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Abstract
The purpose of this research is to analyze the effects of audit quality with public
accountant firm size, auditor industry specialization, audit capacity stress, and Continuing
Professional Education (CPE) on accrual and real earnings management. Accrual earnings
management is measured with Kothari et al. (2005) model and real earnings management is
measured with Roychowdury (2006) model which divided by three proxies: sales manipulation,
overproduction, and reduction of discretionary expenditures. The samples of this research are
174 nonfinancial companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2007-2009 periods.
The results show that big accountant firms maximize accruals earnings management, can
detect sales manipulation, and have no impact on other types of earnings management. Industry
specialist auditor can minimize accruals earnings management and has no impact on real
earnings management. Audit capacity stress is found to minimize real earnings management with
production manipulation and discretionary expenditures, maximize sales manipulation and it has
no impact on accruals earnings management. Continuing Professional Education (CPE) is found
to has no impact on all type of earnings management.
Keywords: Audit Quality, Accountant Firm Size, Auditor Industry Specialization, Audit Capacity
Stress, Continuing Professional Education, Accruals Earnings Management, Real Earnings
Management.
1. PENDAHULUAN
Manajemen laba berdasarkan Schipper (1989) dalam Gumanti (2000) adalah
pengungkapan manajemen dalam arti intervensi yang ditujukan dalam proses pelaporan eksternal,
dengan maksud memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Healy & Wahlen (1999) dan Dechow
& Skinner (2000) menerangkan dua bentuk manajemen laba yang sering dilakukan oleh manajer,

yakni manajemen laba akrual (accrual earnings management) dan manajemen laba melalui
manipulasi aktivitas riil (real activities management manipulation). Manajer menggunakan dua
bentuk manajemen laba untuk memenuhi target penerimaan atau kinerja tertentu yang dibebankan
kepada mereka (Roychowdury, 2006; Cohen et al. 2008). Menurut Cohen & Zarowin (2010)
manajemen laba akrual tidak memiliki konsekuensi langsung pada arus kas perusahaan,
sementara manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil memiliki konsekuensi langsung pada
arus kas perusahaan.
Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajer perusahaan melakukan
manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil. Healy (1986) dan Friedlan (1993)
menemukan bahwa manajer melakukan manajemen laba akrual untuk memaksimumkan
kepentingan pribadinya. Sementara Cohen et al., (2008) dan Chi et al., (2011) menemukan bahwa
manajer memilih untuk melakukan manipulasi aktivitas riil ketika kesempatan untuk melakukan
manajemen laba akrual dibatasi oleh kondisi tertentu, misalnya ketatnya regulasi dan pengawasan
dari auditor.
DeAngelo (1981) menyatakan bahwa auditor yang berkualitas mampu mendeteksi
adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan dan melaporkan kesalahan tersebut kepada
pengguna laporan keuangan. Kualitas audit merupakan hal yang sulit diukur (Francis, 2004),
sehingga

penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur

kualitas audit. Indikator yang digunakan antara lain ukuran KAP, spesialisasi industri auditor,
audit capacity stress, dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL).
Menurut DeAngelo (1981), variabel ukuran KAP dapat mengukur kualitas audit karena
KAP yang mempunyai klien yang lebih banyak akan berusaha menjaga nama baiknya dengan
tetap mempertahankan kualitas audit yang dihasilkannya. Sanjaya (2008) menunjukkan bahwa

KAP yang berafiliasi dengan jaringan KAP Big 4 mampu mengurangi manajemen laba akrual
pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4
Dunn & Mayhew (2004) menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi industri
menggunakan pengetahuan mengenai spesifikasi industri mereka untuk membantu klien dalam
mengembangkan dan menyebarkan pengungkapan atas laporan keuangan yang lebih baik.
Krishnan (2003) menemukan bahwa auditor spesialis industri dapat meminimalisir manajemen
laba lebih baik daripada auditor nonspesialis industri karena tingkat akrual diskresioner klien
auditor nonspesialis industri ditemukan lebih besar dari klien auditor spesialis industri.
Indikator kualitas audit lain adalah audit capacity stress. Hansen et al. (2007)
menunjukkan tingkat audit capacity stress yang tinggi pada suatu KAP dapat menurunkan
kualitas audit. Bertambahnya klien baru bagi suatu KAP dapat meningkatkan audit capacity
stress bagi auditor seperti dalam kasus Andersen. Fitriany (2011) menemukan bahwa KAP
dengan audit capacity stress yang tinggi dapat menurunkan kualitas audit dan memperbesar
manajemen laba di perusahaan.
Indikator kualitas audit lain adalah jumlah satuan kredit profesi pendidikan lanjutan
(SKP PPL) yang diterima oleh akuntan publik selama satu tahun. PPL merupakan suatu
pendidikan lanjutan bagi auditor yang diwajibkan dalam PMK 17/PMK.01/2008. Adityasih
(2010) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah SKP PPL yang diperoleh oleh seorang
akuntan public, semakin meningkat kualitas audit yang dilakukannya.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas
audit terhadap manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil. Penelitian ini menggunakan
variabel audit capacity stress dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang masih relatif jarang
diteliti di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori dari Chi et al. (2011) yaitu audit yang

berkualitas akan mampu menekan manajemen laba akrual, namun di sisi lain justru meningkatkan
manajemen laba riil di dalam perusahaan.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai keberadaan
manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian ini bertujuan memberi masukan bagi regulator untuk
meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian
ini diharapkan menjadi bahan masukan agar KAP semakin meningkatkan kualitas audit mereka
untuk mendeteksi manajemen laba.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Kualitas Audit
Kualitas audit merupakan hal yang sulit untuk diukur (Dang, 2004; Francis, 2004), oleh
karena itu beragam studi menggunakan beberapa operasionalisasi untuk mengukur kualitas
audit, misalnya dari ukuran KAP, besaran audit fee yang diterima suatu KAP, dan spesialisasi
industri auditor. DeAngelo (1981) dalam Dang (2004) menjelaskan bahwa kualitas audit
adalah probabilitas gabungan yang dinilai oleh pasar bahwa suatu auditor dapat mendeteksi
salah saji yang material dalam laporan keuangan dan melaporkan salah saji material secara
bersama-sama. Indikator kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Ukuran Kantor Akuntan Publik. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa ukuran kantor
akuntan publik (KAP) dapat menjadi salah satu faktor penentu kualitas audit. KAP Besar
akan selalu berusaha menjaga reputasinya karena jika tidak, mereka dapat kehilangan klien
ketika melakukan kesalahan audit.

2) Spesialisasi Industri Auditor. Solomon et al. (1999) dalam Francis (2004) mengatakan
bahwa auditor spesialis memiliki pengetahuan yang lebih dalam daripada auditor
nonspesialis karena pengalaman mereka lebih banyak dalam industri mampu menawarkan
jasa audit dan nonaudit berkualitas tinggi atau menurunkan biaya audit yang memberikan
manfaat ekonomis (Hogan, 1999).
3) Audit Capacity Stress. Audit capacity stress oleh Hansen et al. (2005) didefinisikan
sebagai potensi ketegangan pada auditor baru akibat bertambahnya klien baru yang terjadi
seiring runtuhnya KAP Arthur Andersen. Potensi dari tingginya audit capacity stress
adalah penurunan kualitas audit dan kualitas laba.

Pada penelitian ini, istilah audit

capacity stress berarti masa-masa sibuk pada auditor di masa awal tahun karena banyaknya
penugasan audit yang harus diselesaikan auditor di masa tersebut.
4) Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Akuntan publik di Indonesia wajib mengikuti
Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sesuai dengan UU Akuntan Publik No 5 Tahun 2011
dan PMK No.17/PMK.01/2008 untuk menjaga kualitas audit mereka dengan pengetahuan
yang diperoleh selama mengikuti PPL minimal 30 satuan kredit PPL (SKP). Diharapkan
setelah mengikuti PPL, akuntan publik memperoleh tambahan pengetahuan sehingga
kualitas audit bertambah baik.

2.2 Manajemen Laba Akrual
Akrual merupakan selisih antara laba dalam laporan laba rugi sebelum pos luar biasa
dengan arus kas operasional perusahaan. Manajemen laba akrual merupakan manajemen laba
yang dilakukan dengan mengatur pilihan-pilihan yang ada dalam suatu metode akuntansi
dalam standar akuntansi untuk menyembunyikan kinerja ekonomi yang sesungguhnya
(Dechow & Skinner, 2000). Tujuan manajemen laba akrual adalah membuat investor menduga

kinerja ekonomi perusahaan dalam suatu periode akuntansi seperti pengakuan pendapatan dan
matching (Dechow & Skinner, 2000). Hasil dari manajemen laba akrual misalnya tingkat
penerimaan yang dilaporkan lebih halus daripada arus kas yang diterima perusahaan.
Akrual terdiri dari nondiscretionary accrual dan discretionary accrual (Scott, 2009).
Nondiscretionary accrual adalah akrual yang berhubungan dengan tingkat aktivitas atau
kondisi bisnis perusahaan. Discretionary accrual adalah akrual yang jumlahnya dapat
dikendalikan secara fleksibel oleh manajer sehingga manajer dapat mengatur atau
memanajemen laba sesuai seperti yang diinginkan.
Model discretionary accruals yang disusun oleh Kothari et al. (2005) mencocokkan
observasi tahun-perusahaan dengan observasi lain dalam industri berjenis dan memiliki tahun
yang sama dengan ROA terdekat. Model ini bertujuan untuk menghilangkan hubungan
nonlinear antara kinerja perusahaan dengan normal akrual. Model Kothari et al. (2005)
dirumuskan sebagai berikut:
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Model discretionary accruals yang ditawarkan Kothari et al. (2005) memiliki dua
pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan dengan membandingkan (matching) akrual
perusahaan dengan akrual perusahaan lainnya yang serupa. Pendekatan kedua dilakukan
dengan mengikutsertakan model Jones dan modified Jones. Model Kothari et al. (2005) ini
terbukti menghasilkan nilai adjusted R2 yang lebih besar daripada model Jones, modified
Jones, dan Kasznik (Fanny, 2007; Permatasari, 2011).

2.3 Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil
Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil menurut Roychowdury (2006) adalah
sesuatu yang berangkat dari praktek operasi yang normal, dimotivasi oleh keinginan manajer

untuk mengelabui beberapa stakeholder untuk percaya bahwa beberapa tujuan laporan
keuangan telah tercapai melalui kegiatan normal operasi. Keberadaan manajemen laba melalui
manipulasi aktivitas riil dibuktikan oleh survei Graham et al. (2005) dalam Zang (2007) yang
menemukan 80 persen dari eksekutif yang diteliti melakukan penurunan biaya penelitian dan
pengembangan, iklan, dan biaya perawatan; dan 55 persen dari eksekutif memutuskan untuk
menunda proyek baru untuk mencapai target laba, yang kedua teknik tersebut merupakan
indikasi adanya teknik manipulasi aktivitas riil.
Berdasarkan penelitian Roychowdury (2006), manajemen laba melalui aktivitas
riil dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
1) Sales Manipulation
Didefinisikan oleh Roychowdury (2006) sebagai usaha manajer dalam periode waktu
tertentu untuk meningkatkan penjualan dalam satu tahun dengan menawarkan potongan
harga atau perjanjian utang yang lebih lunak. Usaha manajer tersebut dapat meningkatkan
volume penjualan sementara waktu, namun volume penjualan akan kembali pada kondisi
normal ketika perusahaan kembali kepada tingkat harga yang lama. Volume penjualan
pada periode perusahaan melakukan manipulasi penjualan akan meningkat, namun di sisi
lain arus kas yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Dari sisi arus kas, teknik ini
menyebabkan arus kas dari kegiatan operasi pada periode berjalan lebih rendah
dibandingkan level penjualan normal.
2) Overproduction.
Didefinisikan oleh Roychowdury (2006) sebagai usaha manajer untuk meningkatkan
penerimaan dengan memproduksi barang dalam jumlah lebih dari yang dibutuhkan untuk
memenuhi permintaan kebutuhan sesuai ekspektasi. Saat manajer memproduksi barang
lebih besar, maka manajer dapat menyebarkan biaya fixed overhead kepada unit produksi

yang besar, sehingga biaya fixed per masing-masing unit menjadi lebih kecil, sepanjang
biaya tersebut tidak ditambah lagi oleh biaya marginal lain. Hal tersebut akan
menyebabkan COGS yang rendah dan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi.
Konsekuensi dari teknik ini adalah munculnya production cost dan holding cost dari
produksi yang berlebihan sehingga arus kas menjadi lebih rendah daripada tingkat
penjualan pada kondisi normal.
3) Reduction of Discretionary Expenditures
Didefinisikan

oleh

Roychowdury

(2006)

sebagai

perilaku

akuntansi

dengan

membebankan pengeluaran diskresioner seperti biaya penelitian dan pengembangan,
iklan, perawatan, dan biaya umum dan administrasi dalam periode yang sama ketika
terjadinya biaya. Hal ini umumnya terjadi ketika biaya diskresioner tidak secara langsung
menghasilkan penerimaan. Penurunan biaya diskresioner akan menyebabkan penurunan
aliran kas keluar sehingga memiliki dampak positif terhadap arus kas dari operasi
abnormal pada periode sekarang, namun dapat menyebabkan risiko arus kas lebih rendah
di periode selanjutnya.
Pada Tabel 2.1 ditampilkan indikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba rill
berdasarkan jenis manipulasinya. Tabel 2.1 akan digunakan sebagai dasar untuk
menjelaskan hipotesis dan analisis manajemen laba riil dalam penelitian ini.
Tabel 2.1
Indikasi Perusahaan Melakukan Manipulasi Aktivitas Riil Berdasarkan Jenis
Manipulasi
Indikasi Melakukan Manipulasi
Contoh
No
Jenis
Aktivitas Riil
Sales
Unusually low cash flow from operation. Pemberian kredit
1
Manipulation/
Hal ini menunjukkan semakin rendah lunak dengan
Abnormal CFO
arus kas dari aktivitas operasi dari tingkat bunga rendah

arus kas normal, maka semakin tinggi dan diskon harga
manajemen laba riil.
penjualan.

2

Overproduction/
Abnormal
Production

3

Reduction of
Discretionary
Expenditures/
Abnormal
Discretionary
Expenses

Unusually high production cost. Hal ini
menunjukkan semakin tinggi biaya
produksi perusahaan dari biaya produksi
normal, maka semakin tinggi manajemen
laba riil.
Unusually low discretionary expenses.
Hal ini menunjukkan semakin rendah
biaya biaya diskresioner perusahaan dari
biaya diskresioner normal, maka semakin
tinggi manajemen laba riil.

Memproduksi
barang lebih
banyak agar
COGS rendah.
Mengurangi
beban R&D,
iklan, dan
penjualan dalam
satu periode
akuntansi.

Sumber: Roychowdury (2006).

2.4 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba
DeAngelo (1981) dalam Francis (2004) menyebutkan bahwa KAP Big N memiliki
kualitas audit yang lebih tinggi daripada KAP non-Big N. DeFond & Jiambalvo (1991) dalam
Sementara itu, Becker et al. (1998) menemukan bahwa klien dari KAP Big 6 memiliki tingkat
manajemen laba dengan proksi error atau ketidakteraturan lebih rendah dari klien KAP nonBig 6. Penelitian DeFond & Jiambalvo (1993) dalam Becker et al. (1998) juga menunjukkan
bahwa lebih sering terjadi ketidakcocokan antara auditor dan klien dalam hal insentif terhadap
manajemen laba untuk klien KAP Big 6. Penelitian Becker et al. (1998) sendiri menunjukkan
bahwa klien KAP Big 6 memiliki nilai akrual diskresioner yang lebih rendah daripada klien
KAP non-Big 6.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka antara variabel ukuran KAP dengan manajemen laba
akrual dihipotesiskan sebagai berikut:
H1a: ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual.

Menurut Zang (2007), Cohen et al. (2008), dan Chi et al. (2011), manajemen laba akrual
dan manipulasi aktivitas riil bersifat substitusi, karena keputusan manajer bergantung pada
biaya dan waktu pelaksanaan manajemen laba. Zang (2007) mengungkapkan bahwa
manajemen laba riil lebih sulit dideteksi daripada manajemen laba akrual. Penelitian Chi et al.
(2011) menunjukkan bahwa ketika kualitas audit oleh suatu KAP semakin tinggi dan KAP
tersebut mampu mendeteksi manajemen laba akrual secara lebih baik, manajemen perusahaan
cenderung lebih memilih untuk melakukan manajemen laba riil.
Secara lebih rinci, hipotesis yang dibuat adalah:
H1b: ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap abnormal CFO
H1c: ukuran KAP berpengaruh positif terhadap abnormal production
H1d: ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap abnormal discretionary expenses.
2.5 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Manajemen Laba
Spesialisasi industri dapat membuat auditor dapat mengenali permasalahan kliennya
(Krishnan, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan (2003) menunjukkan bahwa klien
dari auditor nonspesialis industri memiliki nilai manajemen laba akrual yang lebih tinggi
daripada klien dari auditor spesialis industri. Penelitian dari Chi et al. (2010), Januarsi (2009),
Challen (2011), dan Sarunggalo (2011) juga menunjukkan bahwa auditor spesialis dapat
mendeteksi manajemen laba akrual lebih baik daripada auditor nonspesialis industri.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:
H2a: spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual.

Penelitian Roychowdury (2006) dan Cohen et al. (2008) menunjukkan bahwa manajemen
selain melakukan manajemen laba akrual, juga melakukan manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil. Menurut Chi et al. (2011) kualitas audit yang tinggi menyebabkan manajer lebih
memilih untuk melakukan manajemen laba riil daripada akrual. Chi et al. (2011) menemukan
bahwa klien auditor spesialis industri memiliki tingkat manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil yang lebih tinggi daripada manajemen laba akrual. Di Indonesia, penelitian
Challen (2011) menunjukkan auditor spesialis industri dapat membatasi manajemen laba
akrual sehingga membuat manajer memilih untuk melakukan manajemen laba melalui
manipulasi aktivitas riil. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H2b: spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap abnormal CFO
H2c: spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap abnormal production
H2d: spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap abnormal discretionary
expenses
2.6 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Manajemen Laba
Kejatuhan KAP Arthur Andersen menimbulkan kejutan dalam industri audit, yakni
adanya migrasi klien dari KAP Arthur Andersen ke KAP lain. Menurut Hansen et al. (2005),
migrasi klien ini menyebabkan meningkatnya auditor capacity stress yang dapat menurunkan
kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Fitriany (2011) dan Liswan & Fitriany (2011)
menunjukkan bahwa tingginya audit capacity stress yang diistilahkan dengan workload pada
auditor menyebabkan kualitas audit yang rendah. Berdasarkan Francis (2004) dan Chi et al.
(2011), kualitas audit yang rendah menyebabkan auditor kurang mampu dalam mendeteksi
praktik manajemen laba, terutama manajemen laba akrual. Hipotesis yang dirumuskan adalah
sebagai berikut:
H3a: audit capacity stress berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual.

Menurut Zang (2007), Cohen et al. (2008), dan Chi et al. (2011), manajemen laba akrual dan
manipulasi aktivitas riil bersifat substitusi, karena keputusan manajer bergantung pada biaya
dan waktu pelaksanaan manajemen laba. Secara logika, KAP yang memiliki kapasitas audit
yang rendah dapat membatasi manajemen laba akrual di perusahaan kliennya, namun di sisi
lain akan membuat manajer perusahaan melakukan manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3b: audit capacity stress berpengaruh positif terhadap abnormal CFO
H3c: audit capacity stress berpengaruh negatif terhadap abnormal production
H3d: audit capacity stress berpengaruh positif terhadap abnormal discretionary expenses
2.7 Pengaruh Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Terhadap Manajemen Laba
Ketentuan PMK No.17/PMK.01/2008 mewajibkan akuntan publik untuk memperoleh 30
SKP dalam setahun untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas audit dari akuntan publik.
Adityasih (2010) menemukan PPL berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor dengan
kualitas audit tinggi dapat mendeteksi manajemen laba akrual lebih baik daripada auditor
dengan kualitas rendah (Chi et al., 2011). Hipotesis yang diajukan adalah:
H4a: Pendidikan Profesi Lanjutan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
akrual.
Secara logika, auditor dengan PPL tinggi lebih mampu mendeteksi manajemen laba riil
sehingga manajer perusahaan memilih melakukan manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zang (2007) dan Chi et al. (2011) yang
menyatakan bahwa manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil bersifat substitusi.
Hipotesis yang diajukan adalah:
H4b: Pendidikan Profesi Lanjutan berpengaruh negatif terhadap abnormal CFO
H4c: Pendidikan Profesi Lanjutan berpengaruh positif terhadap abnormal production

H4d: Pendidikan Profesi Lanjutan berpengaruh negatif terhadap abnormal discretionary
expenses.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Data dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2007-2009. Alasan pemilihan seluruh perusahaan nonkeuangan adalah
agar hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama untuk
perusahaan terbuka. Perusahaan keuangan dikeluarkan dari populasi penelitian karena
memiliki karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan perusahaan nonkeuangan. Sumber
data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan
yang terdaftar di BEI, IDX Fact Book, ICMD, Thomson Reuters Knowledge, Thomson Reuters
3000 Xtra, website BEI, dan data sekunder dari PPAJP Kementerian Keuangan RI meliputi
data laporan tahunan KAP dan laporan realisasi PPL.
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode ini
digunakan agar tidak seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Adapun kriteria
pemilihan sampel yang digunakan adalah perusahaan selalu terdaftar di BEI periode 20062009, perusahaan tidak termasuk industri sangat teregulasi (industri keuangan), perusahaan
memiliki mata uang pelaporan rupiah, periode laporan keuangan berakhir pada tanggal 31
Desember, perusahaan tidak memiliki total ekuitas yang bernilai negatif, dan data perusahaan
tersedia lengkap untuk seluruh variabel yang akan diteliti di dalam model dalam kurun waktu
penelitian.
Peneliti akan menguji keberadaan outlier dari data hasil pemilihan sampel. Data outlier
merupakan data yang bernilai lebih besar atau lebih kecil dari 3 x standar deviasi. Data outlier
yang telah dideteksi akan di-treatment dengan teknik winsorizing. Teknik winsorizing

digunakan dengan mengganti nilai data outlier dengan nilai data batas atas atau batas bawah
dari outlier yaitu ± 3 x standar deviasi.

3.2 Model Penelitian
Ada empat model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:
1) Model Manajemen Laba Akrual (Discretionary Accruals)
𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 +
𝛽6 𝐿𝑀𝑉𝐸𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝛽8 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 (model 1)
2) Model Abnormal CFO
𝐴𝐵𝑁𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 +
𝛽6 𝐿𝑀𝑉𝐸𝑖𝑡 −1 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡−1 + 𝛽8 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 (model 2)
3) Model Abnormal Production
𝐴𝐵𝑁𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 +
𝛽6 𝐿𝑀𝑉𝐸𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡−1 + 𝛽8 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 (model 3)
4) Model Abnormal Discretionary Expenses
𝐴𝐵𝑁𝐷𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑆𝑇𝐴𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑃𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 +
𝛽6 𝐿𝑀𝑉𝐸𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡−1 + 𝛽8 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 (model 4)

3.3 Operasionalisasi Variabel
3.3.1 Variabel Dependen
1) Manajemen Laba Akrual/Discretionary Accruals
Operasionalisasi manajemen laba akrual menggunakan model modified Jones (1995) dengan
pengendalian untuk kinerja perusahaan seperti yang disarankan oleh Kothari et al. (2005).
Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

𝑇𝐴 𝑖𝑗𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑗 ,𝑡−1

𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗

=
1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑗 ,𝑡−1

+ 𝛽2𝑗

∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑗𝑡 −∆𝐴𝑅 𝑖𝑗𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑗 ,𝑡−1

𝑃𝑃𝐸

+ 𝛽3𝑗 (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑡

𝑖𝑗 ,𝑡−1

) + 𝛽4𝑗 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑗 ,𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 (model

3.1)
Keterangan:
TAijt

= Total akrual untuk perusahaan i di industri j pada awal tahun t, dihitung dengan
mengurangkan laba bersih dengan arus kas dari kegiatan operasi

ΔSalesijt

= Selisih penjualan awal dan akhir tahun perusahaan i di industri j di tahun t

ΔARijt

= Selisih piutang awal dan akhir tahun perusahaan i di industri j di tahun t

PPEijt

= Nilai Plant, Property, dan Equipment (PPE) bruto untuk perusahaan i di
industri j di tahun t

ROAijt-1

= Nilai ROA untuk perusahaan i di industri j pada awal tahun t

Pengukuran discretionary accruals dilakukan dengan meregresikan model untuk data
sesuai jenis industri dan tahun. Nilai discretionary accruals merupakan nilai residu dari model
3.1 di atas. Penelitian ini menggunakan nilai absolut dari discretionary accruals, karena
berdasarkan Siregar (2005) yang dilihat adalah besaran manajemen laba, bukan arahnya.
2) Sales Manipulation/Abnormal CFO
Peneliti mengestimasi nilai abnormal CFO dengan model Roychowdury (2006) berikut:

CFOit
Sales it
Sales it
1
 1t
  2t
  3t
  it
Assets i ,t 1
Assets i ,t 1
Assets i ,t 1
Assets i ,t 1

(model 3.2)

Keterangan:
CFOit

= Arus kas operasional perusahaan i pada tahun t

Assetsi,t-1

= Total aset untuk perusahaan i pada tahun t-1

Salesit

= Penjualan untuk perusahaan i selama periode tahun t

Nilai abnormal CFO merupakan nilai residu dari regresi model 3.2. Perusahaan diduga
melakukan manipulasi aktivitas riil dengan manipulasi penjualan jika nilai residu abnormal
CFO negatif.
3) Overproduction /Abnormal Production
Peneliti mengestimasi biaya produksi abnormal dengan model Roychowdury (2006) berikut:
𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑖𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖,𝑡

1

= 𝛽1𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖,𝑡−1

+ 𝛽2𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖,𝑡−1

Δ𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 i,t

+ 𝛽3𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖,𝑡−1

Δ𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

+ 𝛽4𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 i,t−1 + 𝜀𝑖,𝑡 (model 3.3)
𝑖,𝑡−1

Prod merupakan harga pokok penjualan ditambah perubahan persediaan. Nilai abnormal
production cost merupakan nilai residu dari regresi model (3.3). Perusahaan diduga melakukan
manipulasi aktivitas riil dengan manipulasi biaya produksi jika nilai residu abnormal
production cost positif.
4) Reduction of Discretionary Expenditures/Abnormal Discretionary Expenses
Peneliti mengestimasi abnormal discretionary expenses dengan model Roychowdury (2006):
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑒𝑥𝑝 𝑖𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

1

= 𝛽1𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖,𝑡−1

+ 𝛽2𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 (model 3.4)
𝑖,𝑡−1

Discexp merupakan beban penelitian dan pengembangan ditambah beban iklan dan beban
penjualan, administrasi, dan umum. Nilai abnormal discretionary expenses merupakan nilai
residu dari regresi model 3.4. Perusahaan diduga melakukan manipulasi aktivitas riil melalui
manipulasi biaya diskresioner jika nilai residu abnormal discretionary expenses negatif.

3.3.2 Variabel Independen
1) Ukuran KAP (ASTAFF)
Ukuran KAP yang digunakan berdasarkan pada jumlah staf profesional yang dimiliki
sesuai penelitian Soedibyo (2010) dan Adityasih (2010), yang dirangkum dalam tabel berikut:

Operasionalisasi variabel ukuran KAP menggunakan skala ordinal yakni nilai 1 untuk KAP
kecil (kurang dari 100 orang staf) , nilai 2 untuk KAP menengah (100-400 orang staf) dan nilai
3 untuk KAP besar (lebih dari 400 orang staf).
2) Spesialisasi Industri Auditor (SPEC)
Siregar et al. (2009) dalam Fitriany (2011) mengukur spesialisasi industri auditor
berdasarkan total aset dari perusahaan go public yang diaudit oleh suatu KAP. Rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut:
𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃 𝑑𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑌
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑌
𝑥
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑌

Spesialisasi auditor merupakan variabel dummy. Nilai 1 akan diberikan untuk auditor yang
merupakan spesialisasi industri dan nilai 0 untuk auditor nonspesialisasi industri. Auditor yang
memiliki spesialisasi industri adalah auditor yang memiliki klien minimal 15% dari total
perusahaan dalam satu industri.
3) Audit Capacity Stress (ACS)
Peneliti menggunakan pengukuran Adityasih (2010) untuk mengukur audit capacity stress
dengan rumus berikut:
𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐾𝐴𝑃

4) Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
Variabel PPL diproksikan dengan jumlah SKP yang diperoleh oleh seorang akuntan publik
yang mengaudit laporan keuangan suatu emiten. Jumlah SKP ini diperoleh dari laporan
realisasi PPL dari Kementerian Keuangan.

3.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol selain variabel tenure merupakan lagged variable. Variabel tenure tidak
berupa lagged variable karena diukur dari masa penugasan KAP yang mengaudit laporan
keuangan perusahaan. Zang (2007) dan Chi et al. (2011) mengungkapkan bahwa manajemen
laba akrual dan manipulasi aktivitas riil merupakan aktivitas yang memakan biaya. Perusahaan
akan menghadapi situasi trade-off untuk menggunakan kedua jenis manajemen laba tersebut.
Keputusan untuk keluar dari situasi trade-off ini bergantung pada kondisi operasional bisnis
perusahaan tahun sebelumnya dan sistem akuntansi yang diterapkan dari periode akuntansi
sebelumnya. Adapun variabel kontrol yang digunakan antara lain:
Ringkasan expected sign untuk seluruh variabel ditampilkan dalam Tabel 3.3 pada
lampiran. Data diolah dengan teknik data panel.
4. PEMBAHASAN
4.1 Pemilihan Sampel dan Statistik Deskriptif
Proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari proses tersebut, peneliti
mendapatkan sampel sebanyak 174 perusahaan dengan 522 observasi.
Hasil uji statistik deskriptif untuk seluruh model dapat dilihat pada tabel 4.2. Berdasarkan
tabel 4.2, nilai rata-rata absolute discretionary accruals sampel perusahaan adalah 0.079349
yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan mempunyai tingkat manajemen laba akrual
sebesar 7,93% dari total aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nilai rata-rata dari
abnormal CFO (ABNCFO) menunjukkan angka 0.008408 yang menunjukkan bahwa rata-rata
sampel perusahaan tidak melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan. Hal ini
dapat terjadi karena berdasarkan Roychowdury (2006) perusahaan terindikasi melakukan
manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan jika nilai abnormal CFO rendah secara
tidak wajar. Nilai rata-rata dari abnormal production (ABNPROD) menunjukkan angka
0.007179 yang berarti bahwa rata-rata sampel perusahaan melakukan manajemen laba riil

melalui manipulasi produksi kurang dari 1% produksi normal perusahaan. Nilai rata-rata dari
abnormal discretionary expenses (ABNDE) menunjukkan angka -0.001435 yang berarti
bahwa rata-rata sampel perusahaan melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi biaya
diskresioner sebesar kurang dari 1% biaya diskresioner normal perusahaan.
Sampel perusahaan terbanyak diaudit oleh KAP besar, yakni 41,95 %. Sampel perusahaan
yang diaudit oleh auditor spesialis industri sebesar 37,36 % dari total perusahaan, sehingga
mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan tidak diaudit oleh auditor spesialis
industri.Angka minimum dari variabel ACS sebesar 3,0000 dan angka maksimum ACS
sebesar 130.3333 menunjukkan bahwa kapasitas KAP sangat tidak merata, ada satu auditor
dalam satu KAP yang menangani hanya satu klien dalam setahun dan ada KAP yang masingmasing auditornya menangani hingga 130 klien dalam satu tahun. Nilai rata-rata dari variabel
PPL menunjukkan angka 44.56023, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar auditor
sudah memenuhi ketentuan minimal 30 SKP PPL yang harus ditempuh dalam waktu satu
tahun.

4.2 Uji Asumsi Klasik
Tidak ada masalah multikolinearitas autokorelasi dan heteroskedastisitas

4.3 Pembahasan
4.5 Hasil Uji Statistik dan Uji Hipotesis Penelitian
4.5.1 Model 1: Discretionary Accruals
Hasil regresi untuk model discretionary accruals ditampilkan dalam tabel 4.10 pada lampiran.
4.5.1.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Manajemen Laba Akrual

Hasil uji regresi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP (ASTAFF)
memperbesar manajemen laba akrual, sehingga hipotesis 1a ditolak. Hal ini berlawanan dengan
pendapat DeAngelo (1981), Francis et al. (1999), Singh et al. (1999), dan Van Tendeloo &
Vanstraelen (2008) yang menyatakan bahwa KAP kelompok besar (Big 4) lebih mampu
mendeteksi manajemen laba akrual daripada KAP kelompok menengah dan kecil (non-Big 4).
Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memiliki
tingkat manajemen laba akrual yang lebih tinggi daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP
menengah dan kecil. Temuan ini sesuai dengan penelitian Challen (2011) yang menyatakan
bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memiliki tingkat manajemen laba akrual yang
lebih tinggi daripada KAP menengah dan kecil di Indonesia.
Penelitian Siregar & Utama (2008) dan Sarunggalo (2011) menemukan bahwa tidak ada
perbedaan antara KAP Big 4 dan non-Big 4 dalam mendeteksi manajemen laba akrual, yang
menunjukkan ukuran KAP bukan merupakan proksi yang baik dalam menunjukkan kualitas
audit. Penelitian Khurana & Raman (2004a) menemukan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi
untuk KAP Big 4 dibanding non-Big 4 hanya terjadi di Amerika Serikat dan tidak terjadi di
negara Australia, Kanada, dan Inggris. Hal tersebut diduga karena litigation risk terhadap KAP
Big 4 lebih tinggi di Amerika Serikat daripada negara-negara tersebut. Penelitian Jeong & Rho
(2004) juga menemukan tidak ada perbedaan antara KAP Big 4 dan non-Big 4 dalam mendeteksi
manajemen laba akrual di Korea. Penelitian Khurana & Raman (2004b) dalam Iskandar et al.
(2010) juga menemukan tidak ada perbedaan antara KAP Big 4 dan non-Big 4 dalam mendeteksi
manajemen laba di ASEAN karena rendahnya litigation risk terhadap auditor. Survei Iskandar et
al. (2010) di Malaysia menemukan tidak adanya perbedaan kepuasan antara klien KAP Big 4 dan
KAP non-Big 4. Mereka menjelaskan bahwa rendahnya tuntutan hukum di Malaysia terhadap
KAP Big 4 menyebabkan auditor kurang termotivasi untuk meningkatkan efektivitas auditnya.

Penelitian Leuz et al. (2003) membandingkan praktek manajemen laba dan proteksi investor di
31 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Leuz et al. (2003) menemukan bahwa legal
enforcement di Indonesia ternyata memiliki skor terburuk dari 31 negara yang menjadi sampel
penelitian, dan Indonesia ditemukan memiliki tingkat manajemen laba yang terbesar di antara
negara-negara ASEAN.
Peneliti menduga, sesuai temuan Leuz et al. (2003), litigation risk terhadap KAP Big 4 di
Indonesia cukup rendah. Pendapat ini konsisten dengan pendapat Anggraita (2009), Challen
(2011) dan Sarunggalo (2011). Lingkungan hukum yang masih kurang baik dengan minimnya
tuntutan hukum yang dapat merusak reputasi KAP Big 4 menyebabkan rendahnya litigation risk.
KAP besar menjadi kurang terdorong untuk melakukan pendeteksian manajemen laba akrual di
perusahaan kliennya. Hal ini mengindikasikan proksi ukuran KAP menjadi kurang baik untuk
dijadikan sebagai indikator kualitas audit di Indonesia.

4.5.1.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Manajemen Laba Akrual
Hasil uji regresi pada tabel 4.10 menemukan bahwa spesialisasi industri auditor terbukti
dapat membatasi manajemen laba akrual di kliennya. Hal ini sesuai dengan penelitian Krishnan
(2003), Balsam et al. (2003), Januarsi (2009), dan Challen (2011). Menurut

Krishnan

(2003),

auditor spesialis akan berinvestasi dalam pengadaan staf dan pelatihan, teknologi informasi, dan
pembuatan teknologi audit yang lebih baik daripada auditor nonspesialis. Solomon et al. (1999)
juga menyatakan bahwa auditor spesialis memiliki pengetahuan mendeteksi kesalahan yang lebih
baik daripada auditor nonspesialis. Di dalam penelitian ini, spesialisasi industri auditor terbukti
memberikan kualitas audit yang lebih baik dalam mendeteksi adanya manajemen laba akrual di
perusahaan. Auditor spesialis memiliki keahlian mendeteksi kesalahan/error yang lebih baik pada
perusahaan klien dalam bidang industri yang menjadi keahliannya.

Hasil pengujian variabel spesialisasi mampu meminimalisir manajemen laba akrual
bertolakbelakang dengan variabel ukuran KAP yang kurang mampu mendeteksi manajemen laba
akrual. Hal ini diduga karena tidak seluruh KAP besar/Big 4 menjadi auditor spesialis dalam
suatu jenis industri dan tidak seluruh auditor spesialis merupakan KAP yang tergolong ke dalam
kelompok KAP besar/Big 4.

4.5.1.3 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Manajemen Laba Akrual
Hasil uji regresi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel audit capacity stress (ACS)
tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba akrual. Hal ini berlawanan dengan penelitian
Fitriany (2011) dan Liswan & Fitriany (2011) yang menemukan bahwa audit capacity stress yang
diistilahkan dengan workload berpengaruh negatif terhadap kualitas audit yang diukur dengan
discretionary accruals.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ehlen et al. (2000), KAP sudah mengembangkan
berbagai strategi untuk mengatasi masa-masa saat terjadinya audit capacity stress tinggi yang
diistilahkan oleh Ehlen et al. (2000) dengan workload compression, yakni:
1) menggunakan sistem mentoring dari staf senior ke staf junior agar masing-masing staf dapat
saling berbagi dan memecahkan masalah,
2) menetapkan sistem bonus atau memberi tambahan gaji untuk setiap jam kerja tambahan di luar
jam kerja normal,
3) menetapkan sistem karir berbeda sesuai tujuan masing-masing staf,
4) membolehkan auditor memiliki sistem jam kerja fleksibel selama seluruh deadline dan standar
kerja terpenuhi, dan
5) mengupah pekerja temporer seperti pekerja magang selama masa-masa sibuk di awal tahun
dimana banyak permintaan untuk mengaudit laporan keuangan.

Saat masa-masa sibuk KAP-KAP di Indonesia umumnya mengupah pekerja temporer untuk
membantu menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal tersebut diperkirakan merupakan salah satu
strategi KAP-KAP di Indonesia dalam menghadapi tingginya audit capacity stress, sehingga
tidak ada perbedaan antara KAP besar, menengah, dan kecil dalam mendeteksi manajemen laba
akrual di Indonesia.

4.5.1.4 Pengaruh Pendidikan Profesi Lanjutan Terhadap Manajemen Laba Akrual
Hasil uji regresi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual. Hasil ini berlawanan dengan
penelitian Adityasih (2010) yang menemukan bahwa jumlah SKP PPL yang diterima seorang
auditor akan meningkatkan kualitas audit. Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat membatasi
tingkat manajemen laba akrual (Chi et al., 2011).
Peneliti menduga bahwa tidak berpengaruhnya PPL terhadap manajemen laba akrual
karena sebagian besar auditor di Indonesia ditemukan sudah memenuhi ketentuan minimum 30
SKP PPL dalam satu tahun. Bentuk dan materi PPL yang diterima oleh auditor yang mengikuti
SKP PPL umumnya serupa untuk auditor dengan PPL tinggi dan PPL rendah karena sebagian
besar diselenggarakan oleh IAPI dan PPAJP. Bentuk PPL antara lain meliputi pelatihan,
workshop, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, dan sosialisasi peraturan. Auditor-auditor
yang mengikuti PPL memperoleh pengetahuan tambahan yang mirip berdasarkan bentuk dan
materi PPL yang hampir serupa. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak adanya perbedaan antara
auditor dengan PPL tinggi dan PPL rendah.

4.5.2 Model 2: Abnormal CFO
Hasil regresi untuk model abnormal CFO ditampilkan dalam tabel 4.11 pada lampiran.

4.5.2.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Abnormal CFO
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan adalah
unusually low cash flow from operation (Roychowdury, 2006). Semakin rendah nilai abnormal
CFO dari angka nol, maka perusahaan semakin banyak melakukan manajemen laba riil melalui
manipulasi penjualan. Penelitian ini menemukan bahwa KAP besar (Big 4) mampu mendeteksi
manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan lebih baik daripada KAP menengah dan kecil
(non-Big 4). Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Chi et al. (2011) yang menemukan
bahwa klien KAP besar (Big 4) memiliki tingkat manipulasi manajemen laba riil yang lebih besar
daripada KAP non-Big 4, namun sesuai dengan penelitian Steviani (2010) dan Challen (2011)
yang menemukan KAP Big 4 mampu mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi
penjualan lebih baik daripada KAP non-Big 4.
Penelitian ini menemukan bahwa KAP besar (Big 4) memiliki kompetensi dan kualitas
yang lebih baik sehingga mampu mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan
lebih baik daripada KAP menengah dan kecil. Berdasarkan Roychowdury (2006), manipulasi
penjualan dilakukan dengan memberikan diskon harga dan penawaran kredit lunak kepada
konsumen untuk meningkatkan penjualan. KAP besar (Big 4) menunjukkan kualitasnya dengan
memiliki teknik audit dan mampu merancang audit program yang tepat sehingga dapat
mendeteksi cara-cara manajemen melakukan manipulasi penjualan.

4.5.2.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Abnormal CFO
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan adalah
unusually low cash flow from operation (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi pada tabel 4.11 di
atas menunjukkan bahwa variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini berlawanan dengan penelitian Chi et
al. (2011) dan Challen (2011) yang menemukan bahwa keberadaan auditor spesialis industri
membatasi manajemen laba akrual yang dilakukan perusahaan dan di sisi lain meningkatkan
manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, namun sesuai dengan penelitian Ratmono
(2010) dan Zhang (2011) yang menemukan bahwa spesialisasi industri auditor tidak
mempengaruhi manajemen laba riil.
Berdasarkan Ettredge et al. (2009), negara dengan lingkungan hukum yang kuat
mendukung auditor untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi industri mereka. Dari 29
negara yang diteliti oleh Ettredge et al. (2009), Indonesia memiliki skor penegakan hukum
terendah. Negara dengan lingkungan hukum yang lemah seperti Indonesia tentunya bukanlah
tempat yang baik bagi auditor spesialis industri untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi
industri yang mereka miliki dalam mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.
Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil sendiri terhitung masih cukup baru, karena di
Amerika Serikat sendiri mulai banyak digunakan ketika dikeluarkannya Sarbanes-Oxley Act
(Cohen et al., 2008), oleh karena itu tentunya butuh waktu bagi auditor dan badan regulator untuk
mampu mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil secara lebih baik.
Peneliti menduga tidak berpengaruhnya spesialisasi industri auditor terhadap manajemen
laba riil melalui manipulasi penjualan karena objek manipulasi bukan merupakan laporan
keuangan, tetapi aktivitas riil berupa proses penjualan produk perusahaan kepada konsumen
seperti pemberian potongan harga dan bunga kredit yang lebih rendah. Aktivitas riil tersebut
belum tentu merupakan pelanggaran dari standar akuntansi atau peraturan yang berlaku, sehingga
tidak ada perbedaan signifikan antara auditor spesialis industri dan nonspesialis industri dalam
mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi penjualan. Cohen & Zarowin (2010) menduga
bahwa manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor daripada manajemen laba akrual.

Kim et al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba manipulasi
aktivitas riil karena lebih sulit dideteksi daripada manajemen laba akrual. Alasan lain yang dapat
mendukung adalah penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah dapat membuat auditor
kurang dapat mengembangkan kemampuan mendeteksi praktik manajemen laba (Ettredge et al.,
2009) khususnya manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil karena lebih sulit dideteksi
daripada manajemen laba akrual (Kim et al, 2010).
Dalam penelitian ini KAP besar (Big 4) ditemukan dapat menurunkan manajemen laba riil
melalui manipulasi penjualan, sedangkan spesialisasi ditemukan tidak berpengaruh terhadap
manipulasi penjualan. Penjelasan yang dapat diberikan adalah tidak seluruh KAP Big 4 menjadi
auditor spesialis di suatu industri, dan ada KAP non-Big 4 yang menjadi auditor spesialis di suatu
industri. Perbedaan tersebut dapat menjadikan auditor spesialis memiliki keahlian yang berbeda
dalam mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dengan auditor Big 4.

4.5.2.3 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Abnormal CFO
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan adalah
unusually low cash flow from operation (Roychowdury, 2006). Semakin tinggi audit capacity
stress, maka kualitas audit akan menurun (Hansen et al., 2007). Hasil uji regresi pada tabel 4.11
di atas menunjukkan bahwa variabel audit capacity stress (ACS) berpengaruh negatif signifikan
terhadap abnormal CFO pada tingkat α = 10% sehingga hipotesis 3b ditolak. Penelitian ini
menemukan audit capacity stress yang tinggi dapat memperbesar manajemen laba riil melalui
manipulasi penjualan di perusahaan. Alasannya adalah arah manajemen laba riil melalui
manipulasi penjualan/abnormal CFO bernilai negatif, sementara tanda koefisien variabel ACS
dari hasil regresi bernilai negatif, sehingga arah keduanya sama. Hal ini sesuai dengan penelitian

Fitriany (2011) dan Liswan & Fitriany (2011) yang menemukan bahwa audit capacity stress yang
tinggi dapat menurunkan kualitas audit.
Peneliti menduga semakin besar kapasitas audit di suatu KAP, maka auditor di KAP
tersebut akan semakin mempunyai beban kerja yang tinggi. Beban kerja tersebut mempengaruhi
auditor dalam mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan menjadi lebih buruk.
Auditor diduga tidak memeriksa keseluruhan aktivitas penjualan yang dilakukan perusahaan
karena biaya yang dikeluarkan akan sangat tinggi sehingga menyebabkan jasa audit yang
diberikan tidak ekonomis. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya auditor akan melakukan audit
sampling untuk menentukan jenis aktivitas yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan laporan
keuangan. Auditor dengan beban kerja yang tinggi dapat kesulitan untuk menentukan teknik
sampling yang tepat karena keterbatasan waktu pemberian jasa audit dan biaya yang harus
dikeluarkan.
Alasan lain yang memungkinkan adalah perusahaan klien sudah mempersiapkan diri dan
sudah mengetahui dokumen-dokumen dan pencatatan yang akan diperiksa oleh auditor dan tidak
memberikan seluruh bukti yang diperlukan auditor jika auditor tidak memintanya. Auditor
dengan kapasitas audit yang tinggi bisa saja hanya memeriksa dokumen yang diberikan suatu
perusahaan tanpa meminta dokumen lain yang lebih relevan, karena mereka masih harus
memeriksa dokumen di perusahaan lain. Hal tersebut dapat menyebabkan auditor di KAP dengan
kapasitas audit tinggi ditemukan kurang mampu mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi
penjualan yang terdapat di perusahaan klien.

4.5.2.4 Pengaruh Pendidikan Profesi Lanjutan Terhadap Abnormal CFO
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba melalui manipulasi penjualan adalah
unusually low cash flow from operation (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi pada tabel 4.11 di

atas menunjukkan bahwa variabel Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) tidak berpengaruh
signifikan terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan sehingga hipotesis 4b
ditolak.
Kim et al. (2010) menyatakan bahwa pendeteksian manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil lebih sulit daripada manajemen laba akrual. Berdasarkan Gunny (2010), manajer
lebih memilih untuk melakukan manajemen laba riil karena manajemen laba akrual dilakukan
dengan memanipulasi teknik akuntansi tertentu yang belum tentu diperbolehkan auditor
perusahaan dan berisiko tinggi, sementara area manipulasi manajemen laba riil adalah aktivitas
ekonomi perusahaan yang lebih mengacu pada area kendali manajer perusahaan. Cohen &
Zarowin (2010) juga menyatakan bahwa manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor
dibandingkan manajemen laba akrual karena area manipulasi manajemen laba riil terkadang
bukan merupakan area tanggung jawab auditor. Auditor dengan PPL tinggi dan rendah dapat
kurang menaruh perhatian terhadap tindakan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan karena area manipulasi manajemen laba riil yang
terletak di luar tanggung jawab auditor.

4.5.3 Model 3: Abnormal Production
Hasil regresi untuk model abnormal production ditampilkan dalam tabel 4.12 paa
lampiran.

4.5.3.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Abnormal Production
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi adalah
unusually high production cost (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas

menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP (ASTAFF) tidak berpengaruh terhadap manajemen
laba riil melalui manipulasi produksi sehingga hipotesis 1c ditolak.
Penelitian ini menemukan bahwa KAP Besar (Big 4) tidak memiliki pengaruh terhadap
manajemen laba riil melalui manipulasi produksi, yang sesuai dengan penelitian Ratmono (2010)
dan Steviani (2010). Cohen & Zarowin (2010) berpendapat bahwa auditor lebih tertarik
mendeteksi manajemen laba akrual daripada manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil,
karena area manipulasi dapat terletak di luar tanggung jawab auditor. Selain itu, Kim et al. (2010)
juga menjelaskan bahwa area manipulasi yang lebih menarik perhatian dari auditor adalah
pengungkapan laporan keuangan yang menyesatkan dan manipulasi angka-angka akuntansi, yang
merupakan area manipulasi manajemen laba akrual. Area manipulasi manajemen laba riil melalui
manipulasi produksi adalah produksi yang berlebihan di atas tingkat produksi normal. Auditor
yang memeriksa produksi berlebihan tersebut dapat menilai produksi tersebut sudah sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku dan didukung oleh bukti-bukti audit yang kuat. Menurut
Kim et al. (2010), manipulasi produksi yang dilakukan oleh perusahaan belum tentu merupakan
pelanggaran standar akuntansi yang berlaku yang menyebabkan timbulnya fraud. Challen (2011)
dan Sarunggalo (2011) menyatakan bahwa lingkungan hukum di Indonesia yang kurang baik dan
litigation risk yang tidak besar terhadap KAP Big 4, dapat menjadi faktor penyebab ukuran KAP
belum dapat menjadi ukuran kualitas audit yang baik di Indonesia.

4.5.3.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Abnormal Production
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi adalah
unusually high production cost (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas
menunjukkan bahwa variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba riil melalui manipulasi produksi. Hal ini berlawanan dengan penelitian Januarsi

(2010), Chi et al. (2011), dan Challen (2011) yang menemukan bahwa keberadaan auditor
spesialis industri membatasi manajemen laba akrual yang dilakukan perusahaan dan di sisi lain
meningkatkan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, namun sesuai dengan penelitian
Ratmono (2010) dan Zhang (2011) yang menemukan bahwa spesialisasi industri auditor tidak
mempengaruhi manajemen laba riil.
Peneliti menduga tidak berpengaruhnya spesialisasi industri auditor terhadap manajemen
laba riil melalui manipulasi produksi diakibatkan objek manipulasi bukan merupakan laporan
keuangan, tetapi proses produksi seperti produksi di atas produksi normal yang belum tentu
merupakan indikasi pelanggaran standar akuntansi yang berlaku. Kim et al. (2010) menyatakan
bahwa perusahaan melakukan manajemen laba manipulasi aktivitas riil karena lebih sulit
dideteksi daripada manajemen laba akrual. Alasan lain yang dapat mendukung adalah penegakan
hukum di Indonesia yang masih lemah dapat membuat auditor kurang dapat mengembangkan
kemampuan mendeteksi praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Hal ini sesuai
pendapat Ettredge et al. (2009) yang menyatakan auditor dapat mengembangkan kemampuan
spesialisasi industri secara lebih baik di negara dengan tingkat penegakan hukum yang tinggi.
Manajemen laba riil sendiri kurang menarik perhatian auditor (Gunny, 2010), sehingga
kemampuan auditor untuk meningkatkan keahlian spesialisasi industrinya menjadi kurang
berkembang.

4.5.3.3 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Abnormal Production
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi adalah
unusually high production cost (Roychowdury, 2006). Semakin tinggi tingkat audit capacity
stress, maka kualitas audit akan menurun (Hansen et al., 2007). Hasil uji regresi pada tabel 4.12
di atas menunjukkan bahwa variabel audit capacity stress (ACS) memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi produksi. Penelitian ini menemukan
bahwa semakin tinggi audit capacity stress suatu KAP, maka tingkat manajemen laba riil melalui
manipulasi produksi akan menurun. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Fitriany (2011) dan
Liswan & Fitriany (2011) yang menemukan bahwa beban kerja auditor akan menurunkan kualitas
audit, namun sesuai dengan penelitian Adityasih (2010) yang menemukan audit capacity stress
yang tinggi pada suatu KAP dapat meningkatkan kualitas audit.
Berdasarkan Roychowdury (2006), manajemen laba riil melalui manipulasi produksi
dilakukan dengan memproduksi barang di kebutuhan. Auditor dapat memeriksa manipulasi
produksi yang dilakukan manajemen perusahaan dengan memeriksa siklus produksi perusahaan.
Peneliti menduga semakin besar kapasitas audit di suatu KAP, maka auditor di KAP tersebut
akan semakin bertambah keahliannya dalam mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi
produksi. Banyaknya pemeriksaan terhadap siklus produksi yang dilakukan oleh auditor dengan
sendirinya menambah pemahaman auditor mengenai karakteristik dan risiko yang melekat pada
siklus produksi klien, sehingga auditor semakin dapat mendeteksi manajemen laba melalui
manipulasi aktivitas riil di perusahaan klien. Auditor dapat mengeluarkan opini audit secara lebih
baik karena mampu menangani dan memperoleh pengetahuan dari tingginya kapasitas audit di
suatu KAP.

4.5.3.4 Pengaruh Pendidikan Profesi Lanjutan Terhadap Abnormal Production
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi produksi adalah
unusually high production cost (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi pada tabel 4.12 di atas
menunjukkan bahwa variabel Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba riil melalui manipulasi produksi sehingga hipotesis 4c ditolak. Sebagian besar
auditor di Indonesia ditemukan memenuhi ketentuan minimum SKP PPL tanpa memperhatikan

apakah mereka berasal dari KAP besar, menengah, atau kecil, sehingga dapat menyebabkan tidak
ada perbedaan dari auditor dengan SKP PPL yang tinggi dan rendah dalam mendeteksi
manajemen laba riil melalui manipulasi produksi.
PPL yang diterima auditor secara umum berasal dari penyelenggaraan kegiatan PPL oleh
IAPI dan PPAJP, kecuali auditor mengajukan penyetaraan PPL dari penyelenggara lain kepada
IAPI. Bentuk PPL tersebut dapat berupa seminar, workshop, pelatihan, konferensi, konvensi, dan
sosialisasi peraturan. Materi yang diberikan kepada auditor yang mengikuti PPL dari IAPI dan
PPAJP juga akan serupa. Kesamaan bentuk dan materi PPL yang diterima oleh auditor dapat
menyebabkan tidak adanya perbedaan antara auditor dengan jumlah SKP tinggi dan rendah dalam
mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi produksi.

4.5.4 Model Abnormal Discretionary Expenses
Hasil regresi untuk model abnormal discretionary expenses ditampilkan dalam tabel 4.13.
Berdasarkan hasil regresi model abnormal discretionary expenses, diperoleh nilai probability Fstat sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α=1%. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama dapat mempengaruhi
variabel dependen abnormal discretionary expenses pada tingkat kepercayaan 99%. Koefisien
adjusted R2 menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen mampu dijelaskan oleh
variabel independen. Dari hasil regresi di tabel 4.13, dapat dilihat bahwa 55.85% variasi dalam
variabel abnormal discretionary expenses mampu dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji t
menunjukkan bahwa hanya variabel ACS dan LEV yang signifikan terhadap variabel abnormal
discretionary expenses.

4.5.4.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Abnormal Discretionary Expenses

Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan manipulasi biaya
diskresioner adalah unusually low discretionary expenses (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi
pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP (ASTAFF) tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner sehingga hipotesis 1d
ditolak.
Penelitian ini menemukan bahwa KAP Besar (Big 4) tidak memiliki pengaruh terhadap
manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner, yang sesuai dengan penelitian
Ratmono (2010) dan Steviani (2010). Cohen & Zarowin (2010) berpendapat bahwa auditor lebih
tertarik mendeteksi manajemen laba akrual daripada manajemen laba melalui manipulasi aktivitas
riil, karena area manipulasi dapat terletak di luar tanggung jawab auditor, sehingga dapat
menyebabkan tidak adanya perbedaan antara KAP besar, menengah, dan kecil dalam mendeteksi
manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner. Kim et al. (2010) juga menjelaskan
bahwa area manipulasi yang lebih menarik perhatian dari auditor adalah pengungkapan laporan
keuangan yang menyesatkan dan manipulasi angka-angka akuntansi, yang merupakan area
manipulasi manajemen laba akrual. Challen (2011) dan Sarunggalo (2011) menyatakan bahwa
lingkungan hukum di Indonesia yang kurang baik dan litigation risk yang tidak besar terhadap
KAP Big 4, dapat menjadi faktor penyebab ukuran KAP belum dapat menjadi ukuran kualitas
audit yang baik di Indonesia.

4.5.4.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Abnormal Discretionary Expenses
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan manipulasi biaya
diskresioner adalah unusually low discretionary expenses (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi
pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner sehingga

hipotesis 2d ditolak. Hal ini berlawanan dengan penelitian Januarsi (2010), Chi et al (2011) dan
Challen (2011) yang menemukan bahwa keberadaan auditor spesialis industri membatasi
manajemen laba akrual yang dilakukan perusahaan dan di sisi lain meningkatkan manajemen laba
melalui manipulasi aktivitas riil, namun sesuai dengan penelitian Ratmono (2010) dan Zhang
(2011) yang menemukan bahwa spesialisasi industri auditor tidak mempengaruhi manajemen
laba riil.
Peneliti menduga tidak berpengaruhnya spesialisasi industri auditor terhadap manajemen
laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner karena objek manipulasi bukan merupakan laporan
keuangan, tetapi proses pengurangan biaya diskresioner seperti biaya iklan, biaya penelitian dan
pengembangan, dan gaji karyawan yang belum tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap
standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya perbedaan antara auditor
spesialis industri dan nonspesialis industri dalam mendeteksi manajemen laba riil melalui
manipulasi biaya diskresioner di perusahaan. Kim et al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan
melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil karena manajemen laba riil lebih
sulit dideteksi daripada manajemen laba akrual. Alasan lain yang dapat mendukung adalah
penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah dapat membuat auditor kurang dapat
mengembangkan kemampuan mendeteksi praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas
riil. Alasan ini didasari pendapat yang dikemukakan oleh Ettredge et al. (2009) bahwa salah satu
hal yang mendukung auditor untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi industrinya adalah
lingkungan hukum yang cukup baik. Manajemen laba riil sendiri kurang menarik perhatian
auditor (Gunny, 2010), sehingga kemampuan auditor untuk meningkatkan spesialisasinya
menjadi kurang berkembang.

4.5.4.3 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Abnormal Discretionary Expenses

Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan manipulasi biaya
diskresioner adalah unusually low discretionary expenses (Roychowdury, 2006). Semakin rendah
nilai abnormal discretionary expenses dari angka nol, maka perusahaan semakin banyak
melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hasil uji regresi pada tabel 4.13 di
atas menunjukkan bahwa variabel audit capacity stress (ACS) berpengaruh positif signifikan
terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner sehingga hipotesis 3d
diterima. Berdasarkan Hansen et al. (2007), audit capacity stress yang tinggi akan menurunkan
kualitas audit. Pada penelitian ini, tingkat audit capacity stress suatu KAP menyebabkan tingkat
manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner di perusahaan klien menurun.
Peneliti menduga semakin besar kapasitas audit di suatu KAP, maka auditor di KAP
tersebut akan semakin bertambah keahliannya dalam mendeteksi manajemen laba akrual.
Banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan sendirinya menambah pemahaman
auditor mengenai risiko yang melekat dan pelaporan keuangan klien. Hal tersebut menyebabkan
auditor di KAP dengan kapasitas audit tinggi semakin dapat mendeteksi manajemen laba melalui
manipulasi biaya diskresioner yang terdapat di laporan keuangan klien.

4.5.4.4 Pengaruh Pendidikan Profesi Lanjutan Terhadap Abnormal Discretionary Expenses
Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan manipulasi biaya
diskresioner adalah unusually low discretionary expenses (Roychowdury, 2006). Hasil uji regresi
pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner sehingga
hipotesis 4d ditolak.
PPL yang diterima auditor secara umum berasal dari penyelenggaraan kegiatan PPL oleh
IAPI dan PPAJP, kecuali auditor mengajukan penyetaraan PPL dari penyelenggara lain kepada

IAPI. Bentuk PPL tersebut dapat berupa seminar, workshop, pelatihan, konferensi, konvensi, dan
sosialisasi peraturan. Materi yang diberikan kepada auditor yang mengikuti PPL dari IAPI dan
PPAJP juga akan serupa. Kesamaan bentuk dan materi PPL yang diterima oleh auditor dapat
menyebabkan tidak adanya perbedaan antara auditor dengan jumlah SKP tinggi dan rendah dalam
mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi biaya diskresioner.

4.5.5 Analisis Perbandingan Hasil Uji Hipotesis untuk Seluruh Model
Perbandingan hasil uji hipotesis untuk seluruh model ditampilkan dalam tabel 4.14 pada
lampiran. Berdasarkan tabel 4.14, KAP besar (Big 4) memperbesar manajemen laba akrual,
membatasi abnormal CFO, dan tidak berpengaruh terhadap abnormal production dan abnormal
discretionary expenses. Hal ini dapat terjadi karena area manipulasi masing-masing teknik
manajemen laba berbeda. Daerah manipulasi akrual adalah laporan keuangan. Daerah manipulasi
penjualan adalah aktivitas terkait penjualan perusahaan seperti pemberian diskon dan kredit
lunak. Daerah manipulasi produksi adalah aktivitas terkait produksi seperti produksi yang
berlebihan di atas tingkat produksi normal. Daerah manipulasi biaya diskresioner adalah
penurunan biaya umum dan administrasi, iklan, dan penelitian dan pengembangan. Teknik-teknik
manajemen laba yang berbeda membuat KAP harus mengembangkan audit program dan
mengeluarkan biaya yang besar untuk mendeteksi keseluruhan manajemen laba yang ada di
dalam perusahaan. Hal ini belum tentu ekonomis bagi KAP besar (Big 4), sehingga KAP sangat
teliti sebelum mengeluarkan biaya yang diperlukan selama masa penugasan audit.
Saat mengaudit suatu perusahaan, KAP di Indonesia akan memberitahukan masa-masa
dimulainya pengauditan perusahaan kepada manajer perusahaan. Terdapat waktu kosong dari
dimulainya kesepakatan pemberian jasa audit antara KAP dengan perusahaan sampai dimulainya
masa pengauditan perusahaan. Pada waktu kosong tersebut, manajer perusahaan dapat

mempersiapkan dokumen dan bukti yang biasanya akan diminta perusahaan. Manajer yang sejak
awal berniat melakukan manajemen laba dapat tidak memberikan seluruh dokumen yang
dibutuhkan oleh auditor selama pemeriksaan. Manajer yang sejak awal sudah merencanakan
melakukan teknik-teknik manajemen laba akrual atau riil dapat sudah mengetahui area bisnis dan
dokumen apa saja yang akan diperiksa oleh auditor, sehingga hanya memberikan dokumen yang
diperkirakan sudah wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Perencanaan manajer tersebut
menyebabkan KAP di satu sisi lebih mampu mendeteksi manajemen laba riil melalui manipulasi
penjualan, memperbesar manajemen laba akrual, dan tidak berpengaruh terhadap manipulasi
produksi dan biaya diskresioner, karena teknik masing-masing manajemen laba tersebut berbedabeda. Manajer sudah mengetahui bahwa manipulasi aktivitas riil kurang menarik perhatian
auditor, namun jika manajer memberikan bukti yang tepat, maka auditor yang berkualitas akan
tetap mampu mendeteksi teknik manajemen laba riil, misalnya melalui manipulasi penjualan.
Manajer dapat tidak terlalu takut terkena sanksi jika teknik manipulasi penjualan terdeteksi
karena biasanya teknik manajemen laba riil bukanlah pelanggaran suatu standar akuntansi yang
berlaku (Cohen & Zarowin, 2010).
Pada penelitian ini ditemukan ukuran KAP mampu membatasi manipulasi penjualan dan
tidak berpengaruh terhadap manipulasi produksi dan biaya diskresioner. Penjelasan yang
mungkin adalah dari keseluruhan bukti-bukti akuntansi yang diberikan manajer, bukti keberadaan
manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan merupakan bukti yang paling tepat dan cocok
dengan audit program yang sudah dirancang auditor. Sementara itu, manajer tidak dapat
memberikan bukti-bukti keberadaan manipulasi biaya diskresioner dan produksi secara utuh
kepada auditor. Alasan yang mungkin adalah terdapat keterkaitan antara bukti-bukti kedua teknik
manajemen laba riil tersebut dengan manajemen laba akrual yang dilakukan oleh manajer,

sehingga laporan keuangan perusahaan berisiko mendapatkan opini selain wajar tanpa
pengecualian dari auditor.
KAP besar/Big 4 ditemukan mampu mendeteksi manajemen laba riil manipulasi
penjualan, namun di sisi lain kurang mampu mendeteksi manajemen laba akrual. Penjelasan yang
mungkin adalah manajer memberikan bukti-bukti keberadaan manajemen laba riil melalui
manipulasi penjualan, namun tidak memberikan seluruh bukti yang diperlukan untuk auditor
dalam mendeteksi manajemen laba akrual. Penelitian Leuz et al. (2003) menunjukkan litigation
risk Indonesia paling rendah dari 31 negara yang teliti. Rendahnya litigation risk ini dapat
menyebabkan tuntutan hukum bagi KAP Big 4 di Indonesia rendah, sehingga membuat auditor
dari KAP Big 4 kurang terdorong untuk mendeteksi manajemen laba akrual di perusahaanperusahaan kliennya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ukuran KAP bukanlah indikator
kualitas audit yang tepat di Indonesia.
Variabel spesialisasi industri auditor ditemukan hanya membatasi manajemen laba akrual
dan tidak berpengaruh terhadap keseluruhan jenis manajemen laba melalui manipulasi aktivitas
riil. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kesulitan untuk mendeteksi manajemen laba riil yang
lebih tinggi daripada manajemen laba akrual (Kim et al., 2010). Manajemen laba melalui
manipulasi aktivitas riil sendiri di Amerika Serikat lebih banyak dilakukan setelah keluarnya
Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 (Cohen et al., 2008). Auditor spesialis industri dapat kesulitan
mengembangkan kemampuan spesialisasinya di negara dengan tingkat penegakan hukum yang
rendah seperti di Indonesia (Ettredge et al., 2009), terutama dalam mendeteksi manipulasi
aktivitas riil. Di Amerika Serikat, tingkat penegakan hukum yang kuat (Leuz et al., 2003) tidak
membuat manajemen laba riil menjadi lebih mudah dideteksi oleh auditor spesialis industri (Chi
et al., 2011), sehingga peneliti menduga hal serupa juga terjadi di Indonesia.

Variabel audit capacity stress (ACS) ditemukan tidak konsisten. Variabel ACS ditemukan
memperbesar manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, memperkecil manajemen laba
riil melalui manipulasi produksi dan biaya diskresioner, serta tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba akrual. Tidak berpengaruhnya ACS terhadap manajemen laba akrual dapat
diakibatkan KAP mengembangkan strategi untuk mengatasi tingginya beban kerja saat masamasa awal tahun, namun strategi tersebut hanya efektif untuk menurunkan beban kerja yang
terdapat dalam suatu KAP. Strategi tersebut tidak berpengaruh efektif terhadap kinerja KAP
dalam mendeteksi setiap teknik manajemen laba akrual dan riil.
KAP dengan ACS tinggi mampu mendeteksi manipulasi produksi dan biaya diskresioner
yang lebih baik daripada KAP dengan ACS rendah namun tidak terjadi pada manipulasi
penjualan. Penjelasan yang diberikan adalah auditor dengan ACS tinggi memperoleh
pengetahuan yang lebih baik daripada auditor dengan ACS rendah dalam melakukan audit,
sehingga mampu mendeteksi manipulasi produksi dan biaya diskresioner secara lebih baik.
Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pendeteksian manipulasi penjualan. Manipulasi
penjualan dilakukan dengan memberikan diskon dan kredit lunak kepada konsumen. Auditor
dengan kapasitas besar dapat kesulitan untuk mendeteksi keseluruhan manipulasi penjualan yang
ada di seluruh kliennya. Kesulitan ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan biaya audit,
sehingga menyebabkan auditor hanya mengambil sampel audit yang mampu diperiksa auditor
dalam jangka waktu penugasan tersebut. Sampel audit yang diperiksa dapat kurang
mencerminkan manipulasi penjualan yang ada di perusahaan klien, sehingga auditor dengan
kapasitas tinggi kesulitan mendeteksi manipulasi penjualan yang ada di perusahaan klien.
Sementara itu, sampel audit yang diperiksa auditor cukup mencerminkan manipulasi produksi
dan biaya diskresioner yang ada di perusahaan klien, sehingga auditor dengan ACS tinggi

memperoleh tambahan pengetahuan sehingga mampu mendeteksi manipulasi produksi dan biaya
diskresioner di perusahaan klien lebih baik daripada auditor dengan ACS rendah.
Variabel Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) ditemukan tidak berpengaruh untuk seluruh
model. Penjelasan yang diberikan adalah bentuk, format, dan penyelenggara PPL di Indonesia
umumnya serupa. Sebagai contoh, penyelenggara PPL untuk auditor di Indonesia umumnya
berasal dari PPAJP atau IAPI. Sebagian besar auditor di Indonesia ditemukan memenuhi kriteria
minimum 30 satuan kredit PPL dalam satu tahun, sehingga tidak ada perbedaan antara auditor
dengan PPL tinggi dan rendah dalam mendeteksi masing-masing jenis manajemen laba yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan.

4.5.6 Hasil Uji Variabel Kontrol Untuk Seluruh Model
Hasil pengujian variabel kontrol menunjukkan bahwa semua variabel kontrol tidak secara
konsisten mempengaruhi keempat variabel dependen. Hal ini diduga terjadi karena terdapat
faktor-faktor lain yang mempengaruhi masing-masing tindakan manajemen laba. Hasil lengkap
pengujian variabel kontrol dapat dilihat di lampiran 6.
Variabel LEV yang menggambarkan tingkat utang perusahaan tidak mempengaruhi
manajemen laba akrual dan riil melalui manipulasi penjualan dan produksi. Hal ini diduga terjadi
karena manipulasi akrual, penjualan dan produksi perusahaan terpengaruh oleh faktor lain di luar
tingkat utang seperti tingkat permintaan konsumen dan ketersediaan bahan baku. Pada model
abnormal discretionary expenses, tingkat utang yang rendah menyebabkan manipulasi biaya
diskresioner meningkat.
Variabel LMVE yang menggambarkan ukuran perusahaan berdasarkan market value of
equity ditemukan tidak mempengaruhi keseluruhan teknik manajemen laba. Diduga hal ini terjadi

karena ukuran perusahaan bukan menjadi salah satu faktor penentu untuk melakukan manajemen
laba.
Variabel ROA yang menggambarkan profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba riil melalui manipulasi produksi dan biaya diskresioner. Variabel ROA
ditemukan berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual, sehingga justru perusahaan yang
profitabilitasnya positif banyak melakukan manajemen laba akrual. Variabel ROA ditemukan
berpengaruh positif terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, sehingga
perusahaan yang profitabilitasnya rendah lebih banyak melakukan manipulasi penjualan, Hal ini
diduga karena perusahaan dengan profitabilitas yang rendah berusaha melakukan manajemen
laba akrual untuk menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya.
Variabel tenure ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual dan
manipulasi riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner, yang sesuai dengan
penelitian Yullyan (2006). Yullyan (2006) menduga hal ini terjadi karena adanya hubungan
nonlinear antara tenure dengan manajemen laba. Hubungan nonlinear ini terjadi karena pada
masa awal penugasan audit, auditor kurang memahami praktek bisnis dan sistem akuntansi klien,
sehingga auditor kurang bisa mencegah manajemen laba yang terjadi. Pada masa pertengahan
penugasan audit, pemahaman auditor akan semakin baik sehingga mampu mencegah praktik
manajemen laba. Namun seiring bertambahnya jangka waktu penugasan, independensi auditor
menurun sehingga kurang bisa mencegah praktik manajemen laba yang terjadi. Jangka waktu
penelitian ini hanya tiga tahun, sehingga sulit untuk menentukan jenis hubungan nonlinear yang
terjadi antara audit tenure dengan manajemen laba. Variabel tenure ditemukan berpengaruh
signifikan negatif terhadap manipulasi produksi pada α = 1%, sehingga semakin panjang tenure
KAP, maka semakin rendah manipulasi produksi yang dilakukan perusahaan.

Variabel MTB yang menggambarkan pertumbuhan perusahaan ditemukan hanya
berpengaruh terhadap manajemen laba akrual dan manipulasi penjualan serta tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba riil melalui manipulasi produksi dan biaya diskresioner. Hal ini diduga
terjadi karena tingkat pertumbuhan perusahaan tidak menjadi salah satu faktor khusus yang
membuat manajer perusahaan memutuskan untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi
aktivitas riil melalui manipulasi produksi dan biaya diskresioner, namun ditentukan oleh faktorfaktor lain di pasar modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas audit dengan variabel ukuran
KAP, spesialisasi industri auditor, audit capacity stress, dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
terhadap manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil. Pengujian manajemen laba akrual
dilakukan dengan model Kothari et al. (2005) dan pengujian manajemen laba aktivitas riil
dilakukan dengan ketiga model Roychowdury (2006) yakni manipulasi penjualan, produksi, dan
biaya diskresioner. Penelitian dilakukan pada 174 perusahaan nonkeuangan di BEI, menggunakan
teknik balanced data panel, dan rentang waktu penelitian 3 tahun (2007-2009). Model penelitian
yang digunakan mengacu pada model Chi et al. (2011) dengan melakukan berbagai modifikasi
untuk menyesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia.
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa:
1) Ukuran KAP yang diproksikan berdasarkan operasionalisasi jumlah staf (Soedibyo, 2010;
Adityasih, 2010) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (Big 4)
memiliki tingkat manajemen laba akrual yang lebih tinggi dari KAP menengah dan kecil.
Hasil regresi model manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil menunjukkan bahwa

tidak ada perbedaan antara KAP besar, menengah, dan kecil dalam mendeteksi manajemen
laba melalui manipulasi aktivitas riil, kecuali terhadap manipulasi penjualan. Hal ini diduga
terjadi bukti-bukti audit yang diberikan manajer lebih mendukung KAP dalam mendeteksi
manipulasi penjualan dibanding teknik manajemen laba lainnya. Selain itu, litigation risk
terhadap KAP Big 4 di Indonesia tergolong rendah (Leuz et al., 2003) dapat membuat auditor
kurang memperhatikan adanya manajemen laba di perusahaan klien. Peneliti menduga ukuran
KAP belum dapat menjadi ukuran yang baik dalam menentukan kualitas audit karena
litigation risk kepada KAP Big 4 di Indonesia tergolong rendah.
2) Spesialisasi industri auditor ditemukan mampu mengurangi manajemen laba akrual dan tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Hal ini diduga karena
auditor spesialis mampu memahami karakteristik bisnis dari klien, namun ketika dihadapkan
kepada manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, tidak ada perbedaan antara auditor
spesialis dan nonspesialis karena objek manipulasi bukan laporan keuangan (Cohen &
Zarowin, 2010) dan auditor spesialis kurang mampu mengembangkan kemampuannya dalam
mendeteksi manajemen laba riil yang masih cukup baru (Cohen et al., 2008) dalam kondisi
lingkungan hukum di Indonesia yang masih kurang baik (Ettredge et al., 2009).
3) Audit capacity stress yang tinggi ditemukan mampu mengurangi manajemen laba riil melalui
manipulasi produksi dan biaya diskresioner, meningkatkan manipulasi penjualan, dan tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba akrual. Hal ini diduga karena banyaknya penugasan
audit menyebabkan auditor akan semakin memahami karakteristik bisnis klien dan mampu
mendeteksi manajemen laba, namun penugasan yang banyak tersebut justru membuat sampel
audit yang dilakukan auditor kurang mencerminkan keberadaan manipulasi penjualan. Seluruh
KAP di Indonesia memiliki strategi yang serupa untuk mengatasi peak season penugasan

audit, namun strategi tersebut belum ditemukan efektif dalam mengurangi manajemen laba
akrual dan riil.
4) Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) ditemukan tidak berpengaruh terhadap keseluruhan jenis
manajemen laba. Hal tersebut diduga terjadi karena jenis, bentuk, dan penyelenggara PPL
serupa dan sebagian besar auditor sudah memenuhi ketentuan minimum 30 Satuan Kredit PPL
(SKP) dalam satu tahun.

5.2 Keterbatasan, Saran, dan Implikasi Penelitian
5.2.1 Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian
selanjutnya yakni sebagai berikut:
1) Sampel yang digunakan hanya berasal dari 174 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2007-2009 karena keterbatasan waktu
penelitian. Generalisasi hasil penelitian kepada perusahaan tertutup harus dilakukan secara
hati-hati. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan data rentang waktu yang lebih
panjang agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
2) Penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran manajemen laba akrual berdasarkan model
Kothari et al. (2005) dan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil berdasarkan
Roychowdury (2006). Diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan ukuran
manajemen laba akrual berdasarkan model lain seperti model Francis et al. (2005). Penelitian
berikutnya juga dapat menggunakan model manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil
lain seperti model Gunny (2010) yang mengukur manipulasi aktivitas riil di perusahaan
melalui manipulasi biaya R&D, biaya umum dan administrasi, selisih keuntungan penjualan
aset tetap, dan modifikasi model manipulasi produksi Roychowdury (2006).

3) Penelitian ini hanya mengukur kualitas audit dengan empat variabel, yakni ukuran KAP,
spesialisasi industri auditor, audit capacity stress, dan pendidikan profesi lanjutan (PPL).
Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel lain yang turut menentukan
kualitas audit seperti hasil peer review, audit fee, dan prosedur audit.
4) Perhitungan angka variabel spesialisasi industri auditor pada penelitian hanya menggunakan
perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga disarankan pada
penelitian berikutnya menggunakan perusahaan tertutup untuk menghitung nilai spesialisasi
industri auditor.
5) Penelitian ini mengukur angka variabel audit capacity stress berdasarkan rasio jumlah klien
KAP dibagi dengan jumlah akuntan publik KAP karena keterbatasan data yang diperoleh,
sehingga kurang mencerminkan jumlah klien yang ditangani oleh seorang akuntan publik yang
sebenarnya. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data jumlah perikatan seorang
akuntan publik dengan kliennya dalam setahun sebagai proksi audit capacity stress, agar lebih
mencerminkan tingkat audit capacity stress yang sebenarnya ditanggung auditor di dalam
suatu KAP.
6) Penelitian ini mengukur nilai leverage dengan membagi total liabilities dengan total assets
karena keterbatasan waktu penelitian dan kesulitan mencari total debt interest bearing yang
dimiliki perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur nilai leverage dengan
menggunakan pembagian total debt interest bearing dengan total assets agar lebih sesuai
dengan motivasi manajemen laba melalui hipotesis debt covenant (Roychowdury, 2006).

5.2.2 Implikasi Penelitian
1) Bagi Regulator

Hasil pengujian menunjukkan bahwa KAP besar (Big 4) kurang mampu mendeteksi
manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil selain manipulasi penjualan. Hal ini patut
menjadi perhatian regulator agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap KAP dan
meningkatkan penegakan hukum terhadap KAP yang melakukan kesalahan di Indonesia.
2) Bagi Akuntan Publik dan KAP
Secara umum KAP di Indonesia belum dapat mendeteksi manajemen laba akrual dan riil
secara baik. Diharapkan akuntan publik di Indonesia dapat menambah pengetahuan melalui
program PPL agar dapat mendeteksi keberadaan manajemen laba riil di perusahaan klien
dengan akurat.
3) Bagi Investor
Perilaku manajer untuk melakukan manajemen laba akrual dan riil masih ditemukan pada
sebagian besar perusahaan di Indonesia. Investor diharapkan lebih berhati-hati sebelum
mengambil keputusan berinvestasi di suatu perusahaan, agar investasi yang sudah ditanamkan
dapat berkembang ke arah yang positif. Selain itu investor dapat melihat auditor yang
mengaudit laporan keuangan perusahaan sebelum menanamkan investasinya, apakah auditor
tersebut cukup berkualitas dalam melakukan jasa auditnya. Audit berkualitas dapat membuat
informasi dalam laporan keuangan perusahaan cukup terpercaya.
4) Bagi Perusahaan
Perusahaan dapat memilih untuk mendatangkan auditor yang berkualitas untuk mengaudit
laporan keuangan dan aktivitas operasional perusahaan, agar auditor mampu membatasi
manajemen laba akrual dan manipulasi aktivitas riil yang dilakukan oleh manajer perusahaan.
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6. LAMPIRAN
Tabel 3.2
Variabel Kontrol
No

Variabel

Rumus
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

1

Leverage (LEV)

2

Ukuran Perusahaan (LMVE)

Logaritma natural dari market value of equity

3

Return on Assets (ROA)

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1 =

4

Masa Penugasan Audit
(Tenure)

5

Market-to-Book Ratio (MTB)

𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 =

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛

Tenure yang digunakan adalah tenure riil (Fitriany,
2011) dengan menggunakan nama afiliasi
internasional suatu KAP sebagai tolak ukur
perhitungan lamanya suatu KAP mengaudit suatu
perusahaan.
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
𝑀𝑇𝐵 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑡−1 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

Tabel 3.3
Ringkasan Expected Sign Seluruh Variabel
Variabel
ASTAFF
SPEC
ACS
PPL
LEV
LMVE
ROA
Tenure
MTB

Model 1
DACC
+
+/+
+/-

Model 2
ABNCFO
+
+/+
+/-

Model 3
ABNPROD
+
+
+
+
+/+/+

Model 4
ABNDE
+
+/+
+/-

Keterangan : DACC = Absolute Discretionary Accruals; ABNCFO = Abnormal CFO;
ABNPROD = Abnormal Production; ABNDE = Abnormal Discretionary Expenses; ASTAFF =
Ukuran KAP; SPEC = Spesialisasi Industri Auditor; ACS = Audit Capacity Stress; PPL =
Pendidikan Profesi Lanjutan; LEV = Leverage; LMVE = Logaritma Natural dari Market Value of
Equity; ROA = Return on Assets; Tenure = Masa Penugasan Auditor; MTB = Market-to-Book
Ratio

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Panel A: Variabel Non-Kategorik
Variabel
DACC
ABNCFO
ABNPROD

ABNDE
ACS
PPL
LEV
LMVE (Rp
Jutaan)
ROA
Tenure
MTB

N

Mean

Median

522
522
522
522
522
522
522

0.079349
0.008408
0.007179
-0.001435
59.27268
44.56023
0.535441

0.055457
0.001916
0.019330
-0.019332
49.80000
43.00000
0.559728

522

5.131.099

451.000

Max.
0.505768
0.395265
1.039294
0.890520
130.3333
95.24344
1.442610
204.624.000

0.000017
-0.382764
-1.030787
-0.870450
3.000000
0.000000
0.004019

Standar
Deviasi
0.081452
0.113352
0.262046
0.234134
30.65218
16.39265
0.226335

Skewness
2.562315
-0.033152
-0.139606
0.840012
0.424629
0.271605
0.096677

4.482

18.645.936

6.841191

Min.

1.027578
522 0.047703 0.028700
0.452307
-0.352664 0.096688
1.106928
522 6.065134 4.000000
21.00000
1.000000
5.062334
12.63884
522 2.599300 1.093801
144.0288
0.100000
9.859046
Keterangan : DACC = Absolute Discretionary Accruals; ABNCFO = Abnormal CFO;

ABNPROD = Abnormal Production; ABNDE= Abnormal Discretionary Expenses; ACS = Audit
Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan; LEV = Leverage; LMVE = Market Value
of Equity; ROA = Return on Assets; Tenure = Jangka Waktu Penugasan Audit KAP; MTB =
Market-to-Book Ratio

Panel B: Variabel Kategorik
Variabel

N

ASTAFF

522

SPEC

522

Pengukuran
1 KAP Kecil
2 KAP Menengah
3 KAP Besar
0 Auditor Nonspesialis Industri
1 Auditor Spesialis
Industri

Jumlah
105
198
219

%
20,12
37,93
41,95

327

62,64

195

37,36

Keterangan : ASTAFF = Ukuran KAP ; SPEC = Spesialisasi Industri Auditor.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Uji Model Discretionary Accruals
𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑭𝑭𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑷𝑬𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑨𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑷𝑷𝑳𝒊𝒕
+ 𝜷𝟓 𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟔 𝑳𝑴𝑽𝑬𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊𝒕
+ 𝜷𝟗 𝑴𝑻𝑩𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜺𝒊𝒕
Variabel
Prediksi
Konstanta
ASTAFF
+
SPEC
ACS
+
PPL
LEV
+
LMVE
+/ROA
Tenure
+/MTB
+
2
Adjusted R
Prob (F-Stat)

Koefisien
0.0452
0.0128
-0.0169
-0.0001
-0.0001
0.0162
0.0006
0.1062
-0.0007
0.0005

t-statistics
1.8832
1.7723
-1.6862
-0.9923
-0.6340
0.8832
0.9379
2.5615
-0.7731
1.3950
0.0196
0.0235**

Prob.
0.0553
0.0385
0.0462
0.1607
0.2632
0.1887
0.3487
0.0054
0.4398
0.0818

Signifikansi
**
**

***
*

Keterangan : DACC = Absolute Discretionary Accruals; ASTAFF = Ukuran KAP; SPEC =
Spesialisasi Industri Auditor; ACS = Audit Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan;
LEV = Leverage; LMVE = Logaritma Natural dari Market Value of Equity; ROA = Return on
Assets; Tenure = Jangka Waktu Penugasan Audit KAP; MTB = Market-to-Book Ratio;
*signifikan pada α=10%, **signifikan pada α=5%, ***signifikan pada α=1%

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Uji Model Abnormal CFO
𝑨𝑩𝑵𝑪𝑭𝑶𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑭𝑭𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑷𝑬𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑨𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑷𝑷𝑳𝒊𝒕
+ 𝜷𝟓 𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟔 𝑳𝑴𝑽𝑬𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊𝒕
+ 𝜷𝟗 𝑴𝑻𝑩𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜺𝒊𝒕
Variabel
Konstanta
ASTAFF
SPEC
ACS
PPL
LEV
LMVE
ROA
Tenure
MTB
Adjusted R2
Prob (F-Stat)

Prediksi
+
+/+
+/-

Koefisien
-0.0365
0.0311
0.0087
-0.0002
-0.0000
-0.0271
-0.0005
0.2803
-0.0004
0.0013

t-statistics
-1.1703
3.2531
0.6602
-1.2939
-0.1024
-1.1022
-0.5715
5.2448
-0.3222
2.6747
0.1072
0.0000***

Prob.
0.2424
0.0006
0.2547
0.0981
0.4592
0.1354
0.5679
0.0000
0.7474
0.0039

Signifikansi
***
*

***
***

Keterangan : ABNCFO = Abnormal CFO; ASTAFF = Ukuran KAP; SPEC= Spesialisasi
Industri Auditor; ACS = Audit Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan; LEV =
Leverage; LMVE = Logaritma Natural dari Market Value of Equity; ROA = Return on Assets;
Tenure = Jangka Waktu Penugasan Audit KAP; MTB = Market-to-Book Ratio;
*signifikan pada α=10%, **signifikan pada α=5%, ***signifikan pada α=1%

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Uji Model Abnormal Production

𝑨𝑩𝑵𝑷𝑹𝑶𝑫𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑭𝑭𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑷𝑬𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑨𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑷𝑷𝑳𝒊𝒕
+ 𝜷𝟓 𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟔 𝑳𝑴𝑽𝑬𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊𝒕
+ 𝜷𝟗 𝑴𝑻𝑩𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜺𝒊𝒕
Variabel
Konstanta
ASTAFF
SPEC
ACS
PPL
LEV
LMVE
ROA
Tenure
MTB
Adjusted R2
Prob (F-Stat)

Prediksi
+
+
+
+
+/+/+

Koefisien
0.0160
-0.0228
0.0106
-0.0006
0.0009
0.1487
0.0005
-0.2246
-0.0075
-0.0005

t-statistics
-0.5814
0.1579
-7.1760
0.9247
0.7293
0.3274
-0.5814
-0.8002
-3.0463
-0.9972
0.3640
0.0000***

Prob.
0.9084
0.2806
0.4373
0.0000
0.1779
0.2331
0.7436
0.2121
0.0025
0.1597

Signifikansi

***

***

Keterangan : ABNPROD = Abnormal Production; ASTAFF = Ukuran KAP; SPEC =
Spesialisasi Industri Auditor; ACS = Audit Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan;
LEV = Leverage; LMVE = Logaritma Natural dari Market Value of Equity; ROA = Return on
Assets; Tenure = Jangka Waktu Penugasan Audit KAP; MTB = Market-to-Book Ratio;
*signifikan pada α=10%, **signifikan pada α=5%, ***signifikan pada α=1%

Tabel 4.13
Ringkasan Hasil Uji Model Abnormal Discretionary Expenses
𝑨𝑩𝑵𝑫𝑬𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝑺𝑻𝑨𝑭𝑭𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑺𝑷𝑬𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑨𝑪𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑷𝑷𝑳𝒊𝒕
+ 𝜷𝟓 𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟔 𝑳𝑴𝑽𝑬𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊𝒕
+ 𝜷𝟗 𝑴𝑻𝑩𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜺𝒊𝒕
Variabel
Konstanta
ASTAFF
SPEC
ACS
PPL
LEV
LMVE

Prediksi
+
+/-

Koefisien
-0.0038
-0.0170
-0.0251
0.0005
-0.0003
0.1004
-0.0007

t-statistics
0.0754
0.0162
0.0489
0.0004
0.0004
0.0641
0.0006

Prob.
0.9597
0.1475
0.3038
0.0751
0.2267
0.0593
0.2418

Signifikansi

**
*

ROA
Tenure
MTB
Adjusted R2
Prob (F-Stat)

+
+/-

-0.0304
-0.0000
-0.0001

0.0550
0.2899
0.0028
0.9929
0.0003
0.3397
0.5585
0.0000***

Keterangan : ABNDE= Abnormal Discretionary Expenses; ASTAFF = Ukuran KAP; SPEC =
Spesialisasi Industri Auditor; ACS = Audit Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan;
LEV = Leverage; LMVE = Logaritma Natural dari Market Value of Equity; ROA = Return on
Assets; Tenure = Jangka Waktu Penugasan Audit KAP; MTB = Market-to-Book Ratio
*signifikan pada α=10%, **signifikan pada α=5%, ***signifikan pada α=1%

Tabel 4.14
Perbandingan Hasil Uji Hipotesis Untuk Seluruh Model
Hipotesis
H1a
H2a
H3a
H4a

Rincian Hipotesis
ASTAFF  DACC (-)
ASTAFF  ABNCFO (-)
ASTAFF  ABNPROD (+)
ASTAFF  ABNDE (-)

Hasil Pengujian
Berpengaruh Positif
Berpengaruh Positif
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Keputusan
Tolak H1a
Tolak H2a
Tolak H3a
Tolah H4a

H1b
H2b
H3b
H4b

SPEC  DACC (-)
SPEC  ABNCFO (-)
SPEC  ABNPROD (+)
SPEC  ABNDE (-)

Berpengaruh Negatif
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Terima H1b
Tolak H2b
Tolak H3b
Tolak H4b

H1c
H2c
H3c
H4c

ACS  DACC (+)
ACS  ABNCFO (+)
ACS  ABNPROD (-)
ACS  ABNDE (+)

Tidak Signifikan
Berpengaruh Negatif
Berpengaruh Negatif
Berpengaruh Positif

Tolak H1c
Tolak H2c
Terima H3c
Terima H4c

H1d
H2d
H3d
H4d

PPL  DACC (-)
PPL  ABNCFO (-)
PPL  ABNPROD (+)
PPL  ABNDE (-)

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

Tolak H1d
Tolak H2d
Tolak H3d
Tolak H4d

Keterangan : ASTAFF = Ukuran KAP; SPEC = Spesialisasi Industri Auditor; ACS = Audit
Capacity Stress; PPL = Pendidikan Profesi Lanjutan; DACC = Absolute Discretionary Accruals;
ABNCFO = Abnormal CFO; ABNPROD = Abnormal Production; ABNDE = Abnormal
Discretionary Expenses

Indikator perusahaan melakukan manajemen laba riil adalah unusually low cash flow from
operation (CFO), unusually high production cost, dan unusually low discretionary expenses
(Roychowdury, 2006)
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