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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak diteliti oleh

peneliti-peneliti sebelumnya. Model penelitian terdahulu yang meneliti tentang

pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pernah dilakukan oleh

Pouraghajan, Tabari, Emamgholipour, dan Mansourinia (2013) yang

menggunakan variabel ukuran auditor sebagai variabel independennya. Studi yang

sama yang juga meneliti pengaruh antara ukuran auditor sebagai faktor yang

mempengaruhi kualitas audit terhadap praktik manajemen juga dilakukan oleh

beberapa penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Yasar (2013),

Rusmin, Astami, dan Hartadi (2014), Taktak dan Mbarki (2014) serta Piyawiboon

(2015).

Selain ukuran auditor, dalam studi yang dilaksanakan oleh Rusmin

(2010) bahwa auditor industri spesialis dapat dijadikan salah satu faktor dalam

mengukur kualitas audit yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Studi yang

sama juga diteliti oleh beberapa peneliti yakni Liu (2012) serta Sun dan Liu

(2013). Kemudian beberapa peneliti yang dalam metode penelitiannya

menggunakan ukuran auditor dan auditor industri spesialis yakni penelitian yang

diterapkan oleh Chen, Lin, dan Zhou (2005), kemudian diikuti oleh Gerayliet al.

(2011), Christiani dan Nugrahanti (2014) dan juga Ahmadet al. (2016).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Al-Thuneibat, Issa, dan Baker

(2011) serta Okolie (2014) membuktikan bahwa selain ukuran auditor dan auditor

industri spesialis, terdapat juga variabel lain yang memiliki dampak
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terhadapkualitas audit pelaporan keuangan yaitu masa audit auditor. Penelitian ini

juga didukung oleh studi-studi yang menerapkan dan mengembangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian lainnya yang dilakukan

oleh Inaam, Khmoussi, dan Fatma (2012), Kaklar, Kangarlouei, dan Motavassel

(2012), Ching, The, San, dan Hoe (2015) dan Zgarni, Hloui, dan Zehri (2016).

Beberapa peneliti juga menemukan bahwa ukuran komite audit

ternyata juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi pengukur kualitas

audit. Pernyataan ini didukung oleh studi yang diteliti oleh Murhadi (2009),

Ardiyansyah (2013) dan Salihi (2015).

Terdapat juga penelitian yang menggunakan variabel independensi

komite audit sebagai pengukur kualitas audit selain variabel ukuran komite audit

yang diteliti oleh Amar (2014), Kibiya, Ahmad, dan Amran (2016) dan juga

Alzoubi (2016). Ditemukan juga penelitian yang menggunakan variabel komite

audit dan independensi komite audit secara bersamaan dalam suatu penelitian

yaitu dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Alkdai dan Hanefah (2012) serta

diikuti oleh penelitian Nelson dan Devi (2013), Yasser dan Mamun (2016) dan

Malhotra (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Sun, Liu, dan Lan (2011),

Waworuntu, Hermawan, dan Hokardi (2012), Alves (2013) dan Kamolsakulchai

(2013) menggunakan variabel ukuran auditor yang ditambahkan dengan variabel

ukuran komite audit dalam mengukur kualitas audit.
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2.2 Manajemen Laba

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba diartikan sebagai suatu tindakan intervensi terhadap

proses pelaporan keuangan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan

pribadi (Sanjaya, 2016). Sedangkan menurut Scott (2012), manajemen laba dapat

didefinisikan ketika para manajer menetapkan suatu keputusan untuk memilih

kebijakan akuntansi tertentu sehingga semata-mata tidak melanggar kebijakan

akuntansi dan dianggap dapat mencapai tujuan pribadi yang diinginkan.

Manajemen laba bisa terjadi diakibatkan oleh adanya persoalan

keagenan dimana terjadinya ketidaksamaanan kepentingan antara manajer dengan

pemiliki perusahaan (Christiani & Nugrahanti, 2014). Riadiani dan Wahyudin

(2015) mengungkapkan bahwa teori agensi menjelaskan suatu hubungan

keagenan  yang timbul apabila satu orang (principal)atau lebih, mengangkat orang

lain (agent) supaya dapat memberikan suatu jasa kemudian wewenang untuk

mengambil keputusan dipercayakan kepada agen tersebut.

Banyaknya peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh

kualitas audit terhadap manajemen laba mengingat betapa pentingnya kredibilitas

suatu laporan keuangan terhadap keputusan investasi seorang investor. Kualitas

dan kredibilitas dalam pengambilan keputusan atas suatu laporan keuangan dapat

berkurang apabila di dalam suatu laporan keuangan terdapat tindakan manajemen

laba (Piyawiboon, 2015).
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2.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2012) mengungkapkan bahwa manajemen laba terjadi

dikarenakan adanya beberapa motivasi-motivasi yang mendorong terjadinya

tindakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Earnings Management for Bonus Purposes

Salah satu motivasi-motivasi yang mendorong terjadinya tindakan

manajemen laba yaitu motivasi bonus. Motivasi ini menjelaskan

bahwa naiknya atau meningkatnya laba bersih suatu perusahaan yang

dilakukan oleh manajer perusahaan memiliki tujuan untuk

memaksimalkan penerimaan bonus tahunan.

2. Other Contractual Motivations

Manajemen laba yang timbul akibat motivasi dari sisi kontrak dapat

diuraikan melalui tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Kontrak antara Manajer dengan Perusahaan

Motivasi ini menjelaskan bahwa kebebasan yang diberi oleh pihak

perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba kepada manajer

yang mempunyai satu tujuan yaitu supaya target perusahaan dapat

tercapai. Tawaran berupa bonus diberikan oleh pihak perusahaan

kepada manajer atas pencapaian target perusahaan.

b. Kontrak antara Perusahaan dengan Kreditur

Adanya kontrak perjanjian hutang antara perusahaan dengan kreditur

yang terdiri dari persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi

oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan

tersebut serta untuk mencegah terjadinya debt covenant violation yang
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dapat menyebabkan perusahaan terkena sanksi sehingga dapat

menghambat operasional perusahaan tersebut. Hal ini cenderung

mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

3. Political Motivation

Perusahaan yang berskala besar ataupun perusahaan yang telah go

publicmerupakan perusahaan yang sebagian besar kegiatan

operasionalnya mempengaruhi lingkungan sekitar serta menjadi

sorotan mata oleh pemerintah. Hal ini cenderung menimbulkan

motivasi bagi perusahaan untuk mengurangi political cost dengan

mengurangi laba yang dilaporkan.

4. Taxation Motivation

Perusahaan yang memiliki penghasilan besar cenderung pajak

penghasilan yang dibebankan juga semakin besar. Hal ini mendorong

perusahaan untuk melakukan pengurangan pada laba perusahaan agar

beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan semakin kecil.

5. Changes of Chief Executive Officer (CEO)

Dalam memasuki masa pengunduran diri atau masa pensiun, CEO

cenderung melakukan manajemen laba dengan meningkatkan

pendapatan agar memperlihatkan kondisi perusahaan yang baik.

Tujuan dari dilakukannya tindakan ini yaitu supaya bonus yang

diterima pada saat pengunduran diri dapat semakin tinggi. Selain itu,

kecenderungan pada CEO yang tidak memiliki kinerja yang bagus

akan terdorong untuk membela diri dengan menaikkan laba sehingga

tidak diberhentikan dari pekerjaannya.
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6. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan perlu melakukan IPO supaya dapat menjadi perusahaan go

public. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan IPO masih belum

memiliki harga pasar saham. Oleh karena itu, perusahaan perlu

menetapkan harga dasar penawaran (offering price) pada saham

perusahaan. Hal ini cenderung membuat pihak manajemen perusahaan

go public untuk meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan

dengan tujuan untuk menampilkan keadaan perusahaan yang baik

sehingga saham yang ditawarkan kepada publik pun akan bernilai

tinggi.

7. To Communicate Information to Investor

Salah satu media yang dapat digunakan para investor dalam menilai

baik buruknya kondisi suatu perusahaan yaitu melalui informasi

keuangan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan cenderung selalu

ingin menampilkan  prospek perkembangan usaha perusahaan yang

baik pada masa yang akan datang dengan tujuan supaya dapat menarik

calon investor untuk melakukan investasi dengan modalnya. Hal ini

mendorong pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba

perusahaan agar dapat memberikan kesan positif  kepada calon

investor.

2.2.3 Pola-Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2012), terdapat beberapa pola yang biasanya dilakukan

oleh pihak manajemen dalam praktek manajemen laba yaitu sebagai berikut:
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1. Taking big baths

Pola manajemen laba ini merupakan salah satu accounting frauds yang

sangat sulit untuk dideteksi. Dalam kondisi perusahaan yang terburuk, pihak

manajemen malah memperburuk lagi dengan melakukan taking big baths yaitu

dengan mengurangi laba pada periode berjalan dengan cara menghapus atau

mengurangi aset-aset yang ada. Pola ini cenderung akan meningkatkan laba pada

periode-periode selanjutnya dikarenakan biaya-biaya yang dikenakan atas aset

semakin berkurang.

2. Income minimization

Pola manajemen laba ini dilakukan dengan cara melaporkan laba lebih

rendah daripada laba yang sesungguhnya dihasilkan oleh perusahaan. Pola ini

biasanya dilakukan ketika profitabilitas perusahaan sedang melonjak tinggi

sehingga untuk menghindari perhatian secara politis maka perusahaan melakukan

income minimization dengan cara mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai

beban/biaya serta mempercepat penghapusan aset. Beberapa contoh kebijakan

yang dapat diambil pihak manajemen perusahaan dalam melakukan income

minimization yaitu dapat berupa penghapusan atas aktiva tetap dan aktiva tidak

berwujud, pembebanan pada pengeluaran iklan, pembebanan atas Research &

Development, dan lain sebagainya.

3. Income maximization

Berbeda dengan income minimization, income maximization dilakukan

dengan cara melaporkan laba lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya

dihasilkan oleh perusahaan. Pola ini dilakukan ketika laba perusahaan sedang

menurun sehingga mendorong manajer untuk melakukan manipulasi data
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akuntansi dengan cara menaikkan angka laba dengan tujuan untuk meningkatkan

penerimaan bonus tahunan manajer tersebut. Dari sisi lain, pola ini dilakukan oleh

manajer ketika perusahaan memiliki kemungkinan melanggar debt covenant

violation dengan kreditur sehingga mendorong manajer untuk meningkatkan

pendapatan perusahaan.

4. Income smoothing

Pola ini merupakan gabungan dari pola income minimization dan

income maximization. Income smoothing merupakan salah satu bentuk manajemen

labadengan menaikkan atau menurunkan laba supaya laba perusahaan terlihat

relatif konsisten (rata atau smooth). Hal tersebut akan menarik perhatian para

calon investor dikarenakan laba yang relatif konsisten cenderung menggambarkan

perusahaan yang stabil serta tidak berisiko tinggi.

2.3 Kualitas Audit

Audit dapat diartikan sebagai suatu proses dengan tujuan supaya

kesenjangan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham dengan

melibatkan pihak ketiga atau pihak luar untuk memberikan pengesahan terdapat

laporan keuangan dapat berkurang (Meutia, 2004). Hal ini menjelaskan bahwa

kehandalan atas suatu laporan keuangan diukur dari kualitas audit dari pihak yang

melakukan pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan tersebut.

Suseno (2013) juga menekankan bahwa kualitas audit sangat

berhubungan erat dengan kemampuan auditor dalam menemukan dan

mengidentifikasikan kesalahsajian dalam laporan keuangan. Hal ini sangat

bergantung pada keinginan auditor dalam melampirkan laporan audit yang murni

sesuai dengan hasil audit. Tingkat keindependensian merupakan suatu pengukur

Johan, Analisis Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018



16

Universitas Internasional Batam

bagi seorang auditor dalam melaporkan kesalahsajian suatu laporan keuangan

(Ahmadet al, 2016). Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan

keyakinan dan kepercayaan para calon investor.

2.3.1 Ukuran Auditor

Ukuran auditor dapat diukur melalui jumlah pendapatan jasa audit dan

jumlah klien yang diterimanya pada suatu periode (Francis & Yu, 2009). Menurut

Ettredge, Shane, dan Smith (1988) pengukuran dari ukuran auditor dapat

dilakukan berdasarkan jenis auditor yang digunakan, apakah termasuk dalam

kategori BIG4 atau non BIG4.

Ukuran auditor yang besar yang biasanya disebut BIG4 pada umumnya

memiliki teknik dan keahlian dalam melakukan misi auditnya serta memenuhi

kebutuhan klien (Krishnan, 2003). Krishnan (2003) juga meneliti bahwa ukuran

auditor yang besar memiliki pengahlian dalam industri tertentu serta pengetahuan

dalam menemukan masalah yang berhubungan dengan pengaplikasian terhadap

kontrol intern perusahaan dalam berbagai sektor.

Auditor yang lebih besar akan menghasilkan hasil audit yang lebih

akurat karena resiko atas litigasinya lebih besar daripada perusahaan yang lebih

kecil. (Dye, 1993). Perusahaan non BIG4 hasil auditnya cenderung memiliki nilai

diskresionari akrual yang lebih tinggi dibanding perusahaan BIG4. Hal ini

disebabkan karena perusahaan BIG4 memiliki jumlah klien yang lebih besar

dibanding perusahaan non BIG4, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam

melakukan audit oleh perusahaan BIG4 maka akan mengalami kerugian yang

sangat besar (Gerayli et al., 2011).
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2.3.2 Auditor Industri Spesialis

Menurut Balsam, Krishnan dan Yang (2003) auditor industri spesialis

merupakan seorang auditor yang spesialis pada industri tertentu. Balsam et al.

(2003) juga mengemukakan bahwa auditor industri spesialis mempunyai

kemampuan dalam mendeteksi adanyatindakan manajemen laba yang

dilaksanakan oleh perusahaan. Dunn dan Mayhew (2004) menemukan bahwa

auditor industri spesialis memberikan pelayanan nilai tambah kepada kliennya

mereka yang merupakan peningkatan terhadap kualitas pengungkapan.

Tingkat spesialis dari seorang auditor dapat diukur dengan

menggunakan market share. Dengan menggunakan market share dari auditor

maka dapat menampilkan tingkat superior dari auditor pada satu industri tertentu

(Yu, 2008). Sedangkan menurut Yardley, Kauffman, dan Albrecht (1992)

pengukuran auditor industri spesialis dapat menggunakan proporsional dari total

biaya audit dalam satu industri yang dihasilkan oleh perusahaan audit.

2.3.3 Masa Audit Auditor

Masa audit auditor merupakan lamanya hubungan antara auditor

dengan perusahaan klien (Okolie, 2014). Ahmadzade (2012) meneliti bahwa masa

audit auditor merupakan salah satu indeks yang menyebabkan manajemen laba.

Pada umumnya seorang auditor yang menyalurkan jasa audit dalam

masa yang berkepanjangan akan mendapatkan informasi perusahaan yang lebih

banyak dan auditor tersebut dapat membedakan manakah laporan yang salah

(Ahmadzade, 2012).

Inaamet al.(2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa

penurunan kualitas audit dari waktu ke waktu juga dapat menjadi sebuah
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konsekuensi dikarenakan keindepedensian suatu KAP terhadap perusahaan klien

berkurang. Masa audit auditor juga lebih dapat diandalkan dalam hal mengukur

kualitas audit dibanding ukuran auditor (Kaklar et al., 2012). Dalam hal ini,

auditor berkemungkinan mengurangi tingkat kesenjangan informasi antara

pengguna laporan dan manajemen.

2.3.4 Ukuran Komite Audit

Kewajiban untuk membentuk komite audit di lingkungan internal

perusahaan telah tertuang di dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-

643/BL/2012 dalam Peraturan No. IX.I.5. Keputusan ini mewajibkan setiap

emitmen atau perusahaan terbuka di Indonesia diharuskan untuk mempunyai

komite audit. Dalam keputusan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK juga

menjelaskan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk oleh komisaris dan

memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting dalam mengontrol serta

mengawasi manajemen perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.5 Independensi Komite Audit

Sebagaimana yang telah dituang di dalam Keputusan Ketua Bapepam-

LK No. Kep-643/BL/2012 dalam Peraturan No. IX.I.5 bahwa komite audit

haruslah terdiri dari paling kurang tiga anggota komite audit dimana paling kurang

satu orang sebagai ketua dari komite audit dan paling sedikit 2 orang lainnya

sebagai anggota komite audit. Ketua komite audit yang terkualifikasi adalah

anggota yang berasal dari komisaris independen.

Apabila suatu komite audit itu independen, maka kecenderungan untuk

tidak terjadinya suatu konflik kepentingan yang dapat merangsang  suatu perilaku
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oportunistik seperti aksi manajemen laba akan semakin kecil. Siam, Laili, dan

Khairi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite audit yang

independen dianggap dapat dipercaya dalam hal menyediakan sarana komunikasi

informasi formal diantara pengendalian internal, auditor eksternal dan dewan yang

menyebabkan suatu fungsi pengawasan dapat beroperasi dengan lancar.

2.4 Karakteristik Kualitas Audit dan Manajemen Laba

2.4.1 Pengaruh Ukuran Auditor terhadap Manajemen Laba

Menurut Francis, Maydew, dan Sparks (1999) perusahan yang

menggunakan auditor BIG4cenderung membuahkan hasil nilai diskresionari

akrual yang lebih minim dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor

non BIG4. Hal ini disebabkan auditor BIG4 memiliki kemampuan yang superior

dalam membatasi manajemen laba. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya

pengaruh signifikan negatif antara ukuran auditor dengan diskresionari akrual.

Becker, Defond, Jiambalvo, dan Subramanyam (1998) juga menampilkan hasil

penelitian yang sama dimana adanya pengaruh signifikan negatif antara ukuran

auditor terhadap diskresionari akrual. Selain itu hasil penelitiannya juga

menunjukkan bahwa perusahaan BIG4 menghasilkan kualitas audit yang lebih

bagus dan diskresionari akrual yang lebih rendah dibandingkan perusahaan non

BIG4.

Kualitas audit itu dapat diukur dengan menggunakan ukuran auditor.

(Ebrahim, 2001). Ebrahim (2001) juga menyatakan bahwa manajer akan lebih

sedikit untuk melakukan pengaturan laba jikalau laporan keuangan telah

dilakukanpemeriksaan oleh auditor berkualitas tinggi. Hasil penelitiannya juga
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membuahkan hasil yang sama dikarenakan terdapatnya pengaruh signifikan

negatif antara ukuran auditor pada manajemen laba.

Penelitian terhadap perusahaan Stock Exchange of Thailand (SET)

pada periode 2009 hingga 2013 di Thailand yang dilakukan oleh Piyawiboon

(2015) juga menggunakan ukuran auditor sebagai pengukur kualitas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif diantara

ukuran auditor dengan manajemen laba. Hasil yang sama juga ditemukan dalam

penelitian Aliyu, Musa, dan Zachariah (2015) di Nigeria pada periode 2006

hingga 2013 yang menyingkapkan bahwa ukuran auditor mempunyai pengaruh

yang signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa

kualitas audit yang diukur dengan menggunakan variabel ukuran auditor

membuktikan bahwa besar kecilnya suatu KAP dapat mempengaruhi kualitas

audit suatu laporan keuangan perusahaan.

Gerayli et al. (2011) dalam penelitiannya terhadap manajemen laba

juga menggunakan ukuran auditor sebagai variabelnya. Hasil penelitiannya

menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif antara ukuran auditor terhadap

manajemen laba. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Aliyu (2015) dan Piyawiboon (2015).

2.4.2 Pengaruh Auditor Industri Spesialis terhadap Manajemen Laba

Penelitian mengenai manajemen laba dengan variabelnya adalah

auditor industri spesialis (Zhou & Elder, 2001). Auditor industri spesialis dapat

mengurangi nilai manajemen laba pada suatu perusahaan (Zhou & Elder, 2011).

Hasil penelitian Zhou dan Elder (2001) menunjukkan bahwa hubungan antara
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auditor industri spesialis terhadap manajemen laba menghasilkan pengaruh

signifikan negatif.

Hasil penelitian yang sama didukung oleh Balsam et al. (2003) dalam

penelitiannya yang menguji hubungan antara auditor industri spesialis terhadap

manajemen laba. Hasil penelitiannya menemukan bahwa auditor industri spesialis

dapat mengurangi manajemen laba kliennya serta auditor industri spesialis dapat

meningkatkan persepsi pasar tentang kualitas laba perusahaan yang

melaporkannya. Gerayli et al. (2011) juga meneliti penelitian yang sama dan

menemukan hasil yang sama dimana auditor yang ahli dalam industrinya akan

lebih baik dalam memahami kondisi bisnis dari kliennya, sehingga dapat

mengurangi nilai manajemen laba yang dilakukan kliennya. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara auditor industri spesialis

terhadap manajemen laba. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Ahmad (2016) dan Zgarni (2016). Hasil ini membuktikan bahwa

suatu KAP yang spesialis dalam menangani sektor industri tertentu, cenderung

memiliki keahlian dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan

dalam pelaporan informasi keuangan suatu perusahaan.

Hasil yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menggunakan

variabel auditor industri spesialis, Pradhana dan Rudiawarni (2013) menemukan

adanya pengaruh signifikan positif antara auditor industri spesialis dan

manajemen laba. Dimana dapat dikatakan bahwa auditor industri spesialis tidak

bertujuan untuk mengurangi terjadinya manajemen laba tetapi bertujuan untuk

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan sehingga laporan
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keuangan yang disajikan adalah aktual dan dapat diandalkan (Pradhana dan

Rudiawarni, 2013).

2.4.3 Pengaruh Masa Audit Auditor terhadap Manajemen Laba

Piot dan Janin (2007)  mengatakan bahwa auditor memiliki

kemungkinan berkontribusi semakin berkurang dalam mendeteksi kelemahan

kontrol intern dan sumber risiko potensialdikarenakan perjanjian audit telah

menjadi rutin dari tahun ke tahun. Hasil penelitian yang diteliti oleh Piot dan Janin

menunjukkan hasil signifikan positif antara masa audit auditor terhadap

manajemen laba. Hasil yang sama diteliti oleh Chi dan Huang (2005) dalam

penelitiannya bahwa masa audit seorang auditor yang berkepanjangan akan

menciptakan keakraban antara auditor dengan klien serta akan membantu proses

audit klien dan menghasilkan kualitas pendapatan yang tinggi, akan tetapi

keakraban tersebut merusak kualitas audit.

Hasil penelitian tersebut juga didukung dalam penelitian yang

dilakukan oleh Al-Thuneibat et al. (2011) dimana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa masa audit auditor memiliki pengaruh signifikan yang positif

pada manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan semakin lama masa audit dan

hubungan auditor dengan klien dan dorongan manajemen untuk mengelola laba

dan mempengaruhi audit secara perlahan akan semakin kuat, sehingga akan

mengurangi kualitas audit laporan keuangan.

Okolie (2014) meneliti bahwa sebuah hubungan yang berkepanjangan

antara auditor dengan klien dapat menimbulkan ancaman terhadap

keindependensian seorang auditor.Tanggapan yang sama dengan Okolie (2014),

diteliti olehAhmadzade (2012) dalam penelitiannya yang menghasilkan adanya
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pengaruh signifikan dan negatif  antara masa audit auditorpada manajemen laba.

Dapat dikatakan bahwa semakin lama masa audit seorang auditor terhadap klien,

maka akan semakin mengurangi tindakan manajemen laba.

Hasil yang berbeda dari penelitian yang dipaparkan sebelumnya,

ditemukan dalam penelitian Inaam (2012) yang menggunakan masa audit auditor

sebagai salah satu variabel independen dalam penelitiannya terhadap manajemen

laba. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan

antara masa audit auditor dengan manajemen laba.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Alzoubi (2016) menerapkan penelitian terhadap 86 sampel perusahaan

yang terdaftar di Amman Stock Exchange (ASE) pada tahun 2007 hingga tahun

2010. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya pengaruh signifikan negatif

antara ukuran auditor dengan manajemen laba.

Penelitian yang sama terdapat dalam penelitian yang dilteliti oleh

Yasser (2016) yang membuahkan pengaruh signifikan negatif antara variabel

ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Nelson (2013) mengungkapkan

dalam penelitiannya bahwa komite audit memainkan peran yang penting terhadap

kualitas dan kredibilitasnya suatu pelaporan keuangan dan juga komite audit

merupakan bagian dari mekanisme tata kelola untuk meningkatkan kinerja dan

keuntungan ekonomi perusahaan. Keefektivitasan komite audit telah menjadi

suatu subjek yang menarik perhatian dikarenakan meningkatnya kekhawatiran

terhadap kualitas proses pelaporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh

skandal akuntansi beberapa saat ini (Lin & Yang, 2006). Studi yang dilakukan

oleh Lin dan Yang (2006) ini mengungkapkan bahwa ukuran komite audit yang
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lebih besar dapat memberikan lebih banyak pengawasan terhadap proses

pelaporan keuangan sehingga hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh

signifikan .

Salihi dan Jibril (2015) juga menemukan hasil yang mendukung dalam

penelitiannya yang menghasilkan pengaruh signifikan yang negatif pada ukuran

komite audit kepada manajemen laba. Salihi dan Jibril (2015) mengungkapkan

suatu pernyataan di dalam penelitiannya yaitu banyaknya jumlah komite audit

dalam suatu perusahaan dapat menurunkan kecenderungan terjadinya aksi

manajemen laba. Hal ini mendukung pernyataan dari penelitian yang ditemukan

oleh Lin dan Yang (2006). Hasil studi tersebut juga didukung dalam penelitian

yang diterapkan oleh Mishra dan Malhotra (2016) bahwa komite audit yang

berjumlah anggota yang lebih besar akan mengalami tingkat manajemen laba

yang lebih rendah. Mishra dan Malhotra (2016) menambahkan dalam

penelitiannya bahwa komite audit yang besar memperoleh manfaat dari beragam

keahlian dan keterampilan dari anggotanya sehingga mampu menjalankan tugas

yang lebih efektif dalam pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan.

Akan tetapi, Penelitian yang diuji oleh Alkdai dan Hanefah (2012)

terhadap 270 sampel perusahaan di Malaysia dalam periode 2007 hingga 2009

telah menunjukkan hasil yang tidak sama dimana ukuran komite audit tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Studi yang

mendukung penelitian sebelumnya juga diteliti oleh Soliman dan Ragab (2014)

yang mengambil sampel penelitian dari 50 perusahaan yang terdaftar di Egyptian

Stock Exchange (ESE) pada tahun 2007 hingga 2010. Penelitian tersebut juga

menemukan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara ukuran komite audit
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dengan manajemen laba, tetapi terdapat pengaruh signifikan negatif antara

independensi komite audit dengan manajemen laba.

2.4.5 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Variabel independensi komite audit juga dianggap efektif dalam

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Soliman dan Ragab (2014)

beranggapapan bahwa independensi komite audit sangat berkaitan erat dengan

rendahnya tindakan manajemen laba dimana dalamp penelitiannya telah

ditemukan adanya pengaruh signifikan negatif diantara independensi komite audit

terhadap manajemen laba. Studi tersebut disetujui oleh penelitian yang diterapkan

oleh Alkdai dan Hanefah (2012) bahwa independensi komite audit berpengaruh

signifikan dan negatif terhadap kegiatan manajemen laba. Hal ini dikarenakan

komite audit yang independen cenderung tidak memihak karena tidak memiliki

hubungan ataupun afiliasi dengan manajemen perusahaan sehingga cenderung

menentang akan adanya tindakan manajemen laba. Hasil pengujian yang

mendukung juga diteliti oleh Alzoubi (2016) dengan hasil pengujian yang

menghasilkan pengaruh signifikan negatif antara variabel independensi komite

audit terhadap manajemen laba juga mendukung pernyataan di atas bahwa

independensi komite audit sangat direkomendasikan untuk mengurangi nilai

absolut dari akrual diskresioner.

Hasil yang berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Kibiya

(2016) bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

praktik manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Kibiya (2016) didukung oleh

penemuan yang dilakukan oleh Mishra dan Malhotra (2016) bahwa ditemukannya

pengaruh tidak signifikan antara independensi komite audit dengan aksi
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manajemen laba. Mishra dan Malhotra (2016) menambahkan bahwa mayoritas

direktur komite audit di India adalah independen sehingga independensi dari

direksi yang tersisa menjadi tidak material untuk memiliki pengaruh terhadap

manajemen laba.

2.5 Variabel Kontrol dan Manajemen Laba

2.5.1 Pengaruh Arus Kas Operasional terhadap Manajemen Laba

Chen, Chen, Chen, dan Wang (2011) menyingkapkan bahwa

pengukuran arus kas operasional dapat dilakukan dengan cara arus kas dalam

operasi dibagi dengan total aset dari perusahaan. Yu (2008) menyatakan bahwa

pengurangan biaya dalam meningkatkan laba untuk mencapai target tertentu juga

akan membuat resiko terhadap arus kas operasional masa depan, karena tindakan

tersebut secara umum mengurangi arus kas keluar dan akan berpengaruh terhadap

arus kas operasional pada tahun tersebut.

Chen et al. (2011) dalam penelitiannya mengenai manajemen laba,

menggunakan arus kas operasional sebagai salah satu variabelnya. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara arus

kas operasional dan manajemen laba.

Gerayli et al. (2011) juga melakukan penelitian dengan memakai arus

kas operasional sebagai variabelnya dalam penelitiannya mengenai manajemen

laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh

signifikan antara arus kas operasional dan manajemen laba.
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2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Pengukuran ukuran dari suatu perusahaan dapat dilakukan dengan

beberapa cara seperti dengan menggunakan rumus yaitu logaritma dari total

penjualan perusahaan (Zhou & Elder, 2004) dan logaritma dari total aset suatu

perusahaan (Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Menurut Zhou dan Elder (2004)

bahwaperusahaan yang besar cenderung akan lebih sedikit dalam melakukan

manajemen laba karena perusahaan besar akan lebih tunduk pada pengawasan

para analisis keuangan dan investor.

Penelitian yang dilakukan Zhou dan Elder (2004) menggunakan

ukuran perusahaan sebagai salah satu variabelnya dalam mengukur manajemen

laba dan menemukan hasil yangberpengaruh signifikan positif dengan

diskresionari akrual. Hasil yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang

dilakukan oleh Chen, Elder, dan Hsieh (2005) dan Liu dan Lu (2007). Hasil

penelitian mereka menunjukkan bahwa ditemukannya pengaruh signifikan positif

antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba.

Yu (2008) melakukan penelitian mengenai manajemen laba dengan

menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu variabelnya. Menurut Yu

(2008) perusahaan yang semakin besar akan lebih memperhatikan nilai

perusahaannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

memiliki pengaruh yang signifikan negatif dengan manajemen laba.

Gerayli et al. (2011) dalam penelitiannya terhadap manajemen laba

juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabelnya. Hasil penelitiannya

menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan

dengan manajemen laba.
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2.5.3 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan perhitungan rasio antara total hutang dengan total

aset dari suatu perusahaan (Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Leverage juga

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba, dimana leverage yang tinggi ini

bisa dikatakan juga terdapat pelanggaran terhadap perjanjian hutang dan akan

semakin tingginya beban pembiayaan, sehingga untuk mengurangi rasio debt to

equity maka para manajer melakukan peningkatan terhadap laba perusahaan

(Piot& Janin, 2005).

Pernyataan yang diungkapkan oleh Widyaningdyah (2001), perusahaan

yang memiliki hutang dan terancam pada saat jatuh temponya akan melakukan

manajemen laba. Tindakan ini dilakukan karena untuk mendapatkan posisi yang

dapat bernegosiasi relatif baik atau penjadwalan ulang hutang perusahaan dengan

memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik.

Pada penelitian Fayoumi, Abuzayed, dan Alexander (2010),

menggunakan variabel leverage sebagai alat pengidentifikasian resiko, karena

manajer cenderung memanfaatkan peraturan dari prinsip akuntansi ketika

mendekati batas perjanjian hutang. Penelitian tersebut juga berargumen bahwa

manajemen laba bisa mengurangi estimasi penuntut dan mengurangi penilaian

kemungkinan bankrupsi dari pihak luar.

Gerayli et al. (2011) dalam penelitiannya terhadap manajemen laba

juga menggunakan leverage sebagai variabelnya. Hasil penelitiannya

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara leverage terhadap

manajemen laba. Hasil Penelitiannya sama dengan penelitian Dee, Lulseged, dan

Nowlin (2002), Chen et al. (2011), dan Tendeloo dan Vanstraelen (2008).
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2.6 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan tiruan dari model penelitian terdahulu

yang diteliti oleh Ahmadet al. (2016) dengan penambahan variabel masa audit

auditor olehOkolie (2014) dan ukuran komite audit serta independensi komite

audit oleh Amar (2014) sebagai variabel independen. Model penelitian

diilustrasikan Gambar 2.1.

\

Gambar 2.1 Model Penelitian Analisis Pengaruh Kualitas Audit terhadap

Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,

Sumber: Ahmad, Suhara, dan Ilyas (2016), Okolie (2014) dan Amar (2014).

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penguraian kerangka teoritis dan model penelitian di atas

maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ukuran Auditor

Auditor IndustriSpesialis

Manajemen laba

Masa Audit Auditor

Arus Kas Operasional

Ukuran Perusahaan

Leverage

Ukuran Komite Audit

Independensi Komite Audit
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H1 = Ukuran auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen

laba.

H2 = Auditor industri spesialis berpengaruh signifikan negatif

terhadapmanajemen laba.

H3 = Masa auditauditor berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen

laba.

H4 = Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

manajemen laba.

H5 = Independensi Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap

manajemen laba.
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