BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1

Model Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang independensi komite audit terhadap manajemen laba telah

banyak dilakukan di berbagai negara. Klein (2002) telah melakukan penelitian pada
692 perusahaan di Perancis dan menerangkan bahwa manajemen laba dapat dihindari
dengan dibentuknya komite audit oleh administrator independensi. Laporan Bouton
(2002) merekomendasikan bahwa anggota komite audit harus terdiri dari direktur
independensi (dua per tiga dari komite audit terdiri dari anggota independensi yang
dapat memahami operasi dan laporan keuangan perusahaan). Dengan demikian, dapat
diperkirakan adanya hubungan negatif yang signifikan antara komite audit dan
independensi manajemen laba.
Sedangkan di Indonesia, Siregar dan Utama (2005) tidak menemukan
pengaruh dari keberadaan komite audit terhadap jenis manajemen laba yang
dilakukan perusahaan. Bradbury et al. (2006) telah meneliti hubungan yang ada
antara kemandirian dan pendapatan manajemen komite audit. Mengingat fakta bahwa
independensi merupakan kualitas penting untuk komite audit untuk dapat
melaksanakan peran pengawasan, maka seharusnya terdapat keberadaan hubungan
negatif antara persentase administrator eksternal dalam komite audit dan akrual
diskresioner. Sebagai kesimpulan penelitian empirisnya, telah ditekankan fakta
bahwa anggota komite audit secara eksklusif-independensi berhubungan erat dengan
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akrual diskresioner. Hal ini sesuai dengan persyaratan dari organisme mengatur relatif
untuk mengaudit independensi komite.
Fitriasari (2007) juga tidak menemukan pengaruh aktivitas dan financial
literacy terhadap jenis manajemen laba. Piot dan Janin (2007) telah meneliti dampak
dari berbagai dimensi kualitas audit (yaitu komite audit eksistensi dan independensi)
pada manajemen laba untuk sampel 120 perusahaan yang terdaftar besar Perancis
selama periode 1999-2001. Penelitian-penelitian di Indonesia yang mengulas tentang
karakteristik komite audit jumlahnya masih sangat terbatas, terutama jika mengambil
obyek perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan dianggap memiliki tingkat
regulasi yang tinggi (highly regulated) seperti yang diatur dalam peraturan Bank
Indonesia. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh
komite audit terhadap manajemen laba yang akan lebih menekankan pada
karakteristik komite auditnya.
BAPEPAM dan BEI telah mengeluarkan peraturan yang memperkuat
independensi dan efektivitas komite audit. Salah satunya yaitu mewajibkan
perusahaan yang terdaftar di BEl memiliki komite audit. Peraturan tersebut berisi
tentang karakter yang harus dimiliki oleh komite audit, tugas, wewenang dan hak
komite audit dalam perusahaan. Diharapkan bahwa perusahaan yang telah
mempunyai komite audit dapat terhindar dari masalah manajemen laba.

2.2

Manajemen Laba
Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Terdapat
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beberapa definisi manajemen laba yang diungkapkan oleh beberapa peneliti. menurut
Schipper (1989) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu
intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk
memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi
yang netral dari proses tersebut).
Menurut Fischer dan Rozenzwig (1995) manajemen laba adalah tindakan
manajer yang menaikkan (dan menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang
menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau
penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Healy dan
Wallen

(1999)

manajemen

laba

terjadi

ketika

manajer

menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk
mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholders tentang kinerja
ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan
kontrak yang tergantung pada angka akuntansi.
Menurut Gudono (2000) manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan
dengan

sengaja

dalam

batasan

General

Addopted

Accounting

Principles

(GAAP) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Manajemen laba
adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan
untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang
dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias
dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang
mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa
(Setiawati dan Na’im, 2000 dalam Rahmawati et al., 2006).
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Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting
dalam akuntansi keuangan. Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu
upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi
pada manipulasi laba. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk
memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan
pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan
tertentu dalam batasan GAAP. Pihak-pihak yang kontra terhadap manajemen laba,
menganggap bahwa manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan
informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan resiko
portofolionya (Ashari et al., 1994 dalam Assih, 2004).

2.3

Hubungan Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba
Pengertian Independensi menurut Agoes dan Ardana (2009) adalah

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau
tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.” Menurut Agoes
(2012), menjelaskan independensi adalah: “Independensi artinya tidak mudah
dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.”
Menurut SPAP (IAI, 2001) auditor diharuskan bersikap independen, artinya
tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan
umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).
Pengertian independensi juga terdiri dari tiga jenis yaitu:
1.

Independensi dalam fakta (Independent In Fact)

artinya auditor harus

mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.
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2.

Independensi dalam penampilan (Independent In Appearance) artinya
pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan
audit.

3.

Independensi dari sudut keahliannya (Independent In Competence)
independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan
professional auditor.
Dari ketiga pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa independensi yaitu

sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak
bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif. Independensi anggota
komite audit dapat dilihat dari persyaratan keanggotaan komite audit, seperti tertuang
dalam Peraturan No. IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja
komite audit, lampiran ketua Bapepam No. 29/PM/2000.
Ketika anggota komite audit pada suatu perusahaan independen, maka tidak
akan terjadi konflik kepentingan yang dapat mendorong perilaku oportunistik berupa
manajemen laba. Komite audit yang independen dipercaya dapat menyediakan sarana
komunikasi formal antara dewan, pengendalian internal, dan auditor eksternal
sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik (Siam et al., 2015).
Melur (2014) menambahkan bahwa independensi komite audit tidak akan
mampu mempengaruhi manajemen laba apabila independensi hanya diukur melalui
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK). Independensi komite audit dipercaya hanya dapat
mempengaruhi angka manajemen laba jika para anggota komite audit memiliki

Universitas Internasional Batam
Eni Susanti, Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

12

independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat. Hasil ini sejalan juga dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman dan Ali (2006) dan Salleh et al.
(2014).

2.4

Hubungan Anggota Komite Audit terhadap Manajemen Laba
Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian

komite audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan
bahwa komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang
sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang
bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik
dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung
kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan
Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Komite Audit
merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan
Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman,
dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Menurut
Tugiman (1995) pengertian Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh
kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk
melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan
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klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan
independensinya dari manajemen.
Anggota komite audit yang besar dapat memainkan peranan besar dalam
menekan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh anggota komite audit yang
besar mencerminkan sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga akan
lebih baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan (Ismail, Dunstan, & Zijl, 2009).
Hasil penelitian diatas dibantah oleh pernyataan Lin et al. (2011). Anggota
komite audit yang kecil dianggap lebih efektif dalam melaksanakan fungsi
pengawasan karena tidak terlalu dibebani oleh masalah birokrasi (Lin et al., 2011).
Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin kecil anggota komite audit pada suatu
perusahaan, maka tingkat manajemen laba pada perusahaan akan cenderung menurun.
Pengaruh signifikan positif antara anggota komite audit dan manajemen laba
ditemukan pada penelitian Lin et al. (2011) di Hong Kong.

2.5

Hubungan Leverage terhadap Manajemen Laba
Pengertian leverage menurut Husnan (1997) leverage merupakan kekuatan

pengungkit, yaitu dari kata dasar lever yang berarti pengungkit. Menurut Sartono
(2001) leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana oleh pihak yang memiliki
biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial
pemegang saham.
Menurut (Syamsudin, 2001) leverage adalah kemampuan perusahaan untuk
menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar
tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Menurut Horse dan Wachowicz (2007)
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menyatakan bahwa penggunaan leverage dimaksudkan untuk meningkatkan
profitabiitas. Istilah lever diambil dari pengungkit mekanis yang membuat kita
mampu untuk mengangkat beban lebih daripada bila kita melakukannya sendiri.
Angka leverage yang tinggi dapat membatasi perilaku manajemen laba pada
suatu perusahaan (Christie & Zimmerman, 1994). Umumnya perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi harus menghadapi pengawasan yang ketat dari pihak
peminjam (Ardison, Martinez & Galdi, 2012). Pengawasan yang ketat tentu akan
mempersulit manajemen untuk melakukan pengelolaan laba. Hasil penelitian Soliman
dan Ragab (2014) di Mesir menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan
negatif terhadap manajemen laba. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang
ditunjukkan oleh Davidson et al. (2005), Yang et al. (2008), Aygun et al. (2014),
serta Ayemere dan Elijah (2015).
Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh DeGeorge, Patel, dan
Zechhauser (1999), perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki
kecenderungan untuk mengelola laba. Hal ini dikarenakan perusahaan harus
menunjukkan laporan keuangan dengan kinerja yang baik sehingga pihak peminjam
akan meminjamkan dana yang lebih banyak lagi. Pendapat ini pun sejalan dengan
penelitian Saleh et al. (2007), Mitani (2010), Lin dan Percy (2009), Alves (2011), dan
Qallap (2014). Hasil uji regresi pada penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa
leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
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2.6

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
Francis (1986), Elton dan Grubber (1995) serta Fama dan French (1995)

dalam Panjaitan et al. (2004) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai nilai
skala kecil cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang
berskala besar. Perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk
memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang
berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan besar.
Perusahaan yang mempunyai risiko yang besar biasanya menawarkan return yang
besar untuk menarik investor.
McKeown et al. (1991) mengatakan bahwa perusahaan besar lebih banyak
menawarkan biaya audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil.
Dalam kaitannya mengenai kehilangan biaya audit yang signifikan tersebut,
menyebabkan auditor mungkin menjadi ragu untuk mengeluarkan opini audit going
concern pada perusahaan besar.
Mutchler et al. (1997) menyatakan bahwa dalam penelitian faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap laporan audit pada perusahaan yang gulung tikar terdapat
bukti empiris bahwa ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan
penerimaan opini audit going concern. Ferry dan Jones (1979) (dalam Sujianto,
2001), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total
penjualan dan rata-rata total aktiva sehingga ukuran perusahaan merupakan ukuran
atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.
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Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan inventory
cotrollability yang seharusnya dalam skala ekonomis. Besarnya perusahaan
menunjukkan pencapaian operasional dan pengendalian persediaan (Mukhlasin,
2002). Sementara itu ketika melihat dari sisi luar perusahaan, kegiatan yang ada pada
perusahaan besar cenderung diawasi oleh pasar modal, sehingga perusahaan besar
tidak mampu melakukan manajemen laba (Singh & Davidson, 2003).
Sesuai dengan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas
manajemen laba akan lebih sering ditemukan di perusahaan kecil. Pengaruh
signifikan positif ini sejalan dengan hasil penelitian yang didapat oleh Saleh, et al.
(2007), Thoopsamut dan Jaikengit (2008), serta Ayemere dan Elijah (2015).
Umumnya manajer pada perusahaan besar melakukan manajemen laba demi
mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar juga (Lobo & Zhou, 2006).
Ukuran perusahaan sebagai pengukur biaya politik dianggap sangat sensitif terhadap
perilaku pengelolaan laba. Perusahaan besar umumnya mendapatkan perhatian yang
besar juga dari pihak terkait, seperti pemegang saham. Akibatnya, perusahaan besar
cenderung menurunkan laba sampai ke tingkatan tertentu untuk mengurangi dampak
yang merugikan dari biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990).
Selain perhatian dari pemegang saham, perusahaan besar juga harus
menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan dan analisis para ahli keuangan. Hal
ini mendorong manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan dengan laba yang
tinggi (Dimitropoulus & Asteriou, 2010). Argumen ini didukung oleh penelitian
Alves (2011), Sun et al. (2011), Isenmila dan Elijah (2012), Nelwan dan Tansuria
(2014), Qallap (2014), dan Soliman dan Ragab (2014).
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2.7

Hubungan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba.
Menurut DeAngelo (1981) sebagaimana dikutip Ebrahim (2001), kualitas

audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang
melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan
melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big
four accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber
daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau
beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh
masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati.
Dalam hal ini, Watkins et al. (2004) menekankan bahwa kata “marketassessed” yang diukur oleh DeAngelo (1981), hanyalah reputasi auditor, bukan
kekuatan pemonitoran auditor (auditor monitoring strength). Reputasi auditor adalah
apa yang dinilai oleh pasar secara potensial akan dilakukan dan/atau telah dilakukan
oleh auditor dalam penugasannya.
Menurut Deis dan Giroux (1992) sebagaimana dikutip Watkins et al. (2004),
ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan persentase dari biaya
audit dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan
audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai
pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat
perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big four accounting firms) dengan
KAP berukuran kecil (non big four accounting firms).
Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang
berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, termasuk
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yang ditimbulkan atas praktik manajemen laba. Hasil audit tidak bisa diamati secara
langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit menjadi sulit untuk
dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu
kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas audit. Dimensi kualitas audit
yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik
atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang
paling penting (Sanjaya dalam Indriani, 2010)
Kualitas audit tidak signifikan terhadap manajemen laba, hal ini
dimungkinkan praktek manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan
agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus di mata calon investor, namun
mengabaikan keberadaan auditor big four (Luhgiatno, 2008). Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Berard et al. (2004), Chung et al.
(2005), Davidson et al. (2005), Rahman dan Ali (2006), Christiani dan Nugrahanti
(2014), Luhgiatno (2008) dan Rahmadika (2011), tetapi tidak konsisten dengan hasil
temuan yang dilakukan oleh Menon dan William (2004), Lobo dan Zhou (2006) dan
Tendeloo dan Vanstraelen (2008).

2.8

Model Penelitian
Model penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen

laba yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari model penelitian
Becker et al., (1998) dan Klein (2002).
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Independensi Komite
Audit 100
Independensi Komite
Audit 67
Anggota
Komite Audit

Manajemen Laba

Kualitas Audit

Leverage

Ukuran
Perusahaan
Gambar 1 Model penelitian pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen
laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Penelitian
2016

2.9

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka diperoleh hipotesis

sebagai berikut:
H1:

Independensi komite audit 100 mempunyai pengaruh yang tidak signifikan
terhadap manajemen laba.

H2:

Independensi komite audit 67 mempunyai pengaruh yang signifikan negatif
terhadap manajemen laba.
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H3:

Anggota komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap
manajemen laba.

H4:

Kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap
manajemen laba.

H5:

Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap manajemen
laba.

H6:

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap
manajemen laba.
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