 

regresi = 7 : db residual = 42) adalah sebesar 2,237. Karena F hitung > F tabel 

yaitu 9,174 > 2,237 atau nilai Sig. F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis 

regresi adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu 
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reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, independensi auditor, ukuran 

perusahaan, leverage, OCF ratio, dan growth prospect secara simultan dapat 

mempengaruhi variabel terikat manajemen laba yang diproksikan dengan 

discretionary accruals.  

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Reputasi KAP Berpengaruh Positif terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikansi 

variabel reputasi KAP kurang dari 0,05, yaitu 0,034, yang berarti terdapat 

pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan laporan 

keberlanjutan. Namun demikian, koefisien regresi variabel ini adalah positif, yaitu 

2,195. Hal ini menunjukkan bahwa KAP yang termasuk dalam The Big 4 dapat 

mempengaruhi peningkatan praktik manajemen laba pada perusahaan yang 

menjadi kliennya. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan reputasi 

KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. 

Berdasarkan teori agensi, pemisahan kepemilikan dan wewenang dalam 

perusahaan mengakibatkan munculnya konflik kepentingan yang memicu 

terjadinya asimetri informasi. Perlu adanya pihak independen yang melakukan 

pemeriksaan (audit) atas pengungkapan informasi untuk mengurangi asimetri 

informasi yang terjadi antara pemilik dan manajer yaitu para auditor eksternal. 

Beberapa penelitian terdahulu sepakat bahwa auditor atau KAP dengan reputasi 

tinggi dapat memberikan kualitas audit yang tinggi dan dinilai mampu dalam 

membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh kliennya. 
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Hasil penelitian ini tidak mampu mendukung teori agensi dan penelitian 

terdahulu bahwa tindakan oportunis yang dipicu oleh konflik kepentingan dapat 

dikurangi dengan adanya keberadaan pihak independen yang berkualitas tinggi. 

Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan the reputation hypothesis yang 

diusulkan oleh DeAngelo (1981) yaitu auditor dengan reputasi tinggi cenderung 

lebih akurat karena mereka memiliki risiko kehilangan klien yang lebih tinggi 

apabila kualitas auditnya dinilai rendah. Secara keseluruhan, hasil pengujian 

belum dapat memberi bukti yang konsisten dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

akrual (Herusetya, 2012; Rusmin, 2010; dan Gerayli et al., 2011) namun  

konsisten dengan penelitian Nindita & Siregar (2012) dan Memiş dan Çetenak 

(2012). 

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini adalah 

fenomena persaingan yang dihadapi oleh KAP Big 4 dengan KAP non Big 4 

sebagai kompetitor mereka justru membuat kualitas audit yang dihasilkan KAP 

Big 4 di Indonesia mengalami penurunan. Nindita & Siregar (2012) berpendapat 

bahwa dengan kondisi memiliki banyak klien KAP Big 4 merasa sudah berada 

pada area yang aman dan cenderung kurang memperhatikan kualitas auditnya. 

Sebagai akibatnya, kualitas audit mengalami penurunan sehingga kemampuan 

auditor dalam mendeteksi manajemen laba menjadi kurang akurat. Selain itu, 

teknologi atau perangkat yang digunakan KAP Big 4 untuk melaksanakan 

program auditnya biasanya lebih canggih dan mungkin saja dimanfaatkan untuk 

membantu kliennya dalam mengatur labanya.  
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Berkaitan dengan kualitas audit, reputasi KAP memiliki penilaian yang 

berbeda antar negara satu dengan negara lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Khurana dan Raman (2004) menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi 

oleh KAP Big 4 hanya terjadi di Amerika Serikat, namun tidak terjadi di negara 

Australia, Kanada, dan Inggris. Hal ini dikarenakan keberadaan KAP Big 4 

sebagai auditor yang bereputasi tinggi memiliki tingkat risiko litigasi yang 

berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini mengindikasikan 

KAP Big 4 mungkin tidak akan selalu memberikan kualitas audit yang tinggi 

karena risiko litigasi yang dihadapi KAP Big 4 di Indonesia relatif kecil.  

Sejalan dengan hal tersebut, Memiş dan Çetenak (2012) menemukan 

suatu fakta dalam penelitiannya bahwa KAP Big 4 tidak mampu membatasi 

tindakan manajemen laba nammun tingkat efektivitas dari sistem peradilan yang 

diterapkan suatu negara dapat mempengaruhi tingkat penekanan motivasi 

manajemen laba. Ukuran yang digunakan untuk menilai keefektifan tersebut 

adalah indeks Rule of Law dan Control of Corruption. Berdasarkan indeks 

Worldwide Governance Indicator (WGI), Indonesia memiliki rata-rata nilai 

indeks Rule of Law dan Control of Corruption dibawah 50% yang mencerminkan 

skor yang tergolong rendah selama tahun 2011-2014. Dengan kata lain, terlepas 

dari apakah KAP Big 4 memberikan kualitas audit yang tinggi atau tidak, 

lingkungan audit yang dipengaruhi oleh lingkungan hukum dan keefektifan sistem 

hukum akan menjadi penilaian yang lebih penting dalam menanggapi kasus 

manajemen laba.  
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Beberapa kasus audit failures yang terjadi baik di Indonesia maupun di 

luar Indonesia justru melibatkan KAP dengan reputasi tinggi. Salah satu kasus 

yang terjadi baru-baru ini di tahun 2015 adalah kasus penggelembungan laba 

Toshiba Corporation di Jepang yang menyeret nama Ernst & Young sebagai 

auditor perusahaan raksasa tersebut karena kegagalan mereka melihat 

penyimpangan akuntansi yang dilakukan kliennya. Di Indonesia, hal serupa juga 

pernah terjadi pada tahun 2001 ketika KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono 

terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, 

diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar 

kliennya PT. Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang 

tercatat di bursa New York. Namun pada akhirnya kasus ini diselesaikan di luar 

pengadilan karena permohonan maaf yang dilakukan Baker. 

4.4.2  Spesialisasi Industri Auditor Berpengaruh Negatif terhadap 

 Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikasi 

variabel spesialisasi industri auditor kurang dari 0,05, yaitu 0,041, yang berarti 

terdapat pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap pengungkapan laporan 

keberlanjutan. Koefisien regresi variabel ini adalah negatif, yaitu -2,108. Hal ini 

menunjukkan bahwa KAP yang merupakan spesialis industri dapat mendeteksi 

dan membatasi praktik manajemen laba pada perusahaan yang menjadi kliennya. 

Dengan kata lain, ketika perusahaan menggunakan jasa auditor yang memiliki 

keahlian khusus dalam suatu industri maka nilai discretionary accruals nya akan 
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semakin kecil. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan spesialisasi 

industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba diterima. 

Hasil penelitian ini dapat mendukung teori agensi yang menyatakan 

bahwa pemisahan kepemilikan dan wewenang dalam perusahaan mengakibatkan 

munculnya conflict of interest sehingga perlu adanya pihak independen yang 

melakukan pemeriksaan (audit) atas pengungkapan informasi untuk mengurangi 

konflik kepentingan yang terjadi. Auditor yang memiliki keahlian pada bidang 

industri tertentu turut meningkatkan kualitas audit yang dilakukan. Auditor 

spesialis industri memiliki pengetahuan yang spesifik, berpengalaman dalam suatu 

bidang industri tertentu, dan diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan 

secara lebih baik, serta meningkatkan penilaian tentang kejujuran laporan 

keuangan (Kono dan Yuyetta, 2013). 

Hasil pengujian hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gerayli et al. (2011) yang menunjukkan bahwa spesialisasi 

industri auditor berpengaruh negatif dengan manajemen laba. Kemampuan 

spesialisasi industri auditor untuk mendeteksi manajemen laba akan mendorong 

klien untuk tidak melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba meningkat 

(Christiani & Nugrahanti, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa auditor spesialis 

industri dapat berkontribusi positif terhadap kualitas laba dari klien mereka dan 

mempengaruhi persepsi dari kualitas tersebut dalam lingkup pasar keuangan 

(Balsam et al., 2003). 

Hasil penelitian ini juga mampu mendukung konsistensi penelitian-

penelitian terdahulu yang menemukan bahwa discretionary accruals pada 
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perusahaan yang menggunakan jasa auditor spesialisasi industri lebih rendah 

dibandingkan discretionary accruals pada perusahaan yang menggunakan jasa 

non spesialis industri. Ratmono (2010) pada penelitiannya di Indonesia 

menerangkan bahwa hipotesisnya sejalan dengan Balsam et al. (2003), auditor 

yang mempunyai spesialisasi industri akan dapat mendeteksi pengaturan akrual 

klien sehingga melakukan pembatasan terhadap besarnya discretionary accruals. 

Temuan ini menunjukkan bahwa auditor dengan keahlian industri dapat lebih 

mendeteksi misinterpretasi dan kejanggalan dibandingkan auditor tanpa keahlian 

industri, terutama dalam tahun-tahun awal penugasan audit. Keterkaitan ini 

didasarkan oleh asumsi bahwa auditor spesialis industri memiliki keahlian industri 

yang menghasilkan pemahaman lebih baik tentang bisnis tertentu sehingga dapat 

berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan kliennya (Hegazy 

et al., 2015).  

Sarwoko dan Agoes (2014) berpendapat bahwa adanya pengaruh 

signifikan spesialisasi industri auditor terhadap prosedur audit untuk mendeteksi 

kecurangan mencerminkan bahwa auditor memiliki pemahaman dan pengalaman 

yang mendalam pada industri klien termasuk prinsip-prinsip spesifik akuntansi, 

proses bisnis, risiko bisnis dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan 

kliennya. Dengan berbekal kemampuan tersebut, auditor akan secara efektif 

memilih dan menerapkan prosedur audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi 

klien sehingga memungkinkan dihasilkannya kualitas audit yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, auditor spesialis industri memiliki pemahaman yang 

lebih baik tentang karakteristik industri, kepatuhan yang lebih tinggi terhadap 
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standar auditing, pemahaman lebih dalam mengenai resiko dan masalah dalam 

industri yang diaudit, dan kemampuan mendeteksi error yang lebih akurat 

sehingga mereka dapat lebih baik mengurangi manajemen laba akrual daripada 

auditor non spesialis industri (Januarsi, 2009). 

4.4.3 Independensi Auditor Berpengaruh Signifikan Negatif terhadap 

Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikansi 

variabel independensi auditor kurang dari 0,05, yaitu 0,002, yang berarti terdapat 

pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba. Koefisien regresi 

variabel ini adalah negatif, yaitu -3,264. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat independensi auditor maka semakin rendah kemungkinan terjadinya 

praktik manajemen laba pada perusahaan klien. Oleh karena itu hipotesis ketiga 

yang menyatakan independensi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba diterima. 

Dalam teori agensi antara manajemen dan pemegang saham mempunyai 

kepentingan yang berbeda. Untuk menengahi perbedaan yang muncul, diperlukan 

pengawasan terhadap laporan keuangan oleh auditor yang bebas dari pengaruh 

kepentingan pihak-pihak lain sehingga dibutuhkan independensi auditor. Peran 

independensi auditor yaitu untuk mengurangi tindakan oportunistik yang 

dilakukan pihak manajer yang dapat dilakukan melalui manipulasi pada angka-

angka pada laporan keuangan perusahaan. Masa perikatan audit yang panjang 

akan menyebabkan kemungkinan munculnya hubungan erat antara auditor dengan 
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klien sehingga dikhawatirkan mengganggu independensi auditor (International 

Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2009).  

Variabel independensi auditor yang diukur dengan audit tenure dalam 

penelitian ini telah membuktikan bahwa masa penugasan audit yang panjang akan 

menurunkan independensi auditor dalam melakukan tugas auditnya. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai discretionary accruals perusahaan sampel yang semakin 

tinggi ketika masa penugasan KAP mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Davis et al. (2009). Ia berpendapat bahwa auditor 

dengan tenur yang panjang akan cenderung memberikan toleransi yang lebih 

tinggi terhadap praktik manajemen laba daripada auditor dengan tenur audit yang 

pendek. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berlawanan dengan 

hasil penelitian ini diantaranya penelitian Piot dan Janin (2005) dan Giri (2010). 

Mereka sepakat bahwa masa penugasan audit yang panjang akan memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan kualitas audit jika dilihat dari aspek kompetensi 

auditor dalam memahami bisnis kliennya. 

Dalam hal ini, fokus peneliti terletak pada independensi auditor ketika 

melakukan interpretasi terhadap lamanya tenur atau masa penugasan auditor. 

Menurut Al-Thuneibat et al. (2011), lama hubungan auditor dan klien memiliki 

potensi menciptakan kedekatan antara auditor dan klien sehingga dapat 

mengurangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Tenur audit yang 

panjang memberikan pengaruh terhadap independensi auditor sehingga memicu 

terjadinya suatu tindakan kecurangan akuntansi (Ouyang dan Wan, 2013).  
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Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Ghosh dan Moon (2005). Tenur 

auditor memiliki hubungan yang negatif dengan kualitas audit karena auditor 

dengan tenur yang panjang cenderung melepaskan independensinya agar tetap 

memiliki hubungan yang erat dengan kliennya. Akibatnya, lambat laun mereka 

akan mentolerir kebijakan-kebijakan kliennya yang menyimpang demi menjaga 

hubungan kekerabatan kedua pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa lama atau 

tidaknya hubungan antar klien dan auditor pada saat ini mempengaruhi kualitas 

audit atas dasar profesionalisme dan tanggung jawab profesi seorang auditor 

dalam melaksanakan tugasnya. Kedekatan yang muncul oleh karena hubungan 

dengan klien yang cukup panjang akan mempengaruhi integritas dan independensi 

auditor (Panjaitan dan Chariri, 2014). 

4.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Operating Cash Flow Ratio, 

dan Growth Prospect terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikasi 

variabel ukuran perusahaan kurang dari 0,05, yaitu 0,001, dengan koefisien 

regresi sebesar 3,428 yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara ukuran 

perusahaan dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan yang dilihat dari total asetnya maka semakin tinggi pula 

kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba pada perusahaan klien. 

Perusahaan besar akan menghadapi pengawasan lebih ketat dari investor sehingga 

mereka akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan sedemikian rupa untuk 

memuaskan ekpektasi ramalan para investor. Hasil pengujian ini sejalan dengan 

penelitian Warganegara dan Indriastari (2009) dan Gumanti et al. (2015). Namun, 



79 
 

hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Chen et al. (2005), Gerayli et al. 

(2011), dan Christiani (2014).  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikasi 

variabel leverage yaitu 0,269 (>0,05) dengan koefisien regresi sebesar -1,121. Hal 

ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara leverage dan manajemen 

laba. Zhou dan Elder (2004) berpendapat ada beberapa hal lain yang berpengaruh 

pada keamanan perjanjian hutang, misalkan kredibilitas perusahaan, jaminan yang 

diberikan perusahaan dan ketepatan waktu pembayaran angsuran. Dengan kata 

lain, perusahaan tidak harus bergantung pada manajemen laba untuk keamanan 

perjanjian hutang. Hasil ini berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu Jakarta 

Islamic Index. Salah satu syarat penyaringan terhadap saham yang listing di JII 

adalah memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. Nilai 

leverage terendah perusahaan sampel adalah 0,13 atau 13% dan nilai tertingginya 

sebesar 0,55 atau 55%, yang berarti tidak ada perusahaan yang memiliki angka 

leverage diatas 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa JII memperkenankan 

perusahaan untuk memanfaatkan hutangnya seoptimal mungkin untuk mendanai 

asetnya sehingga penilaian apakah perusahaan melakukan atau tidak melakukan 

manajemen laba tidak hanya terpaku pada tingkat leverage. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikasi 

variabel operating cash flow ratio kurang dari 0,05, yaitu 0,049, dengan koefisien 

regresi sebesar -2,028 yang berarti terdapat pengaruh yang negatif antara rasio 

arus kas operasi perusahaan dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar rasio arus kas operasi perusahaan maka semakin rendah 



80 
 

kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba pada perusahaan klien. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Chen et al. (2005) dan Christiani 

& Nugrahanti (2014). Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan yang tinggi akan 

menurunkan motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba karena 

perusahaan dianggap mampu menghasilkan dana yang cukup. Sebaliknya, saat 

arus kas dari aktivitas operasi rendah manajemen akan termotivasi untuk 

menunjukkan perbaikan kinerja dengan melakukan manajemen laba (Gumanti et 

al., 2015). 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikasi 

variabel growth prospect yaitu 0,115 (> 0,05) dengan koefisien regresi sebesar -

1,609 yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara growth prospect 

dan manajemen laba. Perusahaan yang melakukan manajemen laba bukan 

bergantung pada tingkat prospek pertumbuhannya, melainkan perusahaan ingin 

mempengaruhi kinerja pasar dalam jangka waktu yang pendek. Perusahaan akan 

menaikkan laba ketika penawaran saham ke publik dilakukan dan akan 

menurunkan laba ketika buy out dilakukan (Kusumaningtyas dan Yendrawati, 

2015). 

Dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel kontrol tersebut yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap discretionary accruals adalah ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural aset perusahaan karena 

memiliki nilai signifikansinya di bawah 0,05 serta memiliki nilai koefisien beta 

dan t hitung paling besar yaitu 0,123 dan 3,428. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di JII tetap melakukan manajemen 
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laba untuk memenuhi ekspektasi investor akan prediksi kinerja jangka panjang 

perusahaan.  Variabel kontrol lain yang dianggap mampu membatasi tindakan 

manajemen laba adalah rasio arus kas operasi perusahaan dengan nilai t hitung 

negatif dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII menjadikan besaran rasio arus kas 

operasi sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan manajemen laba yang akan 

dilakukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit 

terhadap praktik manajemen laba perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Kualitas audit diwakili 

oleh reputasi KAP, spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor. 

Manajemen laba diukur dengan discretionary accruals menggunakan perhitungan 

model Modified-Jones. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik 

purposive sampling dan analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Big 4 memberikan 

kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai discretionary accruals perusahaan 

sampel. Hal ini dapat terjadi karena KAP Big 4 merasa sudah berada pada area 

yang aman dengan kondisi sudah memiliki banyak klien dan cenderung kurang 

memperhatikan kualitas auditnya. Faktor lain yang dapat menjelaskan adalah 

risiko litigasi yang dihadapi KAP Big 4 di Indonesia relatif kecil dan keefektifan 

sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia tergolong rendah. Sementara hasil 

pengujian kualitas audit yang diwakili oleh spesialisasi industri auditor dan 

independensi auditor dapat mendukung hipotesis penelitian dimana keduanya 

berpengaruh negatif dan signikan terhadap praktik manajemen laba. Auditor yang 

mempunyai spesialisasi industri akan dapat mendeteksi pengaturan akrual klien 

sehingga melakukan pembatasan terhadap besarnya dicretionary accruals. Hal ini 
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dikarenakan spesialisasi industri auditor memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang karakteristik industri, lebih patuh terhadap standar auditing, memahami 

resiko dan masalah dalam industri yang diaudit, dan memiliki kemampuan 

mendeteksi error lebih baik dibandingkan auditor non spesialis industri. 

Sementara itu, auditor dengan tenur yang panjang akan cenderung memberikan 

toleransi yang lebih tinggi terhadap praktik manajemen laba daripada auditor 

dengan tenur audit yang pendek. Hal ini dapat terjadi karena mereka cenderung 

melepaskan independensinya demi menjaga hubungan kekerabatan dengan 

kliennya. 

Dari keempat variabel kontrol penelitian yaitu ukuran perusahaan, 

leverage, operating cash flow ratio, dan growth prospect, variabel yang 

berpengaruh terhadap discretionary accruals adalah ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan logaritma natural aset perusahaan dan operating cash flow 

ratio. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di 

JII melakukan manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi investor akan prediksi 

kinerja jangka panjang perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut 

menjadikan besaran rasio arus kas operasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

kebijakan manajemen laba yang akan dilakukan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentu memiliki keterbatasan dalam proses 

maupun hasilnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel perusahaan 
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yang digunakan hanya mewakili sepertiga dari populasi objek penelitian karena 

sisanya tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dapat dijelaskan, maka 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih 

banyak dengan cara menambah tahun penelitian atau mempertimbangkan kembali 

kriteria pemilihan sampel yang digunakan. Hal ini akan menghasilkan data yang 

lebih representatif dalam mendeskripsikan objek penelitian sehingga dapat 

memperluas dan meningkatkan kualitas hasil penelitian. 

Mengingat kualitas audit dalam penelitian ini merupakan hal yang 

sangat penting dalam mempengaruhi manajemen laba, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain 

diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1: Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 Konsistensi 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk √ √ √ √ √ Ya 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 
  

√ √ √ Tidak  

3 AKRA AKR Corporindo Tbk 
  

√ √ √ Tidak 

4 ANTM Aneka Tambang Tbk √ √ √ √ 
 

Tidak 

5 ASII Astra Internasional Tbk √ √ √ √ √ Ya 

6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk 
 

√ √ √ 
 

Tidak 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk √ √ 
 

√ √ Tidak 

8 BRPT Barito Pacific Tbk √ 
    

Tidak 

9 BMTR PT Global Mediacom Tbk √ √ 
  

√ Tidak 

10 BKSL Sentul City Tbk 
   

√ √ Tidak 

11 BORN Borneo Lumbung Energi √ 
 

√ 
  

Tidak 

12 BTEL Bakrie Telecom Tbk √ √   √ Tidak 

13 BWPT BW Plantation Tbk √ √    Tidak 

14 CPIN Charoen Pokphand Indo  
 

√ √ √ √ Tidak 

15 CTRA Ciputra Development Tbk √ √ 
   

Tidak 

16 DEWA Darma Herwa TBk √ 
    

Tidak 

17 ELSA Elnusa Tbk √ 
    

Tidak 

18 ELTY Bakrieland Steel (Persero)   √ √   Tidak 

19 ENRG Energi Mega Persada Tbk 
 

√ √ 
  

Tidak 

20 EXCL XL Axiata Tbk 
   

√ √ Tidak 

21 HRUM Harum Energy Tbk 
  

√ √ √ Tidak 

22 INCO Vale Indonesia Tbk √ √ √ √ 
 

Tidak 

23 ICBP Indofood CBP Tbk 
  

√ √ √ Tidak 

24 INDY Indika Energy Tbk  √  √  Tidak 

25 INTP Indocement Tunggal P Tbk √ √ √ √ √ Ya 

26 ITMG Indo Tambangraya Megah √ √ √ √ √ Ya 

27 INDF Indofood Sukses Makmur √ 
 

√ 
  

Tidak 

28 JPFA Japfa Comfeed Indonesia   √ √ √ √ Tidak 

29 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk    √ √ Tidak 

30 KLBF Kalbe Farma Tbk √ √ √ √ √ Ya 

31 KRAS Krakatau Steel (Persero) √ √    Tidak 

32 LPKR Plippo Karawaci Tbk √ √ √ √ √ Ya 

33 LSIP PP London Sumatera Indo √ √ √ √ √ Ya 

34 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk    √  Tidak 

35 MNCN Media Nusantara Citra Tbk    √ √ Tidak 

36 MPPA Matahari Putra Prima √    √ Tidak 
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No. Kode Nama Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 Konsistensi 

37 PGAS Perus. Gas Negara Tbk   √ √ √ Tidak 

38 PTBA Bukit Asam (Persero) Tbk √ √ √ √ √ Ya 

39 PWON Pakuwon Jati Tbk  √    Tidak 

40 SGRO Sampoerna Agro Tbk √ 
    

Tidak 

41 SILO Siloam Intl Hospitals Tbk √ √   √ Tidak 

42 SMCB Holcim Indonesia Tbk 
 

√ √ √ 
 

Tidak 

43 SMGR Semen Indonesia (Persero)  √ √ √ √ √ Ya 

44 SMRA Summarecon Agung Tbk     √ Tidak 

45 SIMP Salim Invomas Pratama  √ 
    

Tidak 

46 TINS Timah (Persero) Tbk  √ √   Tidak 

47 TLKM Telkom Indonesia(Persero) √ √ √ √ √ Ya 

48 TRAM Trada Maritime Tbk  √ √   Tidak 

49 TURI Tunas Ridean Tbk  √ √   Tidak 

50 UNTR United Tractors Tbk √ 
 

√ √ √ Tidak 

51 UNSP Bakrie Sumatera Plantation √    √ Tidak 

52 UNVR Unilever Indonesia Tbk √ √ √ √ 
 

Tidak 

53 WIKA Wijaya Karya (Persero) 
    

√ Tidak 

Total populasi penelitian  30 30 30 30 30  

Total sampel penelitian 10 10 10 10 10  

 



93 

LAMPIRAN 2: Perhitungan Discretionary Accruals Model Modified-Jones 

a. Perhitungan Total Accrual 

No. Perusahaan Tahun Laba Bersih Setelah Pajak Arus Kas Operasi Total Accrual (TAC) 

1 AALI 

2010 2.016.780.000.000 2.946.657.000.000 -929.877.000.000 

2011 2.498.565.000.000 3.162.475.000.000 -663.910.000.000 

2012 2.520.266.000.000 2.609.511.000.000 -89.245.000.000 

2013 1.903.088.000.000 3.156.531.000.000 -1.253.443.000.000 

2014 2.621.275.000.000 3.022.020.000.000 -400.745.000.000 

2 ASII 

2010 14.366.000.000.000 2.907.000.000.000 11.459.000.000.000 

2011 21.077.000.000.000 9.330.000.000.000 11.747.000.000.000 

2012 22.742.000.000.000 8.932.000.000.000 13.810.000.000.000 

2013 22.297.000.000.000 21.250.000.000.000 1.047.000.000.000 

2014 22.125.000.000.000 14.900.000.000.000 7.225.000.000.000 

3 INTP 

2010 3.224.941.884.793 3.376.092.402.560 -151.150.517.767 

2011 3.601.516.000.000 3.883.711.000.000 -282.195.000.000 

2012 4.763.388.000.000 5.674.822.000.000 -911.434.000.000 

2013 5.012.294.000.000 5.419.268.000.000 -406.974.000.000 

2014 5.274.009.000.000 5.344.607.000.000 -70.598.000.000 

4 ITMG 

2010 1.835.521.641.000 481.376.910.000 1.354.144.731.000 

2011 4.952.270.568.000 1.189.731.732.000 3.762.538.836.000 

2012 869.270.516.000 833.708.416.000 35.562.100.000 

2013 463.964.292.000 320.652.783.000 143.311.509.000 

2014 403.239.052.000 384.524.964.000 18.714.088.000 

5 LSIP 

2010 1.033.329.000.000 1.377.227.000.000 -343.898.000.000 

2011 1.701.513.000.000 1.736.347.000.000 -34.834.000.000 

2012 1.122.575.000.000 1.413.366.000.000 -290.791.000.000 

2013 788.003.000.000 1.251.562.000.000 -463.559.000.000 
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2014 918.566.000.000 1.514.555.000.000 -595.989.000.000 

6 KLBF 

2010 1.286.330.026.012 1.253.907.863.696 32.422.162.316 

2011 1.539.721.311.065 1.473.495.223.306 66.226.087.759 

2012 1.772.034.750.571 1.376.343.990.025 395.690.760.546 

2013 2.004.243.694.797 927.163.654.212 1.077.080.040.585 

2014 2.129.215.450.082 2.316.125.821.045 -186.910.370.963 

7 LPKR 

2010 525.345.786.018 -689.995.773.786 1.215.341.559.804 

2011 579.917.275.793 374.527.460.106 205.389.815.687 

2012 2.482.547.800.091 1.288.793.481.006 1.193.754.319.085 

2013 1.676.147.952.007 -2.078.824.228.757 3.754.972.180.764 

2014 2.996.883.861.857 731.470.095.313 2.265.413.766.544 

8 PTBA 

2010 1.998.937.000.000 2.489.794.000.000 -490.857.000.000 

2011 3.088.067.000.000 3.600.649.000.000 -512.582.000.000 

2012 2.909.421.000.000 2.212.701.000.000 696.720.000.000 

2013 1.854.281.000.000 2.051.330.000.000 -197.049.000.000 

2014 2.019.214.000.000 1.976.117.000.000 43.097.000.000 

9 SMGR 

2010 3.659.114.098.000 3.378.416.266.000 280.697.832.000 

2011 3.955.272.512.000 4.415.753.322.000 -460.480.810.000 

2012 4.926.639.847.000 5.591.864.816.000 -665.224.969.000 

2013 5.354.298.521.000 6.047.147.495.000 -692.848.974.000 

2014 5.573.577.279.000 6.721.170.878.000 -1.147.593.599.000 

10 TLKM 

2010 15.870.000.000.000 27.759.000.000.000 -11.889.000.000.000 

2011 15.470.000.000.000 30.553.000.000.000 -15.083.000.000.000 

2012 18.362.000.000.000 27.941.000.000.000 -9.579.000.000.000 

2013 20.290.000.000.000 36.574.000.000.000 -16.284.000.000.000 

2014 21.446.000.000.000 37.736.000.000.000 -16.290.000.000.000 
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b. Perhitungan koefisien nilai accruals yang diestimasi dengan regresi 

No. Perusahaan Tahun 
X1 X2 X3 Y 

(1/At-1) ((ΔREVt-ΔREVt)/At-1) (PPEt/At-1) (TAC/At-1) 

1 AALI 

2010 0,00000000000013207598754207 0,200605067 0,537487458 -0,122814423 

2011 0,00000000000011374236376423 0,224545056 0,576130664 -0,075514693 

2012 0,00000000000009799603018082 0,074172607 0,676206711 -0,008745656 

2013 0,00000000000008051646481189 0,092350292 0,714866802 -0,100922799 

2014 0,00000000000006683066912871 0,24069393 0,751824377 -0,026782056 

2 ASII 

2010 0,00000000000001124378780724 0,33341204 0,456587735 0,128842564 

2011 0,00000000000000886077070984 0,243121827 0,429428392 0,104087474 

2012 0,00000000000000651376684623 0,153542512 0,379765635 0,08995512 

2013 0,00000000000000548624598132 0,013315119 0,369531584 0,0057441 

2014 0,00000000000000467302821574 0,029589615 0,349986448 0,033762629 

3 INTP 

2010 0,00000000000007531821947729 0,040054945 1,078232351 -0,011384388 

2011 0,00000000000006516294195296 0,137134299 0,954031606 -0,018388656 

2012 0,00000000000005509237862502 0,158864273 0,864555387 -0,050213067 

2013 0,00000000000004394607640641 0,058766012 0,784214877 -0,01788491 

2014 0,00000000000003758375398637 0,043318847 0,8058863 -0,002653338 

4 ITMG 

2010 0,00000000000008875817846703 0,068185125 0,503628652 -0,028202196 

2011 0,00000000000010206636785019 0,610879391 0,62637068 -0,042099013 

2012 0,00000000000006986361530743 0,120912262 0,489716622 0,011940897 

2013 0,00000000000006934747317586 0,213488196 0,643342366 0,060177759 

2014 0,00000000000005893170562925 -0,144109769 0,574654466 0,006812062 

5 LSIP 

2010 0,00000000000020638216197698 0,08916473 0,47513322 -0,070974413 

2011 0,00000000000017980977204976 0,183134455 0,456107805 -0,006263494 

2012 0,00000000000014723509425034 -0,060489772 0,455253267 -0,04281464 

2013 0,00000000000013241883122902 -0,017560591 0,505026619 -0,061383941 

2014 0,00000000000011553820120423 0,076729959 0,514886057 -0,068859497 
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6 KLBF 

2010 0,00000000000015426274227621 0,166707379 0,426500493 0,005001532 

2011 0,00000000000014219701023398 0,059408466 0,452856606 0,009417152 

2012 0,00000000000012085243341974 0,296004067 0,447074914 0,047820191 

2013 0,00000000000010618013872710 0,215093573 0,483632662 0,114364508 

2014 0,00000000000008837778034902 0,10293159 0,466569935 -0,016518724 

7 LPKR 

2010 0,00000000000008245382585752 0,035986806 0,16612822 0,100209561 

2011 0,00000000000006189886560775 0,071929706 0,15620898 0,012713397 

2012 0,00000000000005476699776118 0,106262135 0,185685808 0,06537834 

2013 0,00000000000004021022592406 0,013217317 0,1718471 0,15098828 

2014 0,00000000000003194851184960 0,153658541 0,161669938 0,072376599 

8 PTBA 

2010 0,00000000000012378416102438 -0,065657471 0,248772494 -0,060760322 

2011 0,00000000000011464341484213 0,285393202 0,26045161 -0,058764151 

2012 0,00000000000008690283845527 0,056237086 0,261433459 0,060546946 

2013 0,00000000000007856088401735 -0,020964286 0,313879721 -0,015480344 

2014 0,00000000000008563729778358 0,159021097 0,461842375 0,003690711 

9 SMGR 

2010 0,00000000000007721227752199 -0,025861484 0,248772494 0,021673319 

2011 0,00000000000006425496804760 0,123543625 0,26045161 -0,02958818 

2012 0,00000000000005086055352916 0,131315448 0,261433459 -0,03383371 

2013 0,00000000000003762356927167 0,170959392 0,313879721 -0,026067451 

2014 0,00000000000003247503536896 0,06526365 0,461842375 -0,037268143 

10 TLKM 

2010 0,00000000000001022348539064 0,004058724 1,631103789 -0,121547018 

2011 0,00000000000000995014974975 0,020424672 1,628710162 -0,150078109 

2012 0,00000000000000970365051332 0,054165777 1,691656801 -0,092951268 

2013 0,00000000000000897915937110 0,045084359 1,689186398 -0,146216631 

2014 0,00000000000000781549186798 0,049159444 1,639049324 -0,127314363 

 

Koefisien Accruals β1:  -0,377 β2: 0,121 β3: -0,743 
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c. Perhitungan Non Discretionary Accruals 

No. Perusahaan Tahun 
X1 X2 X3 

NDA 
β1(1/At-1) β2((ΔREVt-ΔREVt)/At-1) β3(PPEt/At-1) 

1 AALI 

2010 -0,0000000000000498 0,024273213 -0,399353181 -0,375079968 

2011 -0,0000000000000429 0,027169952 -0,428065084 -0,400895132 

2012 -0,0000000000000369 0,008974885 -0,502421586 -0,493446701 

2013 -0,0000000000000304 0,011174385 -0,531146034 -0,519971648 

2014 -0,0000000000000252 0,029123965 -0,558605512 -0,529481547 

2 ASII 

2010 -0,0000000000000042 0,040342857 -0,339244687 -0,29890183 

2011 -0,0000000000000033 0,029417741 -0,319065295 -0,289647554 

2012 -0,0000000000000025 0,018578644 -0,282165867 -0,263587223 

2013 -0,0000000000000021 0,001611129 -0,274561967 -0,272950838 

2014 -0,0000000000000018 0,003580343 -0,260039931 -0,256459588 

3 INTP 

2010 -0,0000000000000284 0,004846648 -0,801126637 -0,796279989 

2011 -0,0000000000000246 0,01659325 -0,708845483 -0,692252233 

2012 -0,0000000000000208 0,019222577 -0,642364653 -0,623142076 

2013 -0,0000000000000166 0,007110687 -0,582671654 -0,575560966 

2014 -0,0000000000000142 0,00524158 -0,598773521 -0,59353194 

4 ITMG 

2010 -0,0000000000000335 0,0082504 -0,374196089 -0,365945688 

2011 -0,0000000000000385 0,073916406 -0,465393415 -0,391477009 

2012 -0,0000000000000263 0,014630384 -0,36385945 -0,349229067 

2013 -0,0000000000000261 0,025832072 -0,478003378 -0,452171306 

2014 -0,0000000000000222 -0,017437282 -0,426968268 -0,44440555 

5 LSIP 

2010 -0,0000000000000778 0,010788932 -0,353023982 -0,34223505 

2011 -0,0000000000000678 0,022159269 -0,338888099 -0,31672883 

2012 -0,0000000000000555 -0,007319262 -0,338253178 -0,34557244 

2013 -0,0000000000000499 -0,002124831 -0,375234778 -0,377359609 

2014 -0,0000000000000436 0,009284325 -0,382560341 -0,373276016 
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6 KLBF 

2010 -0,0000000000000582 0,020171593 -0,316889866 -0,296718273 

2011 -0,0000000000000536 0,007188424 -0,336472458 -0,329284034 

2012 -0,0000000000000456 0,035816492 -0,332176661 -0,296360169 

2013 -0,0000000000000400 0,026026322 -0,359339068 -0,333312746 

2014 -0,0000000000000333 0,012454722 -0,346661461 -0,334206739 

7 LPKR 

2010 -0,0000000000000311 0,004354404 -0,123433267 -0,119078864 

2011 -0,0000000000000233 0,008703494 -0,116063272 -0,107359778 

2012 -0,0000000000000206 0,012857718 -0,137964556 -0,125106837 

2013 -0,0000000000000152 0,001599295 -0,127682395 -0,1260831 

2014 -0,0000000000000120 0,018592683 -0,120120764 -0,101528081 

8 PTBA 

2010 -0,0000000000000467 -0,007944554 -0,184837963 -0,192782517 

2011 -0,0000000000000432 0,034532577 -0,193515546 -0,158982969 

2012 -0,0000000000000328 0,006804687 -0,19424506 -0,187440372 

2013 -0,0000000000000296 -0,002536679 -0,233212632 -0,235749311 

2014 -0,0000000000000323 0,019241553 -0,343148885 -0,323907332 

9 SMGR 

2010 -0,0000000000000291 -0,00312924 -0,184837963 -0,187967203 

2011 -0,0000000000000242 0,014948779 -0,193515546 -0,178566768 

2012 -0,0000000000000192 0,015889169 -0,19424506 -0,178355891 

2013 -0,0000000000000142 0,020686086 -0,233212632 -0,212526546 

2014 -0,0000000000000122 0,007896902 -0,343148885 -0,335251983 

10 TLKM 

2010 -0,0000000000000039 0,000491106 -1,211910115 -1,21141901 

2011 -0,0000000000000038 0,002471385 -1,21013165 -1,207660265 

2012 -0,0000000000000037 0,006554059 -1,256901003 -1,250346944 

2013 -0,0000000000000034 0,005455207 -1,255065494 -1,249610287 

2014 -0,0000000000000029 0,005948293 -1,217813647 -1,211865355 
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d. Perhitungan Discretionary Accruals 

 

No Perusahaan Tahun TACt / At-1 NDA DA 

1 AALI 

2010 -0,122814423 -0,375079968 0,252265545 

2011 -0,075514693 -0,400895132 0,325380439 

2012 -0,008745656 -0,493446701 0,484701045 

2013 -0,100922799 -0,519971648 0,419048849 

2014 -0,026782056 -0,529481547 0,50269949 

2 ASII 

2010 0,128842564 -0,29890183 0,427744395 

2011 0,104087474 -0,289647554 0,393735028 

2012 0,08995512 -0,263587223 0,353542343 

2013 0,0057441 -0,272950838 0,278694937 

2014 0,033762629 -0,256459588 0,290222217 

3 INTP 

2010 -0,011384388 -0,796279989 0,784895601 

2011 -0,018388656 -0,692252233 0,673863576 

2012 -0,050213067 -0,623142076 0,572929009 

2013 -0,01788491 -0,575560966 0,557676056 

2014 -0,002653338 -0,59353194 0,590878602 

4 ITMG 

2010 -0,028202196 -0,365945688 0,337743493 

2011 -0,042099013 -0,391477009 0,349377995 

2012 0,011940897 -0,349229067 0,361169964 

2013 0,060177759 -0,452171306 0,512349066 

2014 0,006812062 -0,44440555 0,451217612 

5 LSIP 

2010 -0,070974413 -0,34223505 0,271260637 

2011 -0,006263494 -0,31672883 0,310465337 

2012 -0,04281464 -0,34557244 0,3027578 

2013 -0,061383941 -0,377359609 0,315975668 

2014 -0,068859497 -0,373276016 0,304416519 
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6 KLBF 

2010 0,005001532 -0,296718273 0,301719805 

2011 0,009417152 -0,329284034 0,338701186 

2012 0,047820191 -0,296360169 0,34418036 

2013 0,114364508 -0,333312746 0,447677254 

2014 -0,016518724 -0,334206739 0,317688015 

7 LPKR 

2010 0,100209561 -0,119078864 0,219288425 

2011 0,012713397 -0,107359778 0,120073175 

2012 0,06537834 -0,125106837 0,190485177 

2013 0,15098828 -0,1260831 0,27707138 

2014 0,072376599 -0,101528081 0,173904679 

8 PTBA 

2010 -0,060760322 -0,192782517 0,132022195 

2011 -0,058764151 -0,158982969 0,100218818 

2012 0,060546946 -0,187440372 0,247987318 

2013 -0,015480344 -0,235749311 0,220268967 

2014 0,003690711 -0,323907332 0,327598043 

9 SMGR 

2010 0,021673319 -0,187967203 0,209640522 

2011 -0,02958818 -0,178566768 0,148978588 

2012 -0,03383371 -0,178355891 0,144522181 

2013 -0,026067451 -0,212526546 0,186459095 

2014 -0,037268143 -0,335251983 0,29798384 

10 TLKM 

2010 -0,121547018 -1,21141901 1,089871992 

2011 -0,150078109 -1,207660265 1,057582156 

2012 -0,092951268 -1,250346944 1,157395676 

2013 -0,146216631 -1,249610287 1,103393655 

2014 -0,127314363 -1,211865355 1,084550992 
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LAMPIRAN 3 

Data Variabel Independen, Variabel Dependen, dan Variabel Kontrol Penelitian 

No. Perusahaan Tahun 

X1 X2 X3 Variabel kontrol Y 

REPU SPEC IND 
LN 

Aset 
Leverage OCF Ratio GP DA 

1 AALI 

2010 1 1 1 29,805 0,151793962 2,983651983 5,532640085 0,252265545 

2011 1 1 2 29,954 0,174269966 3,226743294 4,055462347 0,325380439 

2012 1 1 3 30,150 0,245930215 4,759443436 3,312452224 0,484701045 

2013 1 1 4 30,337 0,313792113 4,740390638 3,84949769 0,419048849 

2014 1 1 5 30,552 0,362146991 6,141034474 3,225986181 0,50269949 

2 ASII 

2010 1 0 1 32,357 0,479970228 38,82249742 37,55594442 0,427744395 

2011 1 0 2 32,665 0,50600895 16,4545552 3,950283499 0,393735028 

2012 1 0 3 32,837 0,507258303 20,40685177 3,425728728 0,353542343 

2013 1 0 4 32,997 0,50378048 10,07030588 2,592488793 0,278694937 

2014 1 0 5 33,095 0,490215185 15,84087248 2,498202354 0,290222217 

3 INTP 

2010 1 1 1 30,362 0,14632649 4,545534852 4,489859589 0,784895601 

2011 1 1 2 30,530 0,133179214 4,673707956 3,989144269 0,673863576 

2012 1 1 3 30,756 0,146622656 4,009845595 4,255871398 0,572929009 

2013 1 1 4 30,912 0,136412265 4,909748143 3,204179515 0,557676056 

2014 1 1 5 30,994 0,141948272 5,40450832 3,713194731 0,590878602 

4 ITMG 

2010 1 1 1 29,913 0,338331623 4,550091653 8,845613221 0,337743493 

2011 1 1 2 30,292 0,315285523 2,668089897 4,455953613 0,349377995 

2012 1 1 3 30,300 0,327789118 3,598791412 5,044024532 0,361169964 

2013 1 1 4 30,462 0,307645064 8,739602363 2,940507807 0,512349066 

2014 1 1 5 30,420 0,312635962 6,847406849 1,554054869 0,451217612 

5 LSIP 

2010 1 1 1 29,347 0,181127418 4,03813823 19,25159881 0,271260637 

2011 1 1 2 29,547 0,140231857 3,91157931 2,62893121 0,310465337 

2012 1 1 3 29,653 0,168447744 5,34312839 2,498933821 0,3027578 
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2013 1 1 4 29,789 0,157234667 6,915475222 1,990105291 0,315975668 

2014 1 1 5 29,707 0,180104619 5,265491184 1,785569797 0,304416519 

6 KLBF 

2010 1 0 1 29,582 0,179250655 5,608463641 1,055645805 0,301719805 

2011 1 0 2 29,744 0,212533392 5,615596157 0,978370709 0,338701186 

2012 1 0 3 29,874 0,217277858 6,842734992 6,740355692 0,34418036 

2013 1 0 4 30,057 0,248792582 12,20395259 6,893416442 0,447677254 

2014 1 0 5 30,151 0,209863171 5,36457573 8,73760759 0,317688015 

7 LPKR 

2010 0 0 1 30,413 0,493703347 -23,41374474 1,788159877 0,219288425 

2011 0 0 2 30,536 0,484696322 48,75255718 1,618795376 0,120073175 

2012 0 0 3 30,845 0,538784431 19,29657164 2,011985664 0,190485177 

2013 0 0 4 31,075 0,547047631 -15,05676237 1,481261786 0,27707138 

2014 0 0 5 31,262 0,5326833 51,62373819 1,333936553 0,173904679 

8 PTBA 

2010 1 1 1 29,797 0,261553333 3,503381806 -8,209092399 0,132022195 

2011 1 1 2 30,074 0,29043815 3,195841639 -4,897521125 0,100218818 

2012 1 1 3 30,175 0,331826405 5,752689134 -4,067420647 0,247987318 

2013 1 1 4 30,089 0,353304037 5,692480001 -2,936449366 0,220268967 

2014 1 1 5 30,326 0,414607849 7,495519243 -3,134067026 0,327598043 

9 SMGR 

2010 1 1 1 30,376 0,219960566 4,606596026 4,617298556 0,209640522 

2011 1 1 2 30,610 0,256668078 4,452604422 4,64696909 0,148978588 

2012 1 1 3 30,911 0,316573333 4,753169946 5,175631295 0,144522181 

2013 1 0 1 31,058 0,291915112 5,09213379 3,849344175 0,186459095 

2014 1 0 2 31,167 0,271377087 5,105459547 3,843248014 0,29798384 

10 TLKM 

2010 1 0 1 32,241 0,438662302 3,620483447 -2,771814712 1,089871992 

2011 1 0 2 32,266 0,408261688 3,372958466 -2,241250426 1,057582156 

2012 1 1 1 32,344 0,398593864 3,985863069 -2,587402921 1,157395676 

2013 1 1 2 32,483 0,394893358 3,498414174 -2,696409837 1,103393655 

2014 1 1 3 32,579 0,388729196 3,733702565 -3,265878904 1,084550992 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

 
 
 

 

Descriptive Statistics

50 .00 1.00 .9000 .30305

50 .00 1.00 .6200 .49031

50 1.00 5.00 2.7600 1.40785

50 29.35 33.10 30.7554 1.03178

50 .13 .55 .3114 .12976

50 -23.41 51.62 7.6714 11.88473

50 -8.21 37.56 3.1722 6.51972

50 .10 1.16 .4133 .27068

50

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

DA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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LAMPIRAN 5 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 

Uji Autokorelasi 

 
 
Uji Multikolinearitas 

 
 
Uji Normalitas Data 

 
 
 

 

Model Summaryb

.778a .605 .539 .18385 1.904

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), GP, IND, Leverage, OCF Ratio, SPEC, REPU, LN

Aset

a. 

Dependent  Variable: DAb. 

.606 1.650

.611 1.637

.865 1.156

.502 1.993

.507 1.974

.612 1.634

.780 1.282

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

50

.0000000

.17020792

.073

.073

-.044

.517

.952

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Regression Standardized Residual
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Mean = -5.9E-17
Std. Dev. = 0.926
N = 50

Dependent Variable: DA

Histogram
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Uji Heterokedastisitas 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

.4133 .27068 50

.9000 .30305 50

.6200 .49031 50

2.7600 1.40785 50

30.7554 1.03178 50

.3114 .12976 50

7.6714 11.88473 50

3.1722 6.51972 50

DA

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

Mean Std.  Dev iation N

Correlations

1.000 .270 -.318 -.234 .453 -.060 -.463 -.165

.270 1.000 .426 -.057 -.023 -.407 -.293 .207

-.318 .426 1.000 .043 -.411 -.393 .000 .144

-.234 -.057 .043 1.000 .214 -.032 -.184 .105

.453 -.023 -.411 .214 1.000 .434 -.227 .200

-.060 -.407 -.393 -.032 .434 1.000 .361 .129

-.463 -.293 .000 -.184 -.227 .361 1.000 .182

-.165 .207 .144 .105 .200 .129 .182 1.000

. .029 .012 .051 .000 .338 .000 .126

.029 . .001 .346 .437 .002 .019 .075

.012 .001 . .385 .002 .002 .499 .159

.051 .346 .385 . .068 .413 .101 .234

.000 .437 .002 .068 . .001 .057 .081

.338 .002 .002 .413 .001 . .005 .185

.000 .019 .499 .101 .057 .005 . .103

.126 .075 .159 .234 .081 .185 .103 .

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50

DA

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

DA

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

DA

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

DA REPU SPEC IND LN Aset Leverage OCF Ratio GP

Variables Entered/Removedb

GP, IND,

Leverage,

OCF Ratio,

SPEC,

REPU, LN

Aset
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: DAb. 
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Model Summaryb

.778a .605 .539 .18385 1.904

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), GP, IND, Leverage, OCF Ratio, SPEC, REPU, LN

Aset

a. 

Dependent  Variable: DAb. 

ANOVAb

2.171 7 .310 9.174 .000a

1.420 42 .034

3.590 49

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), GP, IND, Leverage, OCF Ratio, SPEC, REPU, LN Aseta. 

Dependent Variable: DAb. 

Coefficientsa

-3.159 1.062 -2.974 .005

.244 .111 .274 2.195 .034

-.145 .069 -.262 -2.108 .041

-.065 .020 -.340 -3.264 .002

.123 .036 .470 3.428 .001

-.319 .284 -.153 -1.121 .269

-.006 .003 -.251 -2.028 .049

-.007 .005 -.177 -1.609 .115

(Constant)

REPU

SPEC

IND

LN Aset

Leverage

OCF Ratio

GP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: DAa. 


