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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan sarana penyampaian informasi keuangan 

kepada pihak di luar korporasi. Laporan keuangan dapat memberikan informasi bagi 

para pengguna umumnya untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sepatutnya 

laporan keuangan dapat memenuhi keperluan para pengguna terutama yang berkaitan 

dengan kehandalan informasi yang ada di dalamnya.  

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih 

rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keungan perusahaan secara riil, namun 

di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak 

manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan 

atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Transaksi akrual tersebut terdiri dari 

transaksi non-discretionary accruals dan discretionary accruals. Transaksi Non-

discretionary accruals misalnya biaya depresiasi dan transaksi discretionary accruals 

misalnya pemilihan waktu dari pengakuan pendapatan (Roshan, 1998). Pilihan 

metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk memanipulasi 

laporan keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip prinsip akuntansi 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan atau untuk tujuan 

tertentu lainnya dikenal dengan sebutan manajemen laba atau earning management. 
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Agar informasi tersebut dapat dipercaya dan tidak menyesatkan, maka laporan 

keuangan harus diaudit. Dalam perusahaan publik, pemilik tidak bisa secara langsung 

melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi yang ada di dalam laporan 

keuangan. Untuk itu, dibutuhkan jasa auditor untuk melakukan verifikasi terhadap 

informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

Pihak yang dapat melakukan audit atas laporan keuangan adalah akuntan 

publik. Akuntan publik akan melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada pada 

standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik. Dalam 

menjalankan tugas auditnya, akuntan publik menilai apakah penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan manajemen sudah sesuai dengan ketentuan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Sebagai hasil auditnya, akuntan publik memberikan 

pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Opini auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit disajikan di 

dalam ”Laporan auditor independen”. 

Akuntan publik dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien mempunyai 

peran yang strategis sebagai pihak ketiga, baik untuk pihak manajemen ataupun pihak 

pemakai laporan keuangan. Eunike Christina Elfarini (2007) mengatakan terdapat 

suatu kepentingan yang berbeda antara pihak manajemen dengan pihak pemakai 

laporan keuangan. Dalam hal ini, manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat baik di 

depan pihak eksternal perusahaan terutama terhadap pemilik atau pemegang 

sahamnya.  Akan tetapi di sisi lain, pemilik atau pemegang saham menginginkan 

auditor dengan sejujurnya melaporkan keadaan yang terdapat di dalam perusahaan 
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yang dimilikinya tersebut. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan 

auditan yang diberikan kepada akuntan publik inilah yang mengharuskan akuntan 

publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit yang dimiliki 

oleh akuntan publik diharapkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta 

membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan para penggunanya terhadap 

laporan keuangan.  

Dalam prakteknya, terdapat banyak sekali skandal skandal laporan keuangan 

yang melibatkan akuntan publik baik di dalam maupun di luar negeri. Skandal di 

dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan 

Akuntan Indonesia terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan 

melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank – bank yang dilikuidasi pada tahun 

1998. Selain itu, terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang 

tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh 

Bapepam (Winarto 2002). 

Selain contoh kasus diatas, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga 

mendapat sorotan yang besar dari masyarakat yakni seperti kasus yang menimpa 

akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan 

dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International,Tbk. Kasus tersebut 

muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan 

indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan aset perusahaan hingga 

ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT Great River International, Tbk yang 

mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam 
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membayar hutang. Dalam kasus ini Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik 

yang memeriksa laporan keuangan PT Great River International, Tbk menjadi 

tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 

November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta 

selama dua tahun karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Standar 

Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan 

keuangan konsolidasi PT Great River International, Tbk. 

Dalam skandal keuangan diatas yang terjadi adalah auditor tidak dapat 

mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan yang ada, maka yang menjadi inti 

permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Pada umumnya 

kualitas auditor ini dikaitkan dengan ukuran auditor yaitu Big dan non-Big. Auditor 

Big dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan yang 

ada di dalam laporan keuangan. Auditor yang diklasifikasikan sebagai Big juga 

dianggap akan lebih mampu membatasi praktek manajemen laba dibandingkan 

dengan auditor non-Big. 

Namun jika yang terjadi adalah justru akuntan publik ikut mengamankan 

praktek rekayasa tersebut, seperti yang terungkap pada skandal keuangan perusahaan 

yang menimpa Enron, Xerox, Worldcom dan Tyco menunjukkan bahwa kualitas 

audit yang biasanya diklasifikasikan menjadi Big dan non-Big tidak selamanya 

menjadi ukuran terhadap timbulnya manipulasi terhadap laporan keuangan. Kasus ini 

menimbulkan isu baru berkaitan dengan kualitas audit. Oleh karena itu, mungkin 
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terdapat faktor lain terkait dengan auditor yang mempengaruhi terjadinya manajemen 

laba dalam suatu perusahaan selain kualitas auditor.  

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri-

industri lain seperti manufaktur, consumer goods, dan sebagainya. Indusri perbankan 

memiliki sejumlah regulasi yang ketat. Hal ini disebabkan oleh peran bank sebagai 

lembaga kepercayaan masyarakat dimana bank menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi. Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan 

keuangan bank yang bias karena tindakan manejemen laba, maka mereka akan 

melakukan penarikan dana secara bersama-sama dan besar-besaran sehingga dapat 

mengakibatkan rush.  

Salah satu contoh regulasi dalam perbankan adalah adanya kewajiban bank 

untuk memenuhi rasio kecukupan modal yaitu minimum 8%. Rasio kecukupan modal 

ini atau CAR dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai tingkat 

kesehatan suatu bank. Bank Indonesia (BI) menggunakan laporan keuangan bank 

sebagai dasar untuk menentukan status suatu bank apakah bank itu sehat atau tidak. 

Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba 

supaya bank mereka dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (BI). Setiawati dan Na’im (2001), dan Baridwan (2006) 

menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manejemen laba untuk 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 
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Berdasarkan atas latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. Penulis ingin melihat lebih jauh apakah kualitas audit memliki 

hubungan dengan manajemen laba dalam perusahaan perbankan di Indonesia 

Penelitian mengenai hubungan kualitas Audit terhadap manajemen laba ini 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Inten Meutia dengan menggunakan sampel 

perusahaan  manufaktur yang listed di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan pada penelitian 

kali ini penulis akan menggunakan sampel dari seluruh bank yang ada di Indonesia 

baik yang listed maupun yang tidak listed di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan 

penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kualitas audit terhadap 

manajemen laba yang ada pada perusahaan perbankan di Indonesia. 

 

1.2   Masalah Penelitian 

1.2.1  Perumusan Masalah 

Sebelum penulis menyajikan masalah dalam objek penelitian, maka terlebih 

dahulu mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yaitu : 

1. Apakah terdapat hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba 

berdasarkan Model Healy pada perusahaan perbankan di Indonesia? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba 

berdasarkan Model Jones Modifikasi pada perusahaan perbankan di 

Indonesia? 
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1.2.2 Pembatasan masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa limitasi diantaranya ialah : 

1. Industri yang menjadi objek penelitian adalah industri perbankan yang ada di 

Indonesia 

2. Kualitas audit dikelompokkan menjadi dua, yaitu Big 4 dan Non Big 4 

sebagai alat pengukurannya. Penulis tidak menggunakan ukuran lainnya 

dalam pengukuran kualitas audit seperti jumlah klien yang ada, jumlah 

kekayaan auditor ataupun reputasi dari auditor karena adanya keterbatasan 

data yang ada.  

3. Dalam mendeteksi model manajemen laba, yang digunakan adalah Model 

Healy (1985) dan Jones Modifikasi (1991) 

 

1.2.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melakukan investigasi tentang hubungan dari kualitas audit terhadap 

manajemen laba berdasarkan Model Healy yang ada pada perusahaan 

perbankan di Indonesia? 

2. Untuk melakukan investigasi tentang hubungan dari kualitas audit terhadap 

manajemen laba berdasarkan Model Jones Modifikasi yang ada pada 

perusahaan perbankan di Indonesia? 
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1.2.4 Manfaat penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang positif bagi : 

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

masukan dan pertimbangan dalam menilai laba perusahaan target yang 

diinginkan. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperluas dan memperdalam pengetahuan akan perilaku perusahaan 

perusahaan di Indonesia dalam melakukan manajemen laba. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan fondasi bagi penelitian penelitian selanjutnya 

dalam bidang bidang yang terkait antara kualitas auditor dengan 

manajemen laba yang ada pada industri perbankan  

 

1.2.5 Sistematika Penulisan 

I.  Pendahuluan 

      Bab pendahuluan ini terdiri dari : 

I.1.  Latar belakang Masalah 

Dalam latar belakang masalah, penulis menjelaskan berbagai peristiwa secara 

umum yang membuat penulis tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut secara 

lebih lanjut melalui suatu penelititan. 
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I.2. Masalah Penelitian 

Sub-bab ini menjelaskan pokok pokok permasalahan yang akan diteliti. 

I.3.  Tujuan Penelitian 

Menjelaskan tujuan dari penelitian yang disusun 

I.4.  Manfaat Penelitian 

Menjelaskan kegunaan dari penelitian yang disusun bagi ilmu pengetahuan 

dan juga pihak lainnya. 

I.5.  Sistematika Penulisan 

Menjelaskan kerangka sistematis penulisan yang dipakai dalam pembuatan 

laporan penelitian. 

II. Landasan Pemikiran Teoritis 

      Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut : 

II.1.  Tinjauan Pustaka 

Dalam sub-bab ini penulis menjelaskan landasan teori yang dipakai dalam 

menjelaskan peristiwa peristiwa atau hal hal yang diteliti. 

II.2.  Kerangka Pemikiran 

Menjelaskan hasil hasil pemikiran sebelumnya yang relevan dengan topik 

penelitian yang sedang disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang 

penelitian yang sedang disusun maupun sebagai dasar untuk menyusun 

hipotesa. 
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II.3  Kerangka Hipotesis 

Merupakan sub-bab yang menjelaskan hipotesa atau kesimpulan awal penulis 

dan kerangka pemikiran terhadap penelitian yang sedang disusun. 

III. Metodologi Penelitian 

       Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut : 

III.1  Waktu dan tempat penelitian 

 Penulis menjelaskan kapan dan dimana subyek penelitian dilakukan, 

III.2  Metode Pengumpulan Data 

Penulis menjelaskan bagaimana data yang digunakan dalam penelitian 

diperoleh. 

III.3 Metode pengambilan data  

Penulis menjelaskan segala kriteria yang diperlukan dalam pengambilan data 

perbankan yang dibutuhkan 

III.4  Definisi operasional variabel dan pengukurannya 

Penulis menjelaskan tentang apa saja yang menjadi variabel di dalam 

penelitian yang dilakukan, serta bagaimana cara perhitungannya secara detail. 

III.5  Metode analisa data 

Dalam sub-bab ini penulis menjelaskan metode analisis yang digunakan 

dalam menjawab masalah penelitian. 
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IV. Analisis dan Pembahasan 

       Pada bab ini akan disajikan analisis permasalahan mengenai objek penelitian 

dan pembahasan yang meliputi deskripsi data, pengujian statistik data yang diperoleh, 

hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian. 

V. Kesimpulan dan Saran  

      Merupakan bab terakhir dan merupakan penutup dari penelitian ini. Pada bab 

ini akan disajikan hasil penelitian secara ringkas (kesimpulan) beserta saran yang 

diperlukan terutama bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pengertian Bank 

 Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan 

fungsi penghimpunan dana ini, bank sering juga disebut sebagai lembaga 

kepercayaan.  Dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan jenis 

usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah (highly regulated). 

Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak 

terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat 

mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan 

oleh otoritas moneter dengan menggunakan berbagai alat kebijakan moneter. 

 Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. 
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 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank yang utama 

adalah: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan produk produk yang 

ditawarkannya dalam bentuk simpanan. Tujuan masyarakat menyimpan 

dananya di bank adalah untuk keamanan uang yang dimilikinya. Selain itu, 

tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan pengembalian (return) atas uang 

yang telah ditempatkannya pada bank tersebut. Secara umum, jenis simpanan 

yang ditawarkannya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan 

tabungan. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan 

yang diberikan. Secara umum, jenis kredit yang diberikan oleh perbankan 

dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. 

3. Menyediakan jasa jasa lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah dalam bentuk 

transfer, kliring, inkaso, L/C, bank garansi, dan jasa lainnya. 

Operasi bank didasarkan pada suatu proses yang disebut sebagai transformasi 

asset dengan mempertimbangkan faktor faktor likuiditas, risiko dan keuntungan. 

Transformasi asset adalah proses pengalihan dana yang dihimpun bank  dari berbagai 

sumber, yang merupakan kewajiban bank, menjadi kekayaan (asset) berupa 

persyaratan kredit, pembelian surat surat berharga, dan bentuk bentuk aktiva lainnya 

(Siamat, 1995) 

Sebagai perantara keuangan, bank akan memperoleh keuntungan dari selisih 

bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



14 

 

 

 

diperoleh dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah 

spread based. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. 

Sedangkan untuk bank syariah tidak dikenal dengan istilah bunga karena bank syariah 

mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal 

dengan istilah bagi hasil atau profit sharing. 

 

2.1.2.  Profesi akuntan publik sebagai Auditor 

 Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki ijin dari menteri keuangan atau 

pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktek akuntan publik.  Profesi 

akuntan publik sebagai pihak penerima kerja dari pemberi kerja (klien), seharusnya 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemberi kerja. Namun pada kenyataannya 

profesi akuntan tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak pihak yang 

berkepentingan dengan hasil pekerjaannya (hasil audit) misalnya : pemegang saham, 

kantor pajak, calon investor, kreditur, karyawan dan lain lain. Dengan demikian, 

profesi akuntan itu bertanggung jawab kepada publik atau masyarakat keuangan. 

Akibat adanya tanggung jawab kepada public tersebut maka akuntan harus 

mengabdikan diri demi kepentingan publik melalui pelayanan yang sebaik-baiknya 

dengan penuh independensi, dam professional dalam hal pengauditan laporan 

keuangan dan penyajian hasil pengauditan serta pemberian opini terhadap hasil 

tersebut dan akuntan harus mempertahankan hal itu walaupun harus bertabrakan 

dengan kepentingan pemberi kerja. 
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 Salah satu bentuk atau jenis praktek akuntan public adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh kliennya Auditor 

mempunyai beberapa tanggung jawab yang berkaitan dengan profesinya, antara lain :  

a. Mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan dan 

ketidakberesan. Pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat 

berupa kekeliruan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan 

estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, 

klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan 

serta penyalahgunaan aktiva. 

b. Mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik kepentingan, 

dengan bersikap jujur bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai 

kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik. 

c. Mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses 

audit, dimana jika hasil evaluasi yang dilakukan auditor mengindikasikan 

adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib 

mengevaluasi ancaman manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

Apabila ternyata rencana manajemen tidak memuaskan, auditor boleh tidak 

memberikan pendapat dan perlu diungkapkan daalam laporan audit. 

d. Menemukan tindakan melanggar hukum dan perundang-undangan oleh satuan 

usaha dari klien. Penentuan pelanggaran tersebut bukan hanya berdasarkan 

kompetensi auditor, namun juga menurut hasil penilaian ahli hukum 
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Hasil dari penelitian Neebes, Guy dan Whittington (1991) membagi tindakan 

illegal ke dalam dua kategori. Pertama adalah tindakan tersebut berpengaruh langsung 

dan material terhadap laporan keuangan, sehingga auditor bertanggung jawab 

mendesain audit yang dapat memberikan jaminan kewajaran laporan keuangan yang 

bebas dari salah saji material. Kedua, adalah tindakan yang tidak berpengaruh 

terhadap laporan keuangan, auditor bertanggung jawab mengevaluasi ketika ada 

informasi yang menarik perhatian bahwa tindakan yang tidak berpengaruh langsung 

terhadap laporan keuangan, auditor bertanggung jawab mengevaluasinya ketika ada 

informasi yang menarik perhatian bahwa tindakan illegal mungkin terjadi yaitu 

dengan menerapkan prosedur tambahan. 

 

2.1.3.  Kualitas Audit  

 Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi 

yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak 

luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna 

laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan 

berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan 

suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam 

pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses 

pengauditan. Menurut Goldman dan Barlev (1974) pengauditan merupakan suatu 

pengujian yang dilakukan secara seksama dan beraturan keatas laporan keuangan 
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dalam menilai terhadap kekonsistenan, ketepatan dan kewajaran penerapan standar 

akuntansi yang diterima umum. Mereka juga mengatakan bahwa laporan auditor 

mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu :  

1. Manajer perusahaan yang diaudit 

2. Pemegang saham perusahaan 

3. Pihak ketiga atau pihak investor seperti calon investor, kreditur dan supplier. 

Sedangkan menurut Jansen dan Meckling (1976) pengauditan merupakan 

suatu proses pengawasan dan meningkatkan keselarasan informasi yang wujud antara 

manajemen dan pemegang saham. Pengauditan diharapkan dapat mengurangkan 

kesalahan penggunaan sistem akuntansi. Hal ini bermakna auditor mempunyai 

peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas audit 

merupakan masalah utama yang harus mendapat perhatian khusus dalam proses 

pengauditan.  

Kedua definisi diatas tersebut lebih menekankan kepada penilaian praktik 

sistem akuntansi klien dan keselarasan informasi akuntansi. Sistem akuntansi dan 

keselarasan informasi yang bermanfaat merupakan tujuan dari laporan keuangan 

sebab sistem akuntansi klien yang baik dan keselarasan informasi dari laporan 

keuangan merupakan harapan investor dan pemegang saham. 

Berkaitan dengan kualitas audit, DeAngelo (1981) menyatakan kualitas audit 

adalah kebebasan yang tinggi sebagai faktor kemungkinan auditor dapat menemukan 

dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas penemuan 

suatu pelanggaran tergantung kepada kemampuan teknikal auditor dan independensi 
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auditornya. Penemuan pelanggaran merupakan ukuran kualitas audit yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan auditor tersebut. Sedangkan 

pelaporan pelanggaran bergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan 

pelanggaran tersebut. Dorongan ini bergantung pula kepada kebebasan yang dimiliki 

oleh auditor. 

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh DeAngelo (1981); 

Goldman & Barlev (1974); Nichols & Price (1976) umumnya mengasumsikan bahwa 

auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan 

kuncinya adalah auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang 

kemampuan teknik, seperti pengalaman audit, pendidikan profesionalisme, dan 

struktur audit perusahaan, kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.  

Ukuran perusahaan audit menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah 

klien dan prosentase dari audit fees dalam mempertahankan kliennya untuk tidak 

berpindah pada perusahaan audit lainnya.  

Definisi kualitas audit menurut DeAngelo (1981) lebih menekankan kepada 

kebebasan auditor. Auditor yang berukuran lebih besar mempunyai kebebasan yang 

lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berukuran lebih kecil. Kualitas audit 

merupakan suatu kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan 

kesalahan yang ditemukannya, dan kebebasan dianggap dapat dikompromikan 

apabila auditor tidak melaporkan kesalahan tersebut. 

Kualitas audit bukanlah merupakan suatu yang dapat langsung diamati. 

Persepsi terhadap kualitas audit selalu berkaitan dengan nama auditor. Dalam hal ini 
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nama baik perusahaan merupakan gambaran yang paling penting. Baik secara teori 

ataupun empirik, kualitas auditor seringkali diukur dengan menggunakan ukuran 

kantor akuntan publik. 

Beberapa penelitian di Amerika dan Australia menyebutkan bahwa adanya 

hubungan antara kualitas audit dengan ukuran perusahaan audit. Hubungan tersebut 

terjadi dalam kaitannya dengan reputasi perusahaan audit tersebut. DeAngelo (1981) 

berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran 

dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan adalah jumlah 

kliennya. Perusahaan audit yang besar adalah perusahaan dengan jumlah klien yang 

lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar 

akan berusaha menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak 

menyajikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini 

terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. 

Shockley (1981) mengindikasikan bahwa persepsi dari auditor independen 

secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. Sedangkan 

Libby (1979) melaporkan adanya perbedaan dalam reputasi akuntan publik dan 

mengelompokkannya menjadi big eight group & non big eight group. 

Lennox (1999) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perusahaan audit yang 

besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi 

dan mengungkapkannya dalam opini auditor yang mereka buat. Sedangkan Dye 

(1993), menyatakan bahwa auditor yang mempunyai aset atau kekayaan yang lebih 
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besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat 

dibandingkan dengan auditor yang memiliki kekayaan lebih sedikit. Dye juga 

menyatakan bahwa auditor yang memiliki kekayaan lebih besar adalah audit size firm 

yang besar. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa adanya hubungan 

yang positif antara ukuran auditor dan kualitas audit, dimana ukuran auditor dari 

beberapa penelitian tersebut dinyatakan sebagai auditor yang memiliki klien yang 

lebih banyak dan memiliki kekayaan atau aset yang lebih besar serta berkaitan 

dengan reputasi auditor tersebut.  

Di Indonesia, hubungan antara kualitas audit dengan ukuran perusahaan 

belum dapat dilihat jelas. Selain belum adanya penelitian yang dilakukan, juga karena 

di negara ini pasar untuk perusahaan audit belum mencerminkan pasar yang 

kompetitif (Djamil, 1994) 

Kualitas audit dalam kajian ini merupakan variabel independen. Kualitas audit 

diukur dengan mengelompokkan audit yang dilakukan oleh auditor dengan ukuran 

yang besar (big 4) digunakan untuk mengukur kualitas audit yang tinggi dan audit 

yang dilakukan auditor dengan ukuran yang kecil (non big 4) digunakan untuk 

mengukur kualitas audit yang rendah (DeAngelo, 1981; Becker et al., 1998 dan 

Burilovich dan Kattelus, 1997). 
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2.1.4  Teori Keagenan 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory 

(Mursalim, 2005), yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang 

(pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. 

Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, 

hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent 

untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. 

Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja 

atas persetujuan bersama.  

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam 

penulisan makalah ini adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer 

perusahaan. Dimana antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility 

masing-masing dengan informasi yang dimiliki.  

Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (full 

information) dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya 

asimetry information. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat 

memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan 

kepentingan untuk memaksimumkan utilitynya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam 

hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan 

oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 
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terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.  

 

2.1.5  Asimetri Informasi 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan 

keuangan. 

 Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, 

termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan 

dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar 

manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal 

terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki 

kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap 

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. 

 Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai 

asimetri informasi (information asymmetry). Yaitu suatu kondisi di mana ada 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia 
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informasi (prepaper) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder  pada umumnya 

sebagai pengguna informasi (user).   

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

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

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan 

informasinya kepada pemegang saham.  

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

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga 

manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak 

dilakukan.  

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara 

principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan 

sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:   

1. Manusia pada umunya mementingkan diri sendiri (self interest). 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality). 

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk adverse).  
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Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa 

informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan 

reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.  

 

2.1.6  Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.6.1 Definisi Good Corporate Governance 

    Sebagai sebuah konsep yang makin popular, GCG ternyata tak memiliki 

definisi tunggal. Berbagai definisi tersebut diantaranya : 

1) Cadburry Committee (1992) 

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar 

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya.” 

2) Center for European Studies (CEPS) 

“GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, serta 

pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.” 

3) Menurut PBI No. 8/14/PBI/2006 

“GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). 

 

 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



25 

 

 

 

4) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

“GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab pada 

shareholder-nya. 

    Di Indonesia, secara harfiah governance diterjemahkan sebagai pengaturan. 

Kemudian, GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses 

yang digunakan oleh organ perusahaan  (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder, berlandaskan 

peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Ahmad Daniri, 2006: 8). 

2.1.6.2 Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

     Terdapat beberapa manfaat dari adanya penerapan GCG pada perusahaan 

yaitu: 

1) Penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung suatu perusahaan 

dan atau Negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global. 

2) Penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor 

domestik terhadap perusahaan. 

3) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang 

saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini 

dapat berupa kerugian yang diderita perusahaaan sebagai akibat penyalahgunaan 

wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut. 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



26 

 

 

 

4) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan 

perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber 

daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya 

tingkat risiko perusahaan. 

5) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 

6) Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut 

terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang 

ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka 

juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan 

dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 

2.1.6.3 Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG) 

    Prinsip-prinsip dasar dari GCG menurut Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) adalah sebagai berikut: 

1) Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan.  

2) Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban 

organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaaan terlaksana secara efektif. 
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3) Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. 

4) Independency (Kemandirian) 

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bias didefinisikan sebagai perlakuan 

yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

 

2.1.7  Manajemen Laba 

2.1.7.1 Definisi Manajemen Laba 

 Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batasan dan definisi 

manajemen laba. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap pihak yang peduli dan 

beerkepentingan  pada masalah ini mencoba untuk mendefinisikan. Akibatnya adalah 

banyak batasan dan definisi manajemen laba.  
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 Beberapa pihak yang mendefinisikan manajemen laba sebagai kecurangan 

yang dilakukan seorang manajer untuk mengelabui orang lain, sedangkan pihak lain 

mendefinisikan sebagai aktivitas yang wajar dilakukan seorang manajer dalam 

menyusun laporan keuangan. Manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai 

kecurangan sejauh apa yang dilakukannya masih dalam ruang lingkup prinsip 

akuntansi. 

 Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai “upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi informasi dalam 

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan” (Sulistyanto, 2008). 

 Sejalan dengan berkembangnya penelitian akuntansi keuangan yang ada, 

terdapat beberapa definisi manajemen laba yang berbeda antara satu dengan lainnya 

sesuai dengan pemahaman dan penilaiain orang yang mendefinisikan terhadap 

aktivitas pengelolaan dan pengaturan laba itu. Meskipun berbeda namun secara garis 

besar pengertian tersebut mempunyai pengertian yang serupa. Ada beberapa definisi 

yang berbeda satu sama lainnya, diantaranya adalah definisi yang diciptakan oleh 

Davidson, Stickney dan Weil (1987), Schipper (1989), National Association of Fraud 

Examiners (1993), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan 

Wahlen (1999). 

1. Davidson, Stickne dan Weil 

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, manajemen laba merupakan 

proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas batas 
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prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilan tingkat yang diinginkan 

dari laba yang dilaporkan. 

2. Schipper 

Menurut Schipper, manajemen laba adalah campur tangan dalam proses 

penyusunan pelaaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. 

3. National Association of Certified Fraud Examiners 

Dari organisasi ini, manajemen laba didefinisikan sebagai kesalahan atau 

kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta 

material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu 

dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan 

orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau 

keputusannya. 

4. Fisher dan Rosenzweig 

Kedua peneliti ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen laba 

adalah tindakan tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba 

periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan 

kenaikkan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. 

5. Lewitt 

Menurutnya, manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk 

menyetarafkan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik 

memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan 
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sesungguhnya dan itu semua untuk menutupi konsekuensi dan keputusan 

keputusan manajer. 

6. Healy dan Wahlen 

Berdasarkan penelitian mereka, manajemen laba didefinisikan sebagai suatu 

hal yang muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam 

pelaporan keuangan dan mengubah transaksi dalam laporan keuangan yang 

bertujuan menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi 

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

menggunakan angka angka akuntansi yang dilaporkan itu. 

 Melihat definisi di atas, terdapat kesamaan terminologi yang digunakan setiap 

definisi itu, yaitu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba (Davidson, 

Stickney, dan Weil), campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan (Schipper), 

kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan (National 

Association of Fraud Examiners), tindakan untuk mengatur laba (Fisher dan 

Rosenzweig), Fleksibilitas yang mendorong penyalahgunaan laba (Lewitt), serta 

menggunakan keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan (Healy dan 

Wahlen). Dari semua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi 

laporan keuangan. 

2.1.7.2 Teori Akuntansi Positif 

 Secara umum terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk 

berperilaku oportunnis, yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak, perubahan CEO, 
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IPO atau SEO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor. Pengelompokkan ini 

sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (positive accounting 

theory), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi 

laba (Watts & Zimmerman, 1986). Ketiga hipotesis tersebut adalah : 

1. Bonus Plan Hypotesis 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manager perusahaan lebih menyukai 

metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Dalam kompensasi 

manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah 

bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Hal inilah yang dijadikan 

alasan oleh manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu 

sesuai dengan yang diisyaratkan agar dapat menerima bonus.  

 Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat 

untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar 

labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika 

pada tahun itu kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan 

untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang 

dilaporkan (reported earnings) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba 

sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. 

Upaya ini dilakukan agar manajer cenderung selalu mendapat bonus dari periode ke 

periode. Akibatnya adalah pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian 

kesejahteraan yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus. 
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2.  Debt Covenant Hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar Debt equity ratio perusahaan 

tersebut, maka para manajer akan semakin menyukai metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan labanya.  Hipotesis ini terkait erat dengan pemberian kredit dari 

kreditur terhadap debitur. Kreditur memberikan batasan batasan atau syarat yang 

harus dipenuhi oleh debitur. Agar tetap dapat berada di dalam batasan batasan 

tersebut. 

3. Political Cost Hypotesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan kecil maka akan lebih menyukai untuk menggunakan metode 

akuntansi yang dapat menurunkan laba tahunannya. Dengan kata lain, metode 

akuntansi digunakan untuk melanggar regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.  

Dalam permasalahan ini sebagai contohnya adalah tentang undang undang 

perpajakan. Besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung 

pada besar kecilnya laba yang dicapai oleh perusahaan. Perusahaan yang memperoleh 

laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang 

memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula. 

 Kondisi ini yang merangsang manajer untuk  mengelola dan mengatur 

labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu 

tinggi.  
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2.1.7.3. Motivasi Manajemen Laba 

 Berdasarkan tiga hipotesis yang telah dijelaskan di dalam teori akuntansi 

positif adalah merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya 

penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang 

mampu menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Sebagai penerima wewenang 

untuk mengelola perusahaan, manajer seharusnya bekerja untuk pemilik atau 

pemegang saham. 

 Namun, yang terjadi justru sebaliknya, manajer bekerja demi kepentingan dan 

kesejahteraan pribadi. Bahkan dalam perkembangannya manajer tidak hanya 

mengambil hak pemilik tetapi juga mengabikl hak semua pihak lain yang mempunyai 

hubungan bisnis dengan perusahaan. Hal ini dilakukan manajer dengan menyajikan 

informasi yang telah diubah sesuai dengan keinginannya dan merugikan pihak pihak 

lainnya.  

 Upaya mengubah informasi akuntansi inilah yang disebut dengan manajemen 

laba. Ada tiga motivasi yang dapat menjelaskan mengapa seorang manajer melakukan 

upaya manajerial (Watts and Zimmerman 1986), yaitu motivasi pasar modal, motivasi 

kontraktual (bonus) serta Motivasi regulasi yang berkaitan dengan regulasi yang 

dibuat oleh pemerintah. 

1. Motivasi Pasar Modal  

Akuntansi merupakan salah satu komponen yang menjalankan fungsi 

manajemen, khususnya bidang keuangan. Apapun yang dilakukan dan dialami 

manajemen perusahaan akan dirasakan dan dialami fungsi akuntansi. Inilah yang 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



34 

 

 

 

membuat akuntansi rawan untuk diintervensi dan ditekan oleh fungsi manajemen di 

atasnya. Oleh sebab itu, prinsip akuntansi mensyaratkan agar laporan keuangan 

diperiksa dahulu oleh pihak yang netral dari intervensi dan tekanan manajemen 

perusahaan sebelum dinyatakan layak dipublikasikan, yaitu akuntan publik yang 

mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu.  

Dalam beberapa dekade yang lalu, dunia usaha cenderung memilih 

menggunakan dana pinjaman atau hutang untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ini 

dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dunia usaha 

tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan dana operasional dan investasinya namun lebih menyukai 

menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal. Yang dijadikan alasan yang 

mendasarinya adalah : 

a. Bunga utang yang harus dibayar kepada kreditur relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan deviden yang dibayarkan kepada investor, sehingga 

menjadi beban periodik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini yang 

membuat perusahaan mempunyai kinerja periode berjalan menjadi rendah. 

b. Biaya bunga merupakan pengeluaran periodik yang wajib dibayar meski 

perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, Sementara pembayaran 

deviden tergantung pada kebijakan perusahaan, apakah  dalam periode 

tersebut akan membagi deviden atau tidak tergantung pada laba yang 

diperoleh perusahaan.   
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c. Utang merupakan kewajiban yang harus dilunasi perusahaan pada suatu saat 

sedangkan dana pasar modal merupakan sebagian modal perusahaan yang 

tidak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Utang juga merupakan 

kewajiban yang harus diselesaikan meskipun perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan, bahkan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami 

kebangkrutan. 

Sementara di sisi lain publik juga mulai mengalami perubahan orientasi dalam 

menyimpan dana. Apabila beberapa dekade yang lalu publik cenderung memilih 

perbankan atau lembaga keuangan lain sebagai tempat menginvestasikan dan, saat ini 

public cenderung memilih memanfaatkan pasar modal untuk menginvestasikan dana 

yang dimilikinya. Publik tidak lagi menggantungkan duru pada perbankan atau 

lembaga keuangan lain untuk menyimpan dana. Publik lebih menyukai pasar modal 

untuk mengunvestasikan dananya. Ada beberapa alasan yang mendasarinya : 

a. Semakin rendahnya bunga tabungan dibandingkan deviden yang 

diterimanya dari perusahaan yang menjadi tempat menginvestasikan 

dananya. Kondisi ini membuat investasi di pasar modal lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan menyimpan dana di bank atau 

lembaga keuangan. 

b. Upaya menginvestasikan dana di pasar modal berarti seseorang telah 

menjadi salah seorang pemilik perusahaan bersangkutan. Bahkan apabila 

hak kepemilikan mayoritas, orang ini akan mempunyai suara yang cukup 
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signifikan dalam menentukan dalam memilih manajer dan mempengaruhi 

kebijakan kebijakan perusahaan. 

Dalam teori manajemen modern dijelaskan pentingnya pemisahan dan 

kepemilikan perusahaan. Tujuannya, agar perusahaan dikelola secara professional 

oleh orang yang memahami bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan baik.  

Apalagi jika perusahaan telah mencapai skala operasi tertentu yang mengakibaktan 

pemilik tidak mungkin secara langsung bisa mengoperasikan semua aktivitas 

perusahaannya seorang diri.  

Tuntutan pemisahan kepemilikan dan kepengelolaan ini semakin kencang 

untuk perusahaan publik atau perusahaan yang telah melepaskan sebagian sahamnya 

ke public karena dalam perusahaan publik tidak ada lagi pemilik tunggal. Sebagai 

perusahaan dengan kepemilikan terbuka maka kepemilikan dibagi-bagi untuk siapa 

saja yang memegang saham perusahaan tersebut.  

Secara konseptual pemisahan ini mendorong terjadinya asimetri informasi 

antara manajer perusahaan dengan pihak eksternal yang tidak mempunyai akses dan 

sumber informasi yang memadai. Sebagai pihak yang menguasai informasi lebih 

banyak dibandingkan pihak lain, manajer akan bersifat oportunis yaitu mendahulukan 

kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Laporan keuangan yang seharusnya 

menginformasikan nilai dan kondisi fundamental perusahaan digunakan untuk 

kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda 

pengungkapan atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada 

saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu. 
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2. Motivasi Kontraktual  

 pihak yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraan 

pribadinya dengan memanfaatkan pihak lain. Pemilik ingin manajer bekerja untuk 

memaksimalkan dan meningkatkan nilai perusahaan yang dimilikinya. Agar manajer 

termotivasi lebih baik dan keras, maka pemilik menjanjikan sejumlah bonus yang 

akan diberikan bila kinerja yang dicapainya di atas rata rata periode sebeleumnya. 

Untuk itu pemilik menetapkan angka tertentu sebagai batas bawah (boogey) dan batas 

atas (cap) dalam penentuan bonus (Healy, 1985).  

Upaya manajer agar dalam tiap tahunnya selalu mendapatkan bonus akhirnya 

memotivasi manajer untuk bersikap oportunis dalam tiap periodenya. Upaya ini 

dilakukan dengan mengatur laba agar selalu dalam posisi rentang bonus dalam suatu 

periode. Apabila laba sesungguhnya di bawah batas bawah yang telah ditetapkan 

maka manajer akan melakukan rekayasa manajerial agar laba bisa di atas batas bawah 

sehingga manajer tetap dapat mendapat bonus pada periode pelaporan bersangkutan. 

Sebaliknya seandainya laba di atas batas atas, manajer akan mengatur agar laba dapat 

dilaporkan dibawah batas atas dan selisih laba yang belum dilaporkan akan disimpan 

sebagai cadangan untuk periode periode berikutnya. 

Selain hal tersebut, menurut Defond dan Park (1997)  umumnya pada akhir 

periode masa jabatan Chief Executive Officer (CEO) laba perusahaan cenderung 

meningkat dikarenakan manajer dan direksi melakukan manajemen laba agar laba 

perusahaan cenderung meningkat sehingga para CEO kembali dipercaya untuk 

memegang kendali perusahaan secara penuh. Dengan dilakukannya manajemen laba 
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maka kinerja buruk yang dibuat oleh para manajer dapat ditutupi untuk sementara 

waktu dalam periode tersebut. 

3. Motivasi Regulasi  

Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah ini maka 

perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan 

dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Oleh karena itu, semakin 

besar laba yang diperoleh maka semakin besar juga pajak yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil laba perusahaan maka 

semakin kecil pula kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan perusahaan.  

Oleh sebab itu, manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan 

lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya untuk meminimalisir pembayaran 

pajak yang harus dibayar perusahaan.  

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh manajer dalam mengatur laba. 

Sebagai contoh perusahaan melakukan pembelian persediaan pada akhir tahun untuk 

menurunkan pajaknya. Selain itu perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan 

penentuan estimasi cadangan kerugian piutang maupun biaya amortisasi dan 

depresiasi aktiva. Semakin besar cadangan piutang berarti semakin kecil laba yang 

diperoleh perusahaan dan pada akhirnya membuat pajak yang harus dibayar kepada 

pemerintah menjadi semakin kecil. 

Selain itu ada beberapa alasan lain mengapa manajer mempunyai motivasi 

regulasi untuk melakukan pelanggaran berbagai regulasi pemerintah. Sebagai contoh 

di dalam industri perbankan dan keuangan yang sangat “highly regulated”, 
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pemerintah sangat memperhatikan tingkat kesehatan perusahaan yang berada pada 

industri ini. Agar dapat diakui sebagai perusahaan yang sehat maka perusahaan itu 

akan merekayasa kinerja sesuai dengan batas minimal persayaratan dalam regulasi 

itu. Tujuannya adalah agar terhindar dari hukuman yang dikenakan untuk perusahaan 

yang dinyatakna tidak sehat atau tidak memenuhi syarat minimal sebagai perusahaan 

yang sehat. 

2.1.7.4 Manajemen Laba Dalam Penawaran Saham Perdana 

 Dengan berubahnya status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, maka 

pemilik dapat memperoleh tambahan dana dan juga dapat membagi bagikan resiko 

yang dimilikinya kepada pemegang saham lainnya. Pada saat melakukan penawaran 

saham perdana, perusahaan harus menyediakan prospektus yang berisi informasi 

keuangan dan non keuangan mengenai nilai dan kondisi perusahaan pada saat 

tersebut. Informasi dalam prospektus ini akan memberikan gambaran mengenai 

kondisi, prospek ekonomi, rencana investasi serta ramalan laba dan dividen yang 

akan dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan rasional mengenai risiko dan nilai 

saham yang ditawarkan perusahaan. Informasi ini dibutuhkan investor untuk menilai, 

menentukan dan membuat keputusan apakah perusahaan bersangkutan layak dipilih 

sebagai tempat untuk menginvestasikan dananya. 

 Pada saat penawaran saham perdana (IPO), prospektus merupakan satu 

satunya sumber informasi yang tersedia bagi investor. Akibatnya, semakin banyak 

informasi yang ada di dalam prospektus  berarti semakin banyak pula informasi yang 

dapat diterima investor dan begitu juga sebaliknya. Minimnya informasi yang 
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tersedia ini akan mendorong dan memotivasi manajer perusahaan untuk melaporkan 

informasi yang menguntungkan dirinya dengan mempercantik laporan keuangan.  

 Oleh sebab itu, perusahaan cenderung menginformasikan hal hal yang positif 

agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan. Manajer akan 

menyembunyikan, menunda atau mengubah informasi yang dapat membuat investor 

mempunyai persepsi negative terhadap perusahaan.  Inilah sebabnya manajer 

melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chambers pada tahun 1999, ia 

mengatakan bahwa sikap oportunis manajer merupakan sikap curang untuk 

melakukan manajemen laba dalam melaporkan kinerjanya pada saat penawaran 

saham perdana dengan tujuan menyesatkan investor dalam menilai saham yang 

ditawarkannya.  

2.1.7.5. Bentuk Bentuk Manajemen Laba 

 Terdapat beberapa bentuk dari manajemen laba (Scott, 2000), diantaranya 

adalah : 

1. Taking a Bath 

Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian 

periode berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa 

dihindari pada periode tersebut. Untuk itu manajemen harus menghapus beberapa 

biaya dan membebankan perkiraan perkiraan biaya mendatang sehingga laba yang 

dilaporkan pada periode mendatang meningkat.  
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2. Income Minimization 

Bentuk ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sedang dalam posisi 

yang sangat tinggi. Kebijakan ini dilakukan apabila perusahaan meramalkan dalam 

periode mendatang laba perusahaan mengalami penurunan yang drastis sehingga 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Kebijakan yang diambil 

dapat berupa penghapusan atas barang modal dan akitivitas berwujud, pembebanan 

pengeluaran iklan, Research & Development (R & D). Penghapusan ini bertujuan 

untuk mencapai Return On Asset (ROA) atau Return on Investment (ROI) yang telah 

ditetapkan perusahaan.  

3.  Income Maximization 

Di dalam bentuk ini manajemen laba dilakukan untuk bertujuan melaporkan 

net income yang tinggi agar mendapatkan kompensasi bonus yang lebih besar. 

Perusahaan yang melakukan pelanggaran hutang mungkin akan memaksimalkan 

pendapatan. Selain itu, pola ini dilakukan ketika terjadi penawaran saham perdana. 

4. Income Smoothing 

Bentuk ini merupakaan sebagai suatu sarana yang digunakan manajemen untuk 

mengurangi variabilitas urut urutan target ang terlihat karena adanya manipulasi 

variabel variabel akuntansi semu atau transaksi riil (Koch, dalam Salon & Baridwan 

2000). Sementara itu Biedelmen (dalam Chariri & Ghozali 2001) mendefinisikan 

income smoothing sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau 

menfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi 

suatu perusahaan. 
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 Alasan dilakukannya income smoothing oleh para manajer perusahaan adalah: 

a. Memperbaiki hubungan dengan kreiditor, investor dan karyawan serta 

meratakan siklus bisnis (Heyworth 1953) 

b. Menurut Gordon (1964) ada beberapa indikasi : 

 Kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih 

metode akuntansi adalah untuk memaksimalkan kepuasan atau 

kemakmurannya. 

 Kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerja, level dan tingkat 

pertumbuhan gaji dan tingkat pertumbuhan besaran (size) perusahaan. 

 Kepuasan pemegang saham dan kenaikan performa perusahaan dapat 

meningkatkan laba perusahaan 

 Kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan 

stabilitas laba perusahaan. 

Dengan alasan tersebut di atas maka manajemen akan melakukan perataan 

laba dan meratakan tingkat pertumbuhan laba. 

 

2.2  Penelitian Sebelumnya 

 DeAngelo (1981) mengatakan bahwa tuntutan terhadap auditor dan praktek 

manajemen laba diantaranya dipengaruhi oleh kualitas auditor yang berkaitan. 

Kualitas auditor yang tinggi, diklasifikasikan sebagai Big-5 dianggap akan 
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mengurangi timbulnya praktek manajemen laba sekaligus mengurangi tuntutan 

terhadap auditor. 

 Becker et al menggunakan cross sectional model Jones (1991) untuk 

menghitung discretionary accruals. Becker menemukakan bahwa income increasing 

discretionary accruals pada klien KAP non Big lebih tinggi daripada klien KAP Big. 

Auditor diharapkan dapat membatasi dan mengurangkan praktek manajemen laba 

serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna 

laporan keuangan. Namun demikian, pengaruh dan kemampuan auditor untuk dapat 

mengetahui praktek manajemen laba bergantung kepada kualitas auditor tersebut. 

 Watts dan Zimmerman (1986) mengatakan bahwa kebolehpercayaan dan 

pengesahan laporan keuangan perusahaan bergantung kepada kecakapan dan 

kebebasan auditor. Kecakapan bermakana kelayakan profesional individu yang 

memiliki kemampuan teknikal untuk mengetahui wujudnya pelanggaran dalam 

sistem akuntansi. Adapun kebebasan menghendaki auditor untuk mempunyai 

pandangan yang tulus dalam segala hal yang berhubungan dengan hasil auditnya. 

Kemudian, mereka juga mengatakan bahwa laporan auditor bernilai bagi para 

pengguna laporan keuangannya, auditor akan menemukan ketidakpatuhan dan akan 

melaporkannya. Dari aspek manajemen laba maka auditor tidak hanya diharapkan 

hanya dapat mengetahui adanya praktek manajemen laba yang merugikan para 

penggunanya tetapi juga harus memiliki kebebasan untuk dapat membatasi praktek 

tersebut bagi kepentingan para pengguna. 
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 Untuk penelitian yang dilakukan di Indonesia, Inten Meutia (2004) menguji 

hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba, sekaligus melihat pengaruh 

independensi yang diukur dengan non-audit services dan masa jabatan auditor 

terhadap hubungan antara keduanya. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi 

kualitas audit akan semakin rendah absolute discretionary accruls yang terjadi di 

suatu perusahaan. Berkaitan dengan pengaruh non-audit services ditemukan bahwa 

adanya non audit services memberi pengaruh terhadap hubungan antara kualitas audit 

dengan manajemen laba melalui meningkatnya absolute discretionary accruals pada 

tahun perusahaan yang menerima non audit services. Selain itu berkaitan dengan 

masa jabatan auditor, hasil temuan ini menyokong pendapat yang menyatakan bahwa 

semakin lama masa jabatan auditor akan lebih meningkatkan kualitas audit karena 

memberikan kesempatan pada auditor untuk lebih mengenali transaksi kliennya. 

 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah di dalam 

penelitian ini mencoba untuk meneliti pengaruh dari kualitas audit terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang ada di seluruh Indonesia yang 

terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan dua metode perhitungan 

manajemen laba, yaitu Healy model dan Modified jones model. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya meneliti bank yang terdaftar di bursa saja, tetapi juga 

memasukkan semua jenis bank yang ada di Indonesia, terkecuali dengan bank 

berjenis BPR.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis yang sudah 

dijelaskan sebelumnya maka kerangka atas penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesa 

Adanya aspek aspek seperti kualitas individu auditor tidak menutup 

kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi dari para auditor dalam memberikan 

tanggapan atas terpenuhinya aspek independensi auditor. Penelitian penelitian 

terdahulu telah menemukan adanya hubungan antara kualitas auditor dengan 

discretionary accruals. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DeAngelo, 1981 dan Becker et al, 

1998, dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dengan 

 

Kualitas Audit 

 

Manajemen Laba 

Healy Model 

 

Manajemen Laba 

Modified Jones Model 
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manajemen laba yang diproksikan oleh discretionary accruals. Oleh karena itu, 

hipotesis yang dibuat adalah : 

Ho1 : Dengan model healy, kualitas audit tidak berhubungan secara negative dengan 

discretionary accruals. 

Ha1 : Dengan model healy, kualitas audit berhubungan secara negatif dengan 

discretionary  accruals. 

Ho2 : Dengan model modified jones, kualitas audit tidak berhubungan secara negatif 

dengan discretionary accruals.  

Ha2 :  Dengan model modified jones, kualitas audit berhubungan secara negatif 

dengan discretionary accruals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



47 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang ada di Indonesia yang terdiri dari bank dalam kategori 

bank asing, bank kantor cabang asing, bank pemerintah, bank pembangunan daerah, 

bank swasta devisa dan bank swasta non devisa pada periode tahun 2005 – 2007. 

Penelitian ini merupakan hypothesis testing, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menjelaskan hubungan, perbedaan, dan independensi dari dua atau lebih faktor dalam 

sebuah situasi (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini, hubungan yang ingin diteliti 

adalah antara kualitas auditor dengan tingkat manajemen laba yang ada pada 

perusahaan perbankan yang ada di Indonesia selama periode tertentu. Metode 

penelitian yang digunakan adalah field study, yaitu studi yang dilakukan untuk 

menentukan hubungan sebab – akibat dengan menggunakan lingkungan alami atau 

pada keadaan yang sama (Sekaran, 2003). Selain itu, penelitian yang akan dilakukan 

merupakan correlational study karena peneliti tertarik untuk menggambarkan 

variabel yang penting yang berhubungan dengan masalah yang dapat digambarkan 

dalam pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk mengetahui 

apakah pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada industri perbankan di 

Indonesia sesuai dengan teori dan hipotesis yang ada. Unit analisis dari penelitian ini 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



48 

 

 

 

adalah perusahaan perbankan yang ada di Indonesia dengan pengambilan sampel 

yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang ada. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 

Laporan keuangan perbankan pada periode tertentu. Data nama auditor diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan perbankan yang terdapat pada perpustakaan LPPI. 

 

3.3 Metode Pengambilan Data 

 Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria untuk sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

 Adapun kriteria yang digunakan yaitu : 

1. Perusahaan terdaftar dalam Bank Indonesia. 

2. Perusahaan bergerak di bidang perbankan. 

3. Data laporan keuangan tersedia berturut turut untuk tahun pelaporan 2005 

sampai dengan 2007. 

4. Perusahaan sampel tersebut mempublikasikan laporan keuangan auditor 

dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. 
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5. Data yang tersedia lengkap secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat 

data mengenai jumlah total asset perusahaan, pendapatan operasional 

perusahaan, jumlah beban penyisihan piutang aktiva produktif, beban 

depresiasi, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang akan dibayar di 

muka, beban yang masih harus dibayarkan, dan jumlah aktiva tetap. 

6. Perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik dalam mengaudit 

laporan keuangannya. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

 Definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Variabel Independen.  

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen, yaitu kualitas audit. 

Kualitas audit akan diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh 

KAP Big-5 dan audit yang dilakukan oleh KAP non Big-5. KAP Big-5 digunakan 

untuk mengukur kualitas audit yang tinggi sedangkan KAP non Big-5 digunakan 

untuk mengukur kualitas audit yang rendah.  
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, Penelitian ini 

akan mengggunakan model Modified Jones Model (1995) dan Healy Model (1985). 

Modified Jones Model  

Modified Jones Model digunakan karena  menggunakan basis aggregate 

accruals yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling 

kuat dalam mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008). Alasannya adalah model 

ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini digunakan di dunia 

usaha. Manajemen laba dapat diukur melalui discretionary accruals (DACC) yang 

dihitung dengan cara menselisihkan total accruals (TACC) dan nondiscretionary 

accruals (NDACC). Untuk menghitung TACC, maka digunakan perhitungan sebagai 

berikut : 

TACC =  Pendapatan yang masih akan diterima + Beban dibayar di 

muka – Beban Depresiasi – Beban penyisihan piutang aktiva 

produktif – Beban yang masih harus dibayarkan 

Model perhitungan selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :  

TACCit/Tai,t-1= 1(1/TA1,it-1) + α2 ((αREV it –  αRECit)/Tai,t-1) + α3(PPE it/Tai,t-

1) 

Dari persamaan regresi diatas, nondiscretionary accruals (NDACC) dapat 

dihitung dengan memasukkan kembali koefisien – koefisien : 

NDACCit = 1(1/TA1,it-1) + α2 ((αREV it –  αRECit)/Tai,t-1) + α3(PPE it/Tai,t-1) 
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DACCit = TACCit/Tai,t-1 - NDACCit 

Keterangan :  

TACCit = Total Accruals perusahaan i pada periode t 

TA1,it-1 = Total Aktiva perusahaan i pada periode t 

REV it = Revenue perusahaan i pada periode t 

RECit = Receivable perusahaan i pada periode t 

PPE it = Nilai aktiva tetap perusahaan pada periode t 

 Persamaan tersebut hanya dapat digunakaan pada perusahaan perusahaan pada 

umumnya. Untuk perusahaan perbankan dan jasa keuangan lainnya tidak dapat 

dipergunakan. Yang digunakan dalam perusahaan perbankan maka dibuatlah 

persamaan : 

 TA it / (A it-1) = α1(1/A it-1) + β1 (Δ PO it/Tai,t-1) + β2 (PPEit/Tai,t-1) + εit 

Keterangan : 

TA it  =  Total Akrual bank i pada tahun t 

A it-1  =  Total Aktiva bank i pada tahun t 

PO it  =  Pendapatan operasi bank i pada tahun t 

PPEit  =  Aktiva tetap bank i pada tahun t 

i  = 1,…. N bank 

t = 1,….. T tahun estimasi 
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 Healy Model 

 Healy pada tahun 1985 menguji manajemen laba dengan membandingkan rata 

rata total akrual (diskala dengan lag total aset) antara variabel yang merupakan bagian 

manajemen laba. 

Model Healy dirumuskan sebagai berikut : 

DAt  =    TA/Tit-1  

Dimana : 

DA  = estimasi discretionary accrual 

TA = total akrual  

T = Total aktiva pada tahun periode  

t = Tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan program Statistical Product and Service 

(SPSS) 17.0. Beberapa jenis pengujian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini 

antara lain : 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum model regresi yang diperoleh digunakan untuk menguji hipotesis, 

terlebih dahulu model tersebut diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik, yang 

diantaranya adalah : 
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3.5.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal (Ghozali 2002). Untuk menguji apakah data normal atau tidak, dapat 

digunakan dengan melihat grafik histogram ataupun dengan grafik plot yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Dasar analisanya adalah : 

1. Jika data meyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya, maka hal itu menunjukkan pola distribusi normal 

dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2002). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi dapat diketahui dengan 

cara berikut : 
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1. Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat.  

2. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam arti lain, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan 

diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Maka nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1/tolerance. Nilai cut-off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineraitas 0.95 atau sama dengan 

VIF di atas 10. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 atau nilai VIF lebih 

besar dari 10 maka terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2006). 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (ghozali, 2002). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan adanya 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
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 Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Nilai DW yang diperoleh dapat 

dibandingkan dengan nilai table Durbin Watson dengan keputusan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Uji Durbin Watson 

Jika         Keputusan 

        0 < d < dl         Ada autokorelasi positif 

      dl ≤ d ≤ du                       Tidak ada keputusan 

     4 – dl < d < 4         Ada autokorelasi negatif 

 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl           Tidak ada Keputusan 

   du < d < 4 – du            Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif 

 

3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (ghozali, 2002). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedestisitas atau 

tidak terjadi heteroskedestisitas. 

 Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan 
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residualnya (SRESID). Jika ada pola tertentu, seperti titik titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada pola tertentu yang 

terbentuk maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

 Untuk Modified jones Model, Uji asumsi klasik harus dilakukan sebelum 

melakukan metode regresi linear berganda. Sedangkan untuk Healy Model, Uji 

asumsi klasik yang digunakan hanyalah uji normalitas, karena tidak menggunakan 

metode regresi linear berganda. 

 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

 Setelah perhitungan total accrual dan kemudian ditemukan hasil data 

discretionary accruals, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

melakukan perhitungan atas nilai absolute discretionary accruals dengan 

menggunakan model jones yang dimodifikasi (1991) dan juga model Healy (1985).  

 Penelitian ini menggunakan model absolute discretionary accruals sebagai 

ukuran dari discretionary accruals serta tidak membedakan adanya income increasing 

discretionary accruals ataupun juga income decreasing discretionary accruals dalam 

setiap analisisnya. 

3.5.2.1 Uji Korelasi Bivariate 

 Untuk melihat hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba akan 

digunakan analisis korelasi dengan menggunakan non-parametric test. Analisis 

korelasi bivariate bertujuan untuk mencari derajat keeratan hubungan dan arah 
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hubungan dari kedua variabel yang diuji. Nilai korelasinya memiliki rentang antara 0 

sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan -1. Tanda positif dan negatif menunjukkan 

arah hubungannya. Tanda positif menunjukkan arah hubungan searah. Jika satu 

variabel naik, maka variabel lainnya akan naik juga. Sebaliknya, jika tanda negatif 

menunjukkan hubungan yang berlawanan. Jika satu variabel naik, maka variabel yang 

lainnya akan turun nilainya.  

 Ada tiga macam uji bivariate, yaitu uji Pearson yang digunakan untuk 

mengukur hubungan dengan data terdistribusi normal, sementara uji Kendall dan 

Spearman-Rho digunakan untuk mengukur hubungan berdasarkan urutan ranking dua 

variabel skala atau ordinal. Uji dilakukan tanpa memandang distribusi variabel. Uji 

Spearman-Rho merupakan uji non-parametrik dimana tidak memerlukan prasyarat 

data terdistribusi normal.  

3.5.2.2 Independent T-test 

 Selanjutnya untuk membandingkan absolute discretionary accruals antara 

kedua jenis kualitas audit, dilakukan juga analisa dengan menggunakan perbandingan 

mean dari absolute discretonary accruals tersebut yaitu dengan cara independen t-

test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 

dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata 

manakah yang lebih tinggi. Data yang digunakan umumnya adalah data berjenis 

interval atau rasio.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan perbankan yang ada di Indonesia yang terdiri dari bank dalam kategori : 

bank asing, bank kantor cabang asing, bank kantor cabang asing / perwakilan, bank 

pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta devisa dan bank swasta non-

devisa pada periode 2005 – 2007. Berdasarkan data Bank Indonesia terdapat 149 

bank yang terdiri dari 11 bank asing, 28 bank kantor cabang asing / perwakilan, 5 

bank pemerintah, 26 bank pembangunan daerah, 44 bank swasta devisa, dan 35 bank 

swasta non devisa. Dari 149 bank tersebut, terdapat 30 bank yang tidak memiliki 

kelengkapan data. Dengan demikian jumlah perusahaan perbankan yang memenuhi 

syarat yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah 119 perusahaan.  

 Tabel 4.1 

Pemilihan sampel penelitian 
Deskripsi Karakteristik Sampel Penelitian Junlah Perusahaan 

Bank Asing 11 

Bank Campuran 28 

Bank Pembangunan Daerah 26 

Bank Swasta Non Devisa 35 

Bank Swasta Devisa 44 

Bank Persero 5 

Bank yang tidak memiliki kelengkapan data 

selama periode 2005 - 2007 

30 

Bank yang memenuhi kriteria 119 

Sumber : data olahan 
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Dari 119 Perusahaan sampel diperoleh 357 sampel penelitian yang 

selanjutnya dilakukan pengujian awal dalam program SPSS. Namun dari output 

diketahui grafik plot menunjukkan gejala normalitas dan terdapat heteroskedastisitas. 

Untuk itu dilakukan beberapa upaya untuk memenuhi seluruh uji asumsi klasik, 

khususnya ketika menggunakan Model Healy dan Model Modifikasi Jones. 

 

4.2  Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang, 

yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis ini untuk menjelaskan karakteristik sampel terutama mencakup nilai rata – 

rata, nilai ekstrim yaitu nilai minimum, dan nilai maksimum, serta standar deviasi.  

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Healy Model  

                                                  

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 DACC 336 -0.023 0.022885 0.00136 0.00751 

 ABSDA 336 0 0.022982 0.00584 0.0049 

 Valid N (listwise) 336 
    

    Sumber : data olahan 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui jumlah sampel yang telah diteliti 

sebanyak 336 sampel. Variable yang digunakan adalah discretionary accruals dengan 

nilai minimum sebesar -0.022981752975, nilai maksimum sebesar 0.022885167548, 

nilai mean sebesar 0.00136481048745 dan nilai standar deviasi sebesar 
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0.007507152953000. Sedangkan untuk absolute discretionary accruals, nilai 

minimumnya sebesar 0.0000000 , dan nilai maximumnya adalah 0.02298175, nilai 

mean sebesar 0.0058366777 dan nilai standar deviasi sebesar 0.00490483450. 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Sampel menurut Kualitas Audit (Healy Model) 

Kualitas Audit N Persentasi 

Big 4 138 41,1% 

Non Big 4 198 58.90% 

Jumlah 336 100% 

          Sumber : data olahan 

Dari 119 sampel perusahaan didapat 357 sampel penelitian yang selanjutnya 

dilakukan pengujian awal pada perhitungan manajemen laba di dalam program SPSS. 

Namun, dari output diketahui bahwa grafik plot menunjukkan adanya gangguan 

normalitas. Untuk itu dilakukan beberapa upaya untuk dapat memenuhi seluruh uji 

asumsi klasik. Setelah asumsi klasik dipenuhi, maka sampel penelitian berkurang 

menjadi  336 sampel perusahaan sesuai dengan jumlah tabel 4.3 dengan jumlah 

perusahaan yang diaudit oleh kantor auditor Big 4 sebanyak 138 sampel atau sebesar 

41.1%  dan perusahaan yang diaudit oleh kantor auditor non Big 4 sebanyak 198 

sampel atau sebesar 58.9%. 

Berdasarkan tabel dibawah, dapat diketahui jumlah sampel yang telah diteliti 

sebanyak 348 sampel. Variabel penelitian diambil dari 116 perusahaan dalam periode 

2005 – 2007. Variable yang digunakan adalah discretionary accruals dengan nilai 

minimum sebesar -0.033529, nilai maksimum sebesar 0.063710, mean sebesar -
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0.00250071 dan nilai median sebesar  -0.00271422. Sedangkan untuk absolute 

discretionary accruals, nilai minimumnya sebesar .000029, dan nilai maximumnya 

adalah 0.063710, nilai mean sebesar 0. 00747059 & median sebesar 0. 00554737 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif Modified Jones 

   

Discretionary 

accruals 

Absolute 

discretionary 

accruals 

N Valid 348 348 

Missing 0 0 

Mean -0.00250071 0.00747059 

Median -0.00271422 0.00554737 

Minimum -0.033529 0.000029 

Maximum 0.06371 0.06371 

   Sumber : data olahan 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Sampel menurut Kualitas Audit (Modified Jones Model) 

Kualitas Audit N Persentase 

Big 4 144 41.40% 

Non Big 4 204 58,6% 

Jumlah 348 100% 

         Sumber : data olahan 

Dari 119 sampel perusahaan didapat 357 sampel penelitian yang selanjutnya 

dilakukan pengujian awal pada perhitungan manajemen laba di dalam program SPSS. 

Namun, dari output diketahui bahwa grafik plot menunjukkan adanya gangguan 

normalitas data dan terdapat heterokedastisitas. Untuk itu dilakukan beberapa upaya 

untuk dapat memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Setelah asumsi klasik dipenuhi, 

maka sampel penelitian berkurang menjadi  348 sampel perusahaan sesuai dengan 
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jumlah tabel yang ada di bawah dengan jumlah perusahaan yang diaudit oleh kantor 

auditor Big 4 sebanyak 144 sampel atau sebesar 41.4%  dan perusahaan yang diaudit 

oleh kantor auditor non Big 4 sebanyak 204 sampel atau sebesar 58.6%. 

 

4.3  Perhitungan Manajemen Laba Model Healy 

 Dalam perhitungan manajemen laba dengan menggunakan Modified Jones 

Model, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung total accrual (TACC) 

berdasarkan rumus dari : 

TACC =  Pendapatan yang masih akan diterima + Beban dibayar di 

muka – Beban Depresiasi – Beban penyisihan piutang aktiva 

produktif – Beban yang masih harus dibayarkan 

Langkah selanjutnya adalah menghitung discretionary accruals seusai dengan 

rumus dari model ini yaitu : 

DAt  =    TA/Tit-1  

Dimana : 

DA  = estimasi discretionary accrual 

TA = total akrual  

T = Total aktiva pada tahun periode  

t = Tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi 

Setelah perhitungan total accrual dan kemudian ditemukan hasil data 

discretionary accruals, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
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melakukan perhitungan atas nilai absolute discretionary accruals dengan 

menggunakan Model Healy  

4.3.1  Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal dan interval. Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan statistik nonparametric. Dalam penelitian ini 

akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 

dari 5% atau 0.05. 

Tabel 4.6 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ABSDA 

N 336 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .00136481048745 

Std. Deviation .007507152953000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .052 

Positive .030 

Negative -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .957 

Asymp. Sig. (2-tailed) .319 

Test distribution is Normal. 

Sumber : data olahan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel SPSS diatas, dapat kita lihat bahwa pada 

kolom Kolmogorov-Smirnof dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 
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absolute discretionary accruals yang digunakan untuk menghitung besarnya 

manajemen laba sebesar 0.319 atau 31,9%. Dengan demikian, maka dapat 

disimpulkan bahwa data pada variabel absolute discretionary accruals telah 

terdistribusi secara normal. 

 

4.4 Perhitungan Manajemen Laba dengan Modified Jones Model  

 Dalam perhitungan manajemen laba dengan menggunakan Modified Jones 

Model, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung total accrual (TACC) 

berdasarkan rumus dari : 

TACC =  Pendapatan yang masih akan diterima + Beban dibayar di 

muka – Beban Depresiasi – Beban penyisihan piutang aktiva 

produktif – Beban yang masih harus dibayarkan 

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung nilai non 

discretionary accruals (NDACC) dengan melakukan regresi linear sederhana dengan 

model sebagai berikut : 

TA it / (A it-1) = β1(1/A it-1) + β2 (Δ PO it) + β3 (PPEit) + εit 

Keterangan : 

TA it  =  Total Akrual bank i pada tahun t 

A it-1  =  Total Aktiva bank i pada tahun t 

PO it  =  Pendapatan operasi bank i pada tahun t 

PPEit  =  Aktiva tetap bank i pada tahun t 

i  = 1,…. N bank 
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t = 1,….. T tahun estimasi 

Setelah perhitungan TACC dan NDACC, makan nilai discretionary accruals 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus : 

DACC = TACC – NDACC 

Keterangan : 

TACC  = Total Accruals 

NDACC = Non Discretionary Accruals 

DACC  = Discretionary Accruals  

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan regresi ketika melakukan perhitungan manajemen laba 

dengan metode jones modifikasi, data akan diuji dengan menggunakan uji asumsi 

klasik, untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik dan 

supaya penyusunan model regresi mencapai suatu taksiran yang memiliki sifat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi klasik tersebut adalah :  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi 

(penyebaran data) yang ada mendekati bentuk distribusi normal. Model yang baik 

adalah model yang dibentuk oleh variable yang mempunyai atau mendekati distribusi 

data normal (Ghozali, 2002). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah 

dengan menggunakan grafik plot yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. 
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal. Hal tersebut menunjukan pola data 

telah terdistribusi secara normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas (kolinearitas ganda) berarti adanya hubungan linear yang 

sempurna diantara variabel – variabel bebas dalam model regresi. Korelasi yang kuat 

antar variable bebas menunjukkan adanya multikolinearitas. Jika terdapat korelasi 

yang sempurna diantara variable bebas, maka konsekuensinya adallah koefisien 

koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir, nilai standar eror setiap regresi menjadi 

Gambar 4.1 
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tidak terhingga. Penelitian yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi.  

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu 

dengan mendasarkan pada nilai tolerance dan VIF. Rule of thumb yang digunakan 

untuk menentukan bahwa nilai tolerance tidak berbahaya terhadap gejala 

multikolinearitas adalah lebih dari 0,10. Menurut Santoso (2001) semakin tinggi nilai 

VIF maka semakin tinggi kolinearitas antar variable independen. Rule of thumb yang 

digunakan untuk menentukan bahwa nilai VIF tidak berbahaya adalah kurang dari 10. 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

1/Ait-1 0.636 1.572 

Delta PO/ Ait-1 0.987 1.013 

PPEit-1/Ait-1 0.637 1.57 

                    Dependent Variable : Tait/Ait-1 

                    Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel yang ada maka dapat diketahui bahwa antar variable – 

variable independen tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai VIF yang masing masing berkisar angka 1 serta masih dibawah angka 

10, yaitu variabel 1/Ait-1 sebesar 1.572 dan variabel DeltaPO/Ait-1 sebesar 1.013 

serta variable PPEit-1/Ait-1 sebesar 1.570. Sedangkan berdasarkan nilai tolerance, 

masing masing nilai yang berada diatas angka 0.10, yaitu variable 1/Ait-1 sebesar 

0.636 dan variable DeltaPO/Ait-1 sebesar 0.987 serta variable PPEit-1/Ait-1 sebesar 
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0.637.  Dengan demikian nilai tolerance dan VIF menunjukkan tidak terdapat 

multikolinearitas yang berbahaya dalam model penelitian yang menggunakan tahun 

pengamatan 2005 – 2007 ini.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan pengujian terhadap semua 

sampel yang ada kemudian lakukan dengan uji grafik scatterplot. Pengujian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat jarak kuadrat titik titik sebaran terhadap garis 

regresi. Untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas persamaan regresi digunakan 

metode grafik dengan menggunakan plot pada regresi. Metode grafik dengan 

menggunakan nilai prediksi variable dependen (Zpred) dengan residualnya (Sresid) 

untuk melihat ada tidaknya tertentu pada grafik scatterplot antara sresid dan zpred. 

Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik – titik menyebar 

diatas dan dibah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dari hasil uji dibawah maka tampak data yang akan diuji terhindar dari 

gangguan heteroskedastisitas, dapat dilihat dari grafik diatas titik yang berada 

didalamnya menyebar. Dengan uji tersebut, maka model regresi telah memenuhi 

kriteria asumsi klasik yang ada. 
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4. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi yang runtut 

misalnya data yang pertama berkorelasi dengan data yang kedua, data yang kedua 

dengan data yang ketiga dan seterusnya. Berikut ini adalah hasil uji statistik mengenai 

ada tidaknya autokorelasi pada model regresi ini. 

Tabel 4.8 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .657
a
 0.432 0.427 0.009944129 1.895 

Sumber : data diolah 

Gambar 4.2 
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 Untuk mengetahui apakah data pada penelitian ini mengandung autokorelasi 

atau tidak maka hasil uji statistik diatas dapat diketahui dengan melihat gambar The 

Durbin-Watson t Statistics dibawah ini : 

Gambar 4.3 

The Durbin Watson t Statistics 

Autokorelasi 

Positif 

Daerah  

Keragu-raguan 

Tidak ada 

Autokorelasi 

Daerah 

Keragu-raguan 

Autokorelasi  

Negatif 

0     dl           du        2       4-du           4-dl               4 

n=348 k-3  1,74         1,80        2.2           2.26        

 Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 1.895 (du<d<4-du), 

menurut kriteria yang terdapat pada tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi serial 

antara data pertama berkorelasi dengan data kedua, data kedua dengan data ketiga, 

dan selanjutnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa model persamaan regresi 

telah bebas dari autokorelasi.  

4.4.2  Perhitungan Discretionary Accruals berdasarkan Modified Jones Model 

Setelah melakukan regresi terhadap ketiga variable tersebut, maka akan 

diperoleh koefisien dari variable independen, yaitu beta1 = -1973.833, beta2 sebesar 

0.057 dan beta3 sebesar 0.136 sehingga nilai discretionary accruals dapat dicari 

dengan menggunakan model: 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



71 

 

 

 

DACC = TA it / (A it-1) –(-1973.833(1/A it-1)) + (0.057 (Δ PO it/A it-1)) + (0.136 

(PPEit/A it-1)) 

Tabel 4.9 

      Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.003 .001  -4.134 .000   

1/Ait-1 -197.833 134.500 -.075 -1.471 .042 .636 1.572 

Delta PO/ 

Ait-1 

.057 .020 .115 2.800 .005 .987 1.013 

PPEit-

1/Ait-1 

.136 .010 .683 13.405 .000 .637 1.570 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

Sumber : data diolah 

 

 

 Dengan didapatnya rumus perhitungan DACC, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah melakukan perhitungan nilai absolute discretionary accruals 

(ABSDA) yang ada. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini, manajemen 

laba tidak membedakan antara increasing discretionary accruals dan decreasing 

discretionary accrual dalam setiap analisisnya.  
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4.5  Hasil Analisa Data 

4.5.1 Uji Korelasi Bivariate 

 Analisa korelasi sederhana (bivariate correlation) digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara dua variable dan untuk mengetahui arah 

hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar 

hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS terdapat tiga metode korelasi 

sederhana (bivariate correlation), diantaranya adalah Pearson Correlation, kendall’s 

tau-b dan Spearman-Rho Correlation.  

 Pada penelitian ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan metode 

Pearson atau sering disebut dengan Product moment pearson. Nilai korelasi (r) 

berkisar antara 1 sampai -1. Nilai mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua 

variable semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua 

variable semakin lemah. Menurut Prayitno (2008) nilai positif menunjukkan 

hubungan yang searah atau apabila variabel dependen naik, maka variabel 

independen juga naik. Sebaliknya, nilai negative menunjukkan hubungan yang 

terbalik atau apabila variabel dependen naik, makan variabel independen akan turun, 

begitu juga dengan sebaliknya. 

 Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut : 

 0,00 – 0,199 = sangat rendah 

 0,20 – 0,399 = rendah 
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 0,40 – 0,599 = sedang 

 0,60 – 0,799 = kuat 

 0,80 – 1,00 = sangat kuat 

Tabel 4.10 

Manajemen Laba Model Healy 

Correlations 

    ABSDA kualitas audit 

ABSD

A 

Pearson 

Correlation 

1 -.129
*
 

Sig. (2-tailed)   0.018 

N 336 336 

kualitas 

audit 

Pearson 

Correlation 

-.129
*
 1 

Sig. (2-tailed) 0.018   

N 336 336 

                 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

      Sumber : data diolah 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) dengan uji pearson didapatkan 

korelasi antara kualitas audit dengan absolute discretionary accruals (ABSDA) 

adalah sebesar -0.129. Meskipun hubungan antara kedua variable itu tidak terlalu 

kuat, namun secara statistik hubungan ini signifikan pada tahap 5% (p < 0.05). 

Sedangkan arah hubungannya adalah negative karena nilai (r) negative, berarti 

semakin tinggi kualitas audit maka akan semakin rendah nilai dari absolute 

discretionary accruals (ABSDA) atau nilai manajemen labanya. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa temuan ini memberikan dukungan terhadap hipotesis pertama 

yang dibuat dalam penelitian ini sehingga Ho1 ditolak atau Ha1 tidak dapat ditolak, 
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artinya dengan menggunakan model Healy kualitas audit berhubungan secara negatif 

terhadap discretionary accruals.  

Tabel 4.11 

Manajemen Laba Model Modified Jones 

Correlations 
    

ABSDA kualitas audit 

ABSDA Pearson     

Correlation 

1 0.052 

Sig. (2-tailed)   0.335 

N 348 348 

kualitas 

audit 

Pearson 

Correlation 

0.052 1 

Sig. (2-tailed) 0.335   

N 348 348 

      Sumber : data diolah 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) dengan uji pearson didapatkan 

korelasi antara kualitas audit dengan absolute discretionary accruals (ABSDA) 

adalah sebesar 0.052. Hubungan antara kedua variable tersebut tidaklah signifikan 

sama sekali yaitu sebesar 0.335 atau (p > 0.05). Sedangkan arah hubungannya (r) 

adalah positif, berarti semakin tinggi kualitas audit makan semakin tinggi nilai 

manajemen laba yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penemuan ini 

tidak memberikan dukungan kepada hipotesis kedua yang dibuat dalam penelitian ini 

sehingga Ho2 tidak dapat ditolak atau Ha2 ditolak, artinya dengan menggunakan 

modified jones model, kualitas audit berhubungan negatif dengan manajemen laba. 
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4.5.2 Pengujian Dua Sampel Tidak Berhubungan (Independent sample T Test) 

 Selanjutnya, untuk membandingkan absolute discretionary accruals 

(ABSDA) antara kedua jenis kualitas audit, dilakukan analisis dengan menggunakan 

perbandingan mean ABSDA kedua jenis kualitas audit dengan menggunakan t-test. 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata rata mana yang 

lebih tinggi. Umumnya data yang digunakan berskala interval atau rasio. Tabel 4.5 

menunjukkan perbandingan mean antara keduanya.  

Tabel 4.12 

Independent sample T Test Healy Model  

                                                       Group Statistics 

 kualitas 

audit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ABSDA Big 4 138 .00020983612616 .007740782726258 .000656564621547 

Non Big 4  198 .00217562582189 .007248860018102 .000515154049540 

Sumber : data diolah 

 Dari table 4.12 dapat kita lihat rata rata nilai manajemen laba pada akuntan 

publik big 4 terlihat lebih rendah daripada manajemen pada akuntan publik non big 4. 

Hal tersebut terlihat dari nilai mean ABSDA Big 4 sebesar 0.00020983612616 lebih 

rendah dari nilai mean non big 4 sebesar 0.00217562582189. 

Sebelum dilakukan Uji T Test sebelumnya dilakukan uji kesamaan varian 

(homogenitas) dengan F Test (Levene’s Test), artinya jika varian sama maka Uji T 

menggunakan equal variances assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian 

berbeda menggunakan equal variance not assumed (diasumsikan varian berbeda). 
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Apabila P value > 0.05 maka yang digunakan adalah equal variances assumed, 

sedangkan bila P value < 0.05 maka yang digunakan adalah equal variance not 

assumed. Oleh Karena nilai signifikansi dengan equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varian sama) adalah 0,421 lebih besar dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua varian sama atau varian kelompok 1 dan kelompok 0 

adalah sama. Dengan ini, pengujian uji T menggunakan equal variance assumed 

(diasumsikan kedua varian sama). 

Tabel 4.13 

Sumber : data diolah 

 

 Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan hipotesis 

pengujian pada independen sampel t-test. Hipotesis yang dibentuk adalah  

Independent Sample Test 

 

   ABSDA 

   
Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

 F .649  

Sig. .421 .000000000000000 

t-test for 

Equality of 

Means 

 T -2.383 -2.356 

Df 334 284.645 

Sig. (2-tailed) .018 .019 

Mean Difference -.001965789695731 -.001965789695731 

Std. Error Difference .000824988618448 .000834542267968 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -.003588600560386 -.003608446848149 

Upper -.000342978831076 -.000323132543314 

HUBUNGAN KUALITAS..., DENDY PRASETYO, Ak.-IBS, 2010



77 

 

 

 

Ho:  Tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai absolute discretionary accruals 

pada kantor  akuntan publik big 4 (1) dengan non big 4 (0) 

Ha  Ada perbedaan antara rata-rata nilai absolute discretionary accruals pada 

kantor akuntan publik big 4 (1) dengan non big 4(0) 

Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (equal variance assumed) adalah -

2.386, kemudian nilai T-hitung tersebut akan dibandingkan dengan T-tabel. Tabel 

distribusi dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) n-2 = 334. 

Dari cara tersebut, maka T-tabel ditentukan sebesar 1.967071.  

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah Ho diterima jika :  

 Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

 Ho ditolak jika –t hitung ≤ -t tabel atau t hitung ≥ t tabel  

Sedangkan berdasarkan probabilitas maka : 

 Ho diterima jika P value > 0.05 

 Ho ditolak jika P value < 0.05 

Berdasarkan atas kriteria diatas, maka T hitung sebesar -2.386 dan T tabel 

sebesar 1.967071 oleh karena itu –T hitung ≤ - T tabel ( -2.386 ≤ -1.967071). 

Sedangkan berdasarkan probabilitas p value < 0.05 (0.018 < 0.05). Dari hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan Ho ditolak, artinya adalah terdapat perbedaan antara rata rata 

nilai absolute discretionary accruals pada kantor akuntan publik big 4 dengan non 

big 4. 

 Pada tabel group statistic terlihat rata rata untuk nilai absolute discretionary 

accruals kantor akuntan publik big 4 memiliki nilai 0.00020983612616 dan untuk rata 
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rata nilai absolute discretionary accruals kantor akuntan publik  non big 4 memiliki 

nilai 0.00217562582189. Dengan demikian maka rata rata nilai absolute 

discretionary accruals pada kantor akuntan publik big 4 lebih kecil daripada rata rata 

non big 4. Hal ini sesuai dengan nilai T hitung yang negative, yang artinya adalah rata 

rata group 1  (big 4) lebih kecil daripada group 2 (non big 4). Perbedaan rata rata 

(mean difference) sebesar -0.001965789695731 (.00020983612616 - 

.00217562582189) dan perbedaan  berkisar antara -0.003588600560386 dan -

.000342978831076 (lower dan upper) 

 Berdasarkan atas hasil test diatas, maka perhitungan ini mendukung atas 

adanya hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa dengan model 

healy, kualitas audit berhubungan secara negatif dengan discretionary accruals 

sehingga Ho2 ditolak atau Ha2 tidak dapat ditolak. 

Tabel 4.14 

Independent T Test Modified Jones Model 

            Group Statistics 

 kualitas 

audit N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

ABSD

A 

Big 4 144 .00789854 .007848582 .000654049 

Non Big 4 204 .00716851 .006245192 .000437251 

  Sumber : data diolah 

Dari table 4.14 dapat kita lihat rata rata nilai manajemen laba pada akuntan 

publik big 4 terlihat lebih tinggi daripada manajemen laba pada akuntan publik non 
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big 4. Hal tersebut terlihat dari nilai mean ABSDA Big 4 sebesar 0.00789854 lebih 

tinggi dari nilai mean non big 4 sebesar 0.00716851. 

Tabel 4.15 

Independent Samples Test 

   
ABSDA 

   Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

 F 1.431 
 

Sig. .232  

t-test for Equality of 

Means 
 t .965 .928 

df 346 262.456 

Sig. (2-tailed) .335 .354 

Mean Difference .000730028 .000730028 

Std. Error 

Difference 

.000756755 .000786745 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -.000758392 -.000819108 

Upper .002218447 .002279163 

 

Dari  table dapat dilihat bahwa p > 0.05, oleh karena nilai signifikansi dengan 

equal variance assumed (diasumsikan kedua varian sama) adalah 0,232 lebih besar 

dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua varian sama atau varian kelompok 1 

dan kelompok 0 adalah sama. Dengan ini, pengujian uji T menggunakan equal 

variance assumed (diasumsikan kedua varian sama). 

 Dari tabel diatas didapat nilai t hitung (equal variance assumed) adalah 0.965, 

kemudian nilai T-hitung tersebut akan dibandingkan dengan T-tabel. Tabel distribusi 
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dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) n-2 = 346. Dari cara 

tersebut, maka T-tabel ditentukan sebesar 1.966844 

Berdasarkan atas kriteria diatas, maka T hitung sebesar 0.965 dan T tabel 

sebesar 1.966844, oleh karena itu –T table ≤ T hitung ≤ T table (-1,966844 ≤ 0,965 ≤ 

1,966844). Sedangkan berdasarkan probabilitas p value > 0.05 (0.335 > 0.05). Dari 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan Ho diterima, artinya adalah tidak terdapat 

perbedaan antara rata rata nilai absolute discretionary accruals pada kantor akuntan 

publik big 4 dengan non big 4. Berdasarkan atas hasil test diatas, maka perhitungan 

ini tidak mendukung atas adanya hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan 

bahwa dengan model modified jones, kualitas audit berhubungan secara negatif 

dengan discretionary accruals sehingga Ho2 tidak dapat ditolak atau Ha2 ditolak. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

hipotesis Ho1 ditolak atau Ha1 tidak dapat ditolak, yang artinya adalah variablel 

kualitas audit memiliki hubungan secara negatif dengan discretionary accruals yang 

dihitung dengan model healy. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas 

audit berhubungan secara negatif dengan manajemen laba. Inten Meutia (2004) 

menguji hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba dan menemukan 

bahwa semakin tinggi kualitas audit akan semakin rendah absolute discretionary 

accruals yang terjadi di suatu perusahaan. De Angelo (1981) juga mengatakan bahwa 
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tuntutan terhadap auditor dan praktek manajemen laba diantaranya dipengaruhi oleh 

kualitas auditor yang berkaitan. 

Berdasarkan atas perhitungan tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis Ho2 tidak dapat ditolak atau Ha2 ditolak, yang artinya adalah variabel 

kualitas audit tidak memiliki hubungan negative dengan manajemen laba yang diukur 

dengan metode Modified Jones. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas 

audit berhubungan secara negatif terhadap manajemen laba. Penelitian sebelumnya, 

baik Inten Meutia (2004), De Angelo (1981), maupun Becker et al (1991) 

mengatakan bahwa kualitas audit memiliki hubungan yang negatif dengan 

manajemen laba. Meskipun dalam penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia dan 

Becker et al menggunakan Modified Jones Model dalam penghitungan manajemen 

labanya, namun hasil yang didapatkan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini berbeda. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan sampel yang 

dipakai dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu, penelitian menggunakan sampel 

yang berbentuk perusahaan manufaktur. Sedangkan pada penelitian ini, sampel yang 

digunakan adalah perusahaan perbankan.  

Walaupun menggunakan metode Modified Jones Model dalam perhitungan 

manajemen laba, namun sampel yang digunakan juga berbeda. Hal ini membuktikan 

bahwa perhitungan manajemen laba dengan Modified Jones Model memang tidak 

bisa dipergunakan pada sampel jenis perusahaan perbankan. Perusahaan berjenis 

perbankan dan non perbankan memiliki karakteristik laporan keuangan yang berbeda 
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sehingga penentuan manajemen laba juga akan sulit dideteksi apabila menggunakan 

metode modified jones model. Menurut penulis, untuk mendeteksi manajemen laba 

pada perusahaan perbankan, maka model yang sesuai digunakan adalah model akrual 

khusus yaitu model Beaver dan Engel (1996). Model ini adalah model yang sesuai 

untuk mendeteksi adanya manajemen laba pada industri perbankan. Alasannya adalah 

karena di dalam model Beaver dan Engel, angka total akrual diperoleh dari nilai 

akrual yang dispesifikasikan, sedangkan dalam penelitian ini angka total akrual 

didapatkan berdasarkan nilai akrual kelolaan secara keseluruhan yang ada di dalam 

laporan keuangan sehingga terdapat perbedaan perhitungan manajemen labanya atau 

nilai akrual kelolaannya.  

 Berdasarkan atas penjelasan diatas, jika ingin mengetahui besarnya nilai 

manajemen laba pada industri perbankan hendaknya investor memilih model 

perhitungan manajemen yang lebih tepat seperti model Beaver dan Engel (1996). Hal 

ini perlu dilakukan agar para investor dapat membaca laporan keuangan yang tidak 

penuh dengan adanya rekayasa laba. Selain hal tersebut, investor juga hendaknya 

harus memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba suatu 

perusahaan perbankan selain faktor kualitas audit. Faktor tersebut diantaranya adalah 

baik atau tidaknya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam 

suatu bank dan juga seberapa besarnya nilai asimetri informasi yang terdapat di suatu 

bank. Selain itu, faktor jenis kepemilikan perusahaan juga harus diperhatikan karena 

dapat mempengaruhi besarnya rekayasa laba di dalam suatu bank. 
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BAB V 

Kesimpulan & Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan kualitas audit 

terhadap manajemen laba dengan menggunakan dua metode, yaitu Healy model dan 

Jones Modifikasi model. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas audit berhubungan secara negatif dengan discretionary accruals 

berdasarkan Model Healy dalam perhitungan manajemen laba.   

2. Kualitas audit tidak berhubungan secara negatif dengan discretionary 

accruals berdasarkan Model Modifikasi Jones dalam perhitungan manajemen 

laba.   

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Dalam industri perbankan, perhitungan manajemen laba dengan Model 

Modifikasi Jones tidak dapat dipergunakan karena adanya perbedaan 

karakteristik dari  laporan keuangannya, sehingga hendaknya dipilih metode 

perhitungan lainnya yang lebih sesuai untuk industri tersebut. Model yang 
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lebih tepat dalam perhitungan manajemen laba pada industri perbankan adalah 

Model Beaver. 

2. Penelitian berikutnya hendaknya dapat memisahkan sampel berdasarkan dari 

jenis perbankan yang ada sehingga dapat diketahui pola manajemen laba dari 

masing masing jenis bank. 

3. Penelitian berikutnya hendaknya menambahkan variabel lainnya yang 

berkaitan dengan manajemen laba diantaranya seperti asimetri informasi, jenis 

kepemilikan  dan Good Corporate Governance (GCG)  
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Lampiran 1 

Lampiran perhitungan manajemen laba 

 

no Nama Bank Ta/Ait-1 1/ait-1 DPO/ait-1 PPE/ait-1 kualitas audit 

1 ABN AMRO                    0.01407392 6.60E-08 -0.0202466 0.01347772 1 

2 AMERICAN EXPRESS            -0.0149964 4.53E-07 -0.009275 0.02694376 1 

3 BANGKOK BANK                -0.0325222 8.04E-07 0.01026064 0.01589936 0 

4 CITIBANK                    0.01081988 4.10E-08 0.00599981 0.02096464 1 

5 DEUTSCHE BANK               -0.0047283 5.30E-08 -0.0687837 0.00254826 1 

6 HSBC                        -0.015177 6.10E-08 0.00718043 0.00694703 1 

7 JP. Morgan                  0.03554205 5.10E-07 -0.1106918 0.0247857 0 

8 BANK OF AMERICA             0.00230552 0.000001804 0.00903087 0.01247111 1 

9 BANK OF TOKYO               -0.0053886 1.10E-07 0.00412337 0.00808319 1 

10 BANK OF CHINA               0.00054031 0.000001825 0.01469619 0.0088513 1 

11 STANDARD CHARTERED          -0.0001127 6.80E-08 0.02844569 0.0067181 1 

12 ANZ PANIN                   -0.0269384 3.54E-07 0.01016625 0.01255712 1 

13 BNP INDONESIA               0.01686408 0.000001111 -0.0016316 0.01211908 1 

14 BANK CHINA TRUST INDONESIA  -0.012911 3.41E-07 0.0241726 0.00850976 1 

15 BANK COMMONWEALTH           0.00842381 4.26E-07 -0.0029295 0.01951345 1 

16 DBS INDONESIA               0.00616625 1.91E-07 0.00732573 0.00540229 1 

17 FINCONESIA                  -0.0179225 9.39E-07 -0.0025553 0.00763479 1 

18 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON 0.00241905 4.40E-07 0.02968278 0.00358284 1 

19 MAYBANK                     0.0555882 0.000002839 0.00918947 0.01589208 1 

20 MIZUHO                      0.0080402 1.89E-07 0.01211829 0.01201609 1 

21 OCBC INDONESIA              0.00781735 5.65E-07 0.00438967 0.0090968 1 

22 RABOBANK                    0.01055875 3.53E-07 0.00671911 0.00428777 1 

23 RESONA                      0.00019284 3.01E-07 0.00545679 0.02448545 1 

24 SUMITOMO MITSUI             0.00795695 2.06E-07 0.02369746 0.00753748 1 

25 UOB                         -0.0114716 3.12E-07 0.01853252 0.01239877 1 

26 WOORI                       0.00764778 3.66E-07 0.01225981 0.00261113 1 

27 BNI                         -0.0008814 7.00E-09 -0.0058815 0.0473742 1 

28 BRI                         0.00240807 9.00E-09 0.00023396 0.02879392 1 

29 BTN                         0.00710811 3.70E-08 -0.0009693 0.03141538 1 

30 BANK EKSPOR INDONESIA       0.00309705 1.34E-07 0.0036573 0.00123922 1 

31 BANK MANDIRI                -0.009314 4.00E-09 -0.0264155 0.03067417 1 

32 BPD ACEH                    -0.0003052 2.39E-07 0.00779507 0.016944 0 

33 BPD BALI                    -0.0056723 3.20E-07 0.0054354 0.02357131 0 

34 BPD BENGKULU                0.00023966 0.000002304 0.01229165 0.03161402 0 

35 BPD DKI                     0.00682135 1.45E-07 -0.0177902 0.02912976 0 



36 BPD JABAR                   -0.0031339 7.50E-08 0.00806163 0.02337041 0 

37 BPD JAMBI                   0.00218814 0.0000015 0.00524014 0.02580327 0 

38 BPD JATENG                  0.00304082 1.55E-07 -0.0003773 0.03506517 0 

39 BPD JATIM                   -0.0069799 1.15E-07 0.00900867 0.01907744 1 

40 BPD KALBAR                  -0.0073305 6.92E-07 0.00219935 0.03831494 0 

41 BPD KALSEL                  -0.0013936 7.79E-07 0.00287056 0.03705634 0 

42 BPD KALTENG                 -0.0082191 9.21E-07 0.01101377 0.03487401 0 

43 BPD KALTIM                  -0.0025486 2.38E-07 1.174E-06 2.9595E-05 0 

44 BPD LAMPUNG                 0.00197586 9.58E-07 0.00092948 0.02271181 0 

45 BPD MALUKU                  -0.0058693 0.000001197 0.00087489 0.02035592 0 

46 BPD NTT                     -0.0019353 9.84E-07 0.01089025 0.0224105 0 

47 BPD PAPUA                   -0.0028652 3.99E-07 0.00039939 0.04072582 0 

48 BPD RIAU                    -0.0007132 1.88E-07 0.0147327 0.00884497 0 

49 BPD SULTENG                 -0.0185624 0.000003614 0.0053273 0.03330466 0 

50 BPD SULTRA                  -0.0038559 0.00000228 0.01544864 0.04931935 0 

51 BPD SULUT                   0.0111762 9.43E-07 0.01661724 0.0492371 0 

52 BPD SUMBAR                  -0.0004812 3.23E-07 -0.002361 0.0189554 0 

53 BPD SUMSEL                  -0.012525 3.87E-07 0.00559248 0.06496132 0 

54 BPD SUMUT                   -0.0138326 2.80E-07 -0.0020253 0.06071207 0 

55 BPD YOGYAKARTA              0.00060988 6.96E-07 -0.3707463 0.03168874 0 

56 Bank ANTAR DAERAH           0.00017947 0.000001677 -0.0021352 0.06100083 0 

57 BANK ARTHA GRAHA            0.00212536 2.80E-08 -0.002888 0.02903045 0 

58 BCA                         0.00482665 7.00E-09 0.00387558 0.02227683 1 

59 BII                         0.00543112 2.80E-08 0.00556812 0.02903045 1 

60 BANK BUANA INDONESIA        -0.0067514 6.10E-08 0.00374148 0.03350983 1 

61 BUKOPIN                     0.00212854 5.40E-08 0.00277338 0.0181431 1 

62 BANK BUMI ARTA              -0.0016317 6.08E-07 -0.0052736 0.04802166 1 

63 BANK BUMIPUTERA             -0.0154816 2.63E-07 -0.0293867 0.02302477 1 

64 BANK CENTURY                0.0123146 1.27E-07 0.06828201 0.02133696 0 

65 BANK DANAMON                0.00942271 1.70E-08 -0.0051474 0.02987701 1 

66 BANK EKONOMI                0.0078918 9.90E-08 0.00330297 0.01308603 1 

67 BANK GANESHA                0.01533009 0.000001115 -0.0092616 0.02562594 0 

68 BANK HAGA                   -0.0004818 3.17E-07 -0.0014892 0.02479767 1 

69 BANK HAGAKITA               -0.0004818 3.17E-07 -0.0014892 0.02479767 1 

70 BANK HALIM / ICBC           0.00653506 0.000002144 0.00023585 0.02214161 0 

71 BANK IFI                    0.03932225 0.000001137 -0.0053758 0.02625159 0 

72 BANK KESAWAN                0.01126063 6.52E-07 0.00043027 0.04091066 0 

73 BANK LIPPO                  0.0104895 3.60E-08 0.0069786 0.06664677 0 

74 BANK MASPION                0.01253931 5.68E-07 -0.0068652 0.03053753 0 

75 BANK MAYAPADA               0.00068264 3.91E-07 -0.0007484 0.10201427 0 

76 BANK MESTIKA                -0.0003395 3.40E-07 0.00594988 0.04154989 0 



77 BANK METRO EXPRESS          -0.0008794 0.000002657 0.00302616 0.04458732 0 

78 BANK MUAMALAT               -0.011434 1.92E-07 0.01579464 0.016873 1 

79 BANK NIAGA                  0.00574782 3.30E-08 0.00361517 0.01413628 1 

80 BANK NISP                   -0.0007011 5.60E-08 -0.0052792 0.02115631 1 

81 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN  0.00928865 4.31E-07 0.0003582 0.01458458 0 

82 BANK PANIN                  0.00518163 4.40E-08 -0.0220743 0.05970816 1 

83 BANK PERMATA                0.00428908 3.20E-08 -0.0051272 0.03297494 1 

84 BANK SHINTA / SINAR MAS     0.0061821 0.000002168 -0.0038996 0.02797551 0 

85 BANK SWADESI                -0.0003499 0.000001207 0.00271378 0.0421981 1 

86 BANK SYARIAH MANDIRI        -0.0145332 1.46E-07 -0.0005044 0.02472289 0 

87 BANK AGRONIAGA              0.01386129 4.64E-07 -0.0010983 0.01148826 0 

88 BANK AKITA                  0.00844499 0.000001852 -0.0113137 0.05022918 0 

89 BANK ALFINDO                0.00178666 0.000038014 -0.1079982 0.12054284 0 

90 BANK AMIN / anglomas int'l  0.00451045 0.000005709 -0.0082044 0.04978047 0 

91 BANK ARTOS                  0.01167687 0.000005364 -0.0084425 0.06226232 0 

92 BANK BIMA                   -0.0039847 0.000005534 0.00059771 0.04912807 0 

93 BANK BISNIS                 0.00280856 0.000006655 -0.0001265 0.13977572 0 

94 BANK BTPN                   0.00599159 2.76E-07 -0.0227759 0.07644229 0 

95 BANK CENTRATAMA             0.00942586 0.000002358 -0.0040562 0.08350273 0 

96 BANK DIPO                   0.00390001 0.000001859 -0.0074952 0.02023619 0 

97 BANK EKSEKUTIF              -0.0398798 6.70E-07 -0.0703545 0.07426331 0 

98 BANK FAMA                   0.01718278 0.000003797 0.00936035 0.02401792 0 

99 BANK HARDA                  0.00701374 9.81E-07 -0.0019341 0.01958963 0 

100 BANK HARMONI                -0.0053554 0.000005872 -0.0037288 0.07865716 0 

101 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906  -0.0054199 0.000001806 -0.0140257 0.02478978 0 

102 BANK INA                    0.00026465 0.000005631 -0.0071455 0.03854275 0 

103 BANK INDEX SELINDO          -0.0051246 0.000001454 0.00225339 0.04015823 0 

104 BANK INDO MONEX             0.01077409 0.00000303 -0.004469 0.04738056 0 

105 BANK JASA ARTA              0.00899755 0.000003058 -0.0070647 0.0773783 0 

106 BANK JASA JAKARTA           0.00149377 5.29E-07 -0.0020208 0.02691595 0 

107 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI  0.01212652 0.000003061 -0.0145445 0.03095904 0 

108 BANK LIMAN                  -0.0081083 0.000006837 0.00574968 0.08301144 0 

109 BANK MAYORA                 0.00566378 0.000004601 -0.0042375 0.03196746 0 

110 BANK MEGA                   0.0041755 5.40E-08 -0.0104612 0.028778 1 

111 BANK MITRANIAGA             0.01380435 0.000003071 -0.0097444 0.02659833 0 

112 BANK PRIMAMASTER            -0.0001045 0.000002613 0.00228628 0.03422886 0 

113 BANK PURBA DAMARTA          -0.0017058 0.000015649 0.00046948 0.07445893 0 

114 BANK ROYAL                  0.00540392 0.000008564 0.00227804 0.06142146 0 

115 BANK SINAR HARAPAN BALI     0.00480729 0.000005994 -0.0161182 0.08618953 0 

116 BANK SYARIAH MEGA           0.02288517 0.000002495 -0.0148003 0.03376148 0 

117 BANK UIB                    0.00844997 0.000001591 -0.0055066 0.02141529 0 



118 BANK VICTORIA               0.01108883 4.99E-07 -0.0002414 0.0190189 0 

119 BANK YUDHA BAKTI            0.01217578 6.60E-07 -0.0119586 0.01746819 0 

120 ABN AMRO                    0.01012524 5.30E-08 -0.0074976 0.00880123 1 

121 AMERICAN EXPRESS            -0.009788 3.53E-07 -0.009896 0.01972563 1 

122 BANGKOK BANK                -0.0260444 5.37E-07 -0.0154684 0.01125693 0 

123 CITIBANK                    0.0046075 3.10E-08 0.00605526 0.0177596 1 

124 DEUTSCHE BANK               -0.0023586 5.00E-08 0.08417805 0.00263495 1 

125 HSBC                        -0.0229818 4.10E-08 -0.0084524 0.00615204 1 

126 JP. Morgan                  0.01189291 2.38E-07 0.06486779 0.01181419 1 

127 BANK OF AMERICA             0.00046403 0.0000021 0.01833223 0.01442474 1 

128 BANK OF TOKYO               0.00335068 6.70E-08 0.03391989 0.00720375 1 

129 BANK OF CHINA               -0.0019326 0.000001487 0.01116002 0.01330669 1 

130 STANDARD CHARTERED          -0.0170523 5.10E-08 0.00370933 0.0058905 1 

131 ANZ PANIN                   -0.0443195 2.37E-07 0.00607904 0.01103898 1 

132 BNP INDONESIA               0.02546361 8.06E-07 0.02125233 0.00949028 1 

133 BANK CHINA TRUST INDONESIA  -0.0075589 2.74E-07 0.02948944 0.0077094 1 

134 BANK COMMONWEALTH           0.00199664 1.84E-07 -0.0004846 0.01280738 1 

135 DBS INDONESIA               0.0072285 9.40E-08 0.00541889 0.00526635 1 

136 FINCONESIA                  -0.006968 9.23E-07 -0.0196556 0.00801495 1 

137 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON 0.00510012 4.26E-07 0.00792736 0.00392914 1 

138 MAYBANK                     0.02021852 0.000002923 -0.0245709 0.01725166 1 

139 MIZUHO                      -0.0005466 1.47E-07 0.01370153 0.010377 1 

140 OCBC INDONESIA              0.00330782 4.93E-07 -0.0022187 0.00828235 1 

141 RABOBANK                    0.00905579 2.74E-07 -0.0054808 0.00419128 1 

142 RESONA                      -0.0085878 2.83E-07 0.01224044 0.05111459 1 

143 SUMITOMO MITSUI             0.0058921 1.81E-07 0.01276715 0.00457883 1 

144 UOB                         -0.0037368 3.29E-07 0.01975206 0.01508521 1 

145 WOORI                       0.00593537 3.92E-07 0.00411552 0.00290972 1 

146 BNI                         -0.0025474 7.00E-09 0.00525368 0.04104274 1 

147 BRI                         -0.009296 8.00E-09 0.00384694 0.03029111 1 

148 BTN                         0.00866227 3.40E-08 0.0030856 0.03094084 1 

149 BANK EKSPOR INDONESIA       -0.0067428 1.33E-07 0.00878712 0.00141577 1 

150 BANK MANDIRI                -0.009896 4.00E-09 0.00639892 0.03040681 1 

151 BPD ACEH                    -0.0006279 1.40E-07 0.02433972 0.01235585 0 

152 BPD BALI                    0.00084202 2.71E-07 0.0049788 0.02548707 0 

153 BPD BENGKULU                -0.0049656 0.000001461 0.03013843 0.02564193 0 

154 BPD DKI                     -0.0032174 1.15E-07 0.00642343 0.02616826 0 

155 BPD JABAR                   0.00482821 6.40E-08 0.00277558 0.02697709 0 

156 BPD JAMBI                   0.0089109 0.000001192 0.00696541 0.02511265 0 

157 BPD JATENG                  0.00119034 1.25E-07 0.00682244 0.03253453 0 

158 BPD JATIM                   0.00329371 9.30E-08 0.01947282 0.0166932 1 



159 BPD KALBAR                  -0.0139214 5.27E-07 0.00427717 0.03337163 0 

160 BPD KALSEL                  -0.00154 5.20E-07 0.02291115 0.03201649 0 

161 BPD KALTENG                 -0.008662 6.65E-07 0.02420069 0.02793993 0 

162 BPD KALTIM                  0.00079227 1.22E-07 0.02030419 0.01612247 0 

163 BPD LAMPUNG                 -0.0032746 7.20E-07 0.00865769 0.01967218 0 

164 BPD MALUKU                  -0.0057836 9.84E-07 0.0168411 0.02021562 0 

165 BPD NTT                     -0.0002607 6.95E-07 0.02469368 0.02258936 0 

166 BPD PAPUA                   -0.0043446 2.87E-07 0.01718153 0.03536837 0 

167 BPD RIAU                    -0.0024962 7.00E-08 0.00010713 0.00475071 0 

168 BPD SULTENG                 -0.0296577 0.000002512 0.02461807 0.02491703 0 

169 BPD SULTRA                  5.8686E-05 0.000001467 0.04624874 0.04021145 0 

170 BPD SULUT                   0.00454661 6.59E-07 0.00122609 0.03846205 0 

171 BPD SUMBAR                  -0.0039035 2.88E-07 0.00761728 0.01929078 0 

172 BPD SUMSEL                  -0.0126662 2.24E-07 0.00760168 0.04304492 0 

173 BPD SUMUT                   -0.0066153 2.23E-07 -0.0260402 0.05490238 0 

174 BPD YOGYAKARTA              -0.0057055 6.13E-07 0.01101882 0.03534955 0 

175 Bank ANTAR DAERAH           0.00161285 0.000001936 0.00740402 0.07317475 0 

176 BANK ARTHA GRAHA            0.01334848 9.20E-08 0.00139435 0.02115514 0 

177 BCA                         0.00362279 7.00E-09 0.0061865 0.02442718 1 

178 BII                         -0.0051303 2.10E-08 -0.001726 0.02174858 1 

179 BANK BUANA INDONESIA        -0.0047252 6.30E-08 0.00856964 0.03967317 1 

180 BUKOPIN                     -0.0063956 4.10E-08 0.0021736 0.01710796 1 

181 BANK BUMI ARTA              0.00054116 7.89E-07 0.00673849 0.12991739 1 

182 BANK BUMIPUTERA             -0.0003792 2.32E-07 0.01906484 0.02117345 1 

183 BANK CENTURY                0.03137174 7.50E-08 0.02073185 0.01733049 0 

184 BANK DANAMON                -0.0054581 1.50E-08 -0.0106546 0.03070348 1 

185 BANK EKONOMI                -0.0005683 8.90E-08 -0.0005913 0.01429822 1 

186 BANK GANESHA                0.00612504 9.39E-07 -0.0043396 0.02557308 0 

187 BANK HAGA                   0.01374041 3.28E-07 0.01098525 0.02788116 1 

188 BANK HAGAKITA               0.01709335 0.000001091 -0.0125756 0.04221939 1 

189 BANK HALIM / ICBC           0.00433299 0.000002047 0.00517626 0.02151145 0 

190 BANK IFI                    0.0301185 0.000002126 -0.0405372 0.05863167 0 

191 BANK KESAWAN                0.00560861 6.49E-07 0.00141999 0.0442202 0 

192 BANK LIPPO                  0.0067675 3.40E-08 0.01025123 0.05931801 0 

193 BANK MASPION                0.01348747 5.65E-07 0.00309259 0.03469538 0 

194 BANK MAYAPADA               0.00534962 3.17E-07 0.00965092 0.08801751 0 

195 BANK MESTIKA                -0.0023642 3.14E-07 -3.297E-05 0.04448112 0 

196 BANK METRO EXPRESS          -0.0141147 0.000002901 0.02277606 0.05056447 0 

197 BANK MUAMALAT               0.00E+00 1.35E-07 0.00209882 0.0140566 1 

198 BANK NIAGA                  -0.0009991 2.40E-08 0.00721672 0.01319584 1 

199 BANK NISP                   -0.0017743 5.00E-08 0.00194131 0.02603732 1 



200 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN  0.00133361 3.52E-07 0.00301761 0.01306633 0 

201 BANK PANIN                  -0.0026775 2.80E-08 0.00675956 0.04381244 1 

202 BANK PERMATA                0.00316599 2.90E-08 0.00356782 0.03685558 1 

203 BANK SHINTA / SINAR MAS     0.00585286 0.000001353 0.00868257 0.02364003 0 

204 BANK SWADESI                -0.0001999 0.00000108 -0.0057429 0.05203724 1 

205 BANK SYARIAH MANDIRI        -0.0145332 1.46E-07 -0.0005044 0.02472289 0 

206 BANK AGRONIAGA              0.00362657 3.92E-07 -0.0192083 0.01212528 0 

207 BANK AKITA                  0.16705882 0.00004128 0.04561404 1.15277606 0 

208 BANK ALFINDO                0.00684051 0.000041458 0.01819991 0.13171096 0 

209 BANK AMIN / anglomas int'l  0.00472065 0.000004004 -0.0061501 0.03215164 0 

210 BANK ARTOS                  0.00358567 0.00000441 -0.0002382 0.06041828 0 

211 BANK BIMA                   -0.0021465 0.000004259 -0.0061413 0.0457277 0 

212 BANK BISNIS                 0.00394161 0.000006952 -0.0010358 0.1469934 0 

213 BANK BTPN                   -0.0075364 2.23E-07 0.01744398 0.06487509 1 

214 BANK CENTRATAMA             0.00389969 0.000002007 -0.0105149 0.08466718 0 

215 BANK DIPO                   0.00494826 0.000001646 -0.0080946 0.02150446 0 

216 BANK EKSEKUTIF              0.01588932 6.70E-07 0.02071973 0.08067651 0 

217 BANK FAMA                   -0.0073719 0.000003598 -0.0153481 0.0244901 0 

218 BANK HARDA                  0.00027368 8.80E-07 -0.007737 0.02357523 0 

219 BANK HARMONI                -0.0128122 0.000005558 0.00448565 0.07780131 0 

220 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906  0.00027045 0.000001339 0.01044586 0.02494581 0 

221 BANK INA                    -0.0098199 0.000003044 0.00529349 0.022839 0 

222 BANK INDEX SELINDO          -0.0015883 0.000001412 -0.0022151 0.04907218 0 

223 BANK INDO MONEX             0.00705682 0.000003005 -0.0044631 0.04859825 0 

224 BANK JASA ARTA              0.00970302 0.000003255 -0.0065522 0.08735971 0 

225 BANK JASA JAKARTA           0.00696299 4.58E-07 -0.0042763 0.02199487 0 

226 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI  0.01254591 0.00000303 0.00376983 0.01894614 0 

227 BANK LIMAN                  0.04340298 0.000007185 0.06163065 0.0843847 0 

228 BANK MAYORA                 0.01291299 0.000003357 0.00162126 0.02715521 0 

229 BANK MEGA                   0.00154416 4.00E-08 -0.0014831 0.03077263 1 

230 BANK MITRANIAGA             0.01458377 0.000003071 -0.0123481 0.03572087 0 

231 BANK PRIMAMASTER            0.0022003 0.00000203 0.00081801 0.03282582 0 

232 BANK PURBA DAMARTA          -0.0023397 0.000014808 0.01705883 0.07152271 0 

233 BANK ROYAL                  0.00057242 0.00001272 0.00825553 0.09199379 0 

234 BANK SINAR HARAPAN BALI     0.00887184 0.000005911 0.00169044 0.08843469 0 

235 BANK SYARIAH MEGA           0.02288517 0.000002495 -0.0148003 0.03376148 0 

236 BANK UIB                    0.00963847 0.000001591 -0.0088605 0.02141529 0 

237 BANK VICTORIA               0.0074692 4.99E-07 0.00644671 0.01622525 0 

238 BANK YUDHA BAKTI            0.01876934 6.60E-07 -0.0136307 0.01746819 0 

239 ABN AMRO                    -0.008279 6.50E-08 -0.0074303 0.01349459 1 

240 AMERICAN EXPRESS            0.00827953 3.60E-07 0.01946763 0.01824005 1 



241 BANGKOK BANK                -0.0323577 4.41E-07 -0.0006847 0.00953733 1 

242 CITIBANK                    0.00807648 2.70E-08 0.02014766 0.01617512 1 

243 DEUTSCHE BANK               -0.0039989 5.00E-08 -0.040649 0.00289171 1 

244 HSBC                        -0.0132321 3.80E-08 0.01320793 0.00755351 1 

245 JP. Morgan                  0.00870565 1.73E-07 0.01781569 0.00901366 1 

246 BANK OF AMERICA             -0.0002165 0.000002023 0.00498964 0.01371645 1 

247 BANK OF TOKYO               0.00500462 5.30E-08 -0.0050376 0.01636382 1 

248 BANK OF CHINA               -0.0002239 0.000001399 0.04956361 0.01319308 1 

249 STANDARD CHARTERED          -0.0059036 4.10E-08 -0.0084609 0.00512665 1 

250 ANZ PANIN                   -0.0422097 2.08E-07 0.00915438 0.01366131 1 

251 BNP INDONESIA               0.01365558 5.48E-07 0.03079344 0.0067853 1 

252 BANK CHINA TRUST INDONESIA  -0.0017689 2.50E-07 -0.0176641 0.00720029 1 

253 BANK COMMONWEALTH           -0.0026609 2.05E-07 0.01114208 0.05194303 1 

254 DBS INDONESIA               0.0055046 8.20E-08 0.00294978 0.01013253 1 

255 FINCONESIA                  -0.002125 9.16E-07 0.01603546 0.00834335 1 

256 KOREA EXCHANGE BANK DANAMON 0.0120663 5.04E-07 -0.0032314 0.004986 1 

257 MAYBANK                     0.07433199 0.000002802 0.14509381 0.02136502 1 

258 MIZUHO                      0.00966957 1.26E-07 0.00644412 0.01073231 1 

259 OCBC INDONESIA              -0.0008901 4.18E-07 -0.0022523 0.00672135 1 

260 RABOBANK                    0.02634746 2.92E-07 -0.0007559 0.0050697 1 

261 RESONA                      -0.0043701 2.20E-07 -0.0022418 0.03848129 1 

262 SUMITOMO MITSUI             0.0042099 1.87E-07 -0.0166639 0.00441368 1 

263 UOB                         0.00016515 1.96E-07 0.01277579 0.00905151 1 

264 WOORI                       0.00560711 3.39E-07 -0.002341 0.00253695 1 

265 BNI                         -0.0139173 6.00E-09 -0.0082509 0.03743251 1 

266 BRI                         -0.0066714 6.00E-09 0.01144856 0.02550142 1 

267 BTN                         0.00858373 3.10E-08 0.00159149 0.02683063 1 

268 BANK EKSPOR INDONESIA       0.00087841 1.14E-07 0.00511166 0.001443 1 

269 BANK MANDIRI                -0.0027264 4.00E-09 0.01342412 0.02988563 1 

270 BPD ACEH                    0.00176071 9.00E-08 0.00427741 0.01107161 0 

271 BPD BALI                    -0.0002151 2.37E-07 0.00537513 0.02515297 0 

272 BPD BENGKULU                -0.0025255 8.41E-07 -0.0005986 0.01941534 0 

273 BPD DKI                     -0.0032047 8.90E-08 0.00119747 0.02334214 0 

274 BPD JABAR                   0.00344622 4.70E-08 0.00258692 0.02798567 1 

275 BPD JAMBI                   0.00597734 6.85E-07 0.01230149 0.01653381 0 

276 BPD JATENG                  0.0033294 8.80E-08 0.0085855 0.02403897 0 

277 BPD JATIM                   0.00642176 7.10E-08 0.00120532 0.01332988 1 

278 BPD KALBAR                  -0.0022704 3.37E-07 0.00237493 0.02482567 0 

279 BPD KALSEL                  0.00226688 3.22E-07 0.00136386 0.02324852 0 

280 BPD KALTENG                 0.00065781 4.39E-07 -0.0008268 0.02034032 0 

281 BPD KALTIM                  -0.0004185 7.50E-08 0.00455393 0.01024055 0 



282 BPD LAMPUNG                 -0.0002949 5.38E-07 0.00396601 0.01816961 0 

283 BPD MALUKU                  -0.002738 5.84E-07 -3.387E-05 0.01321266 0 

284 BPD NTT                     7.8815E-05 4.08E-07 0.00801625 0.02161896 0 

285 BPD PAPUA                   -0.0033518 1.31E-07 0.01129392 0.01682735 0 

286 BPD RIAU                    -0.000713 7.00E-08 -0.007069 0.00475071 0 

287 BPD SULTENG                 -0.0171788 0.000001281 0.00435331 0.01778094 0 

288 BPD SULTRA                  0.00189067 8.66E-07 0.01940317 0.02764516 0 

289 BPD SULUT                   0.00074316 5.11E-07 -0.0140137 0.0338178 0 

290 BPD SUMBAR                  0.0028205 1.83E-07 0.0051272 0.01437893 0 

291 BPD SUMSEL                  -0.0012265 1.46E-07 0.0056726 0.03113042 0 

292 BPD SUMUT                   0.00149094 1.30E-07 0.00805821 0.03337352 0 

293 BPD YOGYAKARTA              0.0022185 3.91E-07 0.01028297 0.02703282 0 

294 Bank ANTAR DAERAH           0.00261842 0.00000146 -0.0018605 0.06295737 0 

295 BANK ARTHA GRAHA            0.01252027 9.00E-08 -0.0012147 0.01930076 0 

296 BCA                         0.00408563 6.00E-09 0.00172693 0.02328668 1 

297 BII                         -0.0006456 2.10E-08 -0.002301 0.02348199 1 

298 BANK BUANA INDONESIA        0.00239818 5.90E-08 0.0006139 0.0401262 1 

299 BUKOPIN                     -0.0010511 3.20E-08 0.00270989 0.01504247 1 

300 BANK BUMI ARTA              -0.0020353 5.74E-07 -0.0059423 0.09607803 1 

301 BANK BUMIPUTERA             -0.0126521 1.85E-07 0.00382409 0.01877993 1 

302 BANK CENTURY                0.01070461 6.90E-08 -0.0001711 0.01540701 0 

303 BANK DANAMON                -0.0014889 1.30E-08 0.01261097 0.02683906 1 

304 BANK EKONOMI                0.00107316 7.00E-08 0.00430534 0.01270508 1 

305 BANK GANESHA                0.00217242 9.00E-07 0.0042117 0.02737063 0 

306 BANK HAGA                   0.00418603 2.40E-07 -0.0059557 0.03220667 1 

307 BANK HAGAKITA               0.01016741 9.27E-07 0.0082342 0.07137575 1 

308 BANK HALIM / ICBC           0.00041158 0.000001998 -0.0224592 0.02650907 0 

309 BANK IFI                    -0.0280266 0.000001916 -0.0842062 0.10197524 0 

310 BANK KESAWAN                0.00020564 4.87E-07 0.00318937 0.03535502 0 

311 BANK LIPPO                  0.00709786 3.00E-08 0.0062672 0.05703548 0 

312 BANK MASPION                0.01164551 5.39E-07 -0.0003145 0.03369102 0 

313 BANK MAYAPADA               0.00265469 2.70E-07 0.00116085 0.07982724 0 

314 BANK MESTIKA                0.0026723 2.60E-07 0.00481886 0.04178264 0 

315 BANK METRO EXPRESS          -0.0005763 0.000002411 -0.0164557 0.04523207 0 

316 BANK MUAMALAT               -0.0150012 1.19E-07 0.00556675 0.01508949 1 

317 BANK NIAGA                  -0.0038029 2.20E-08 -0.0007888 0.01310164 1 

318 BANK NISP                   -0.0053761 4.10E-08 0.00075816 0.02996457 1 

319 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN  0.00029002 2.98E-07 -0.0003169 0.01265205 0 

320 BANK PANIN                  0.00136698 2.60E-08 0.00657514 0.04490935 1 

321 BANK PERMATA                -0.0066666 2.60E-08 0.0070158 0.04186004 1 

322 BANK SHINTA / SINAR MAS     0.00416345 4.88E-07 0.00058217 0.01453429 0 



323 BANK SWADESI                -0.0003147 0.000001028 -0.0009203 0.03730242 1 

324 BANK SYARIAH MANDIRI        -0.029389 1.05E-07 0.00693003 0.02527494 0 

325 BANK AGRONIAGA              0.00816414 3.32E-07 0.00834749 0.01238389 0 

326 BANK AKITA                  0.00260516 0.000001239 0.00420195 0.03695041 0 

327 BANK ALFINDO                -0.0032402 0.000051432 -0.009875 0.15573728 0 

328 BANK AMIN / anglomas int'l  -0.0006706 0.00000469 -0.0029873 0.03820181 0 

329 BANK ARTOS                  0.00965291 0.000004228 0.00246502 0.06362971 0 

330 BANK BIMA                   0.00655071 0.000004084 0.00568082 0.04487072 0 

331 BANK BISNIS                 0.01680886 0.000008768 0.01177585 0.18740519 0 

332 BANK BTPN                   -0.0028243 1.57E-07 0.04537549 0.04906456 1 

333 BANK CENTRATAMA             0.00041317 0.000001853 -0.0066922 0.08828777 0 

334 BANK DIPO                   0.00082235 0.000001534 0.00339988 0.02079514 0 

335 BANK EKSEKUTIF              0.01039748 7.47E-07 0.01559585 0.09987553 0 

336 BANK FAMA                   -0.0016158 0.000003284 0.01099175 0.02389483 0 

337 BANK HARDA                  0.00495781 8.35E-07 -0.0110693 0.0284922 0 

338 BANK HARMONI                0.00608087 0.000006069 -0.017302 0.08354827 0 

339 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906  -0.004298 9.60E-07 0.02552752 0.02254152 0 

340 BANK INA                    0.00194847 0.000001937 0.01978877 0.01523524 0 

341 BANK INDEX SELINDO          0.00137745 0.000001053 0.01039193 0.03720265 0 

342 BANK INDO MONEX             0.00207897 0.000002844 0.00456464 0.04449741 0 

343 BANK JASA ARTA              -0.0046502 0.000003205 -0.0105086 0.0871679 0 

344 BANK JASA JAKARTA           -0.0003699 4.06E-07 0.00607649 0.01997049 0 

345 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI  -0.0023565 0.000002019 0.01819566 0.01773325 0 

346 BANK LIMAN                  0.01076873 0.000005486 -0.002699 0.06189141 0 

347 BANK MAYORA                 -0.0058408 0.000002771 0.00195064 0.02782711 0 

348 BANK MEGA                   0.0011184 3.20E-08 0.01673085 0.03088044 1 

349 BANK MITRANIAGA             0.00858089 0.000003314 0.00880958 0.05437214 0 

350 BANK PRIMAMASTER            -0.0030587 0.000001737 -4.342E-05 0.03724502 0 

351 BANK PURBA DAMARTA          -0.0008619 0.000013468 -0.0141412 0.064686 0 

352 BANK ROYAL                  -0.0011504 0.000008781 -0.0016246 0.07356247 0 

353 BANK SINAR HARAPAN BALI     0.00707169 0.000005374 0.01282148 0.0825873 0 

354 BANK SYARIAH MEGA           -0.0089329 4.26E-07 0.03119697 0.01155766 0 

355 BANK UIB                    0.0074847 0.000001321 0.00569873 0.02012652 0 

356 BANK VICTORIA               0.00475208 3.45E-07 0.00614087 0.01902521 0 

357 BANK YUDHA BAKTI            0.00682412 5.32E-07 0.00584279 0.01544869 0 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Hasil Pengolahan Healy model 

NPar Tests 

[DataSet3]  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ABSDA 

 N 336 

Normal Parametersa,,b Mean .00136481048745 

Std. Deviation .007507152953000 

Most Extreme Differences Absolute .052 

Positive .030 

Negative -.052 

 Kolmogorov-Smirnov Z .957 

Asymp. Sig. (2-tailed) .319 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Correlations 

[DataSet3]  

Correlations 

  ABSDA kualitas audit 

ABSDA Pearson Correlation 1 -.129* 

Sig. (2-tailed)  .018 

N 336 336 

kualitas audit Pearson Correlation -.129* 1 

Sig. (2-tailed) .018  

N 336 336 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



T-TEST GROUPS=kualitasaudit(1 0)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=TaitAit1   /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

[DataSet3]  

Group Statistics 

 kualitas 

audit N Mean 

ABSDA 1 138 .00020983612616 

0 198 .00217562582189 

 

Group Statistics 

 kualitas 

audit Std. Deviation Std. Error Mean 

ABSDA 1 .007740782726258 .000656564621547 

0 .007248860018102 .000515154049540 

 

   ABSDA 

   Equal variances 

assumed 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

 F .649 

Sig. .421 

t-test for Equality of Means  t -2.383 

df 335 

Sig. (2-tailed) .018 

Mean Difference -

1.965789695731247

E-3 

Std. Error Difference 8.249886184482983

E-4 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower -

3.588600560386431
E-3 

Upper -
3.429788310760638

E-4 



 

   ABSDA 

   Equal variances not 

assumed 

t-test for Equality of Means  t -2.356 

df 284.645 

Sig. (2-tailed) .019 

Mean Difference -1.965789695731247E-3 

Std. Error Difference 8.345422679678794E-4 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower -3.608446848148730E-3 

Upper -3.231325433137648E-4 

 

SAVE OUTFILE='D:\SKRIPSI RAPIH\BUATJUMAT\BUAT RABU\BUAT SENIN '+     '14-6-10\coba2\21-6-

10\PERFECT\data_healy_perfectygdipake.sav'   /COMPRESSED. FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE. COMPUTE absolute=ABS(TaitAit1). 
EXECUTE. DESCRIPTIVES VARIABLES=TaitAit1 absolute   /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 

[DataSet3] D:\SKRIPSI RAPIH\BUATJUMAT\BUAT RABU\BUAT SENIN 14-6-10\coba2\21-6-

10\PERFECT\data_healy_perfectygdipake.sav 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum 

discretionary_accruals 336 -.022981752975 .022885167548 

absolute_discretionary_accruals 336 .00000000 .02298175 

Valid N (listwise) 336   

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

discretionary_accruals .00136481048745 .007507152953000 

absolute_discretionary_accruals .0058366777 .00490483450 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=TaitAit1 absolute   /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX. 

 



Lampiran 3 

Hasil Pengolaha Modified Jones 

Regression 

[DataSet7]  

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 PPEit-1/Ait-1, Delta PO/ 

Ait-1, 1/Ait-1a 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .657a .432 .427 .009944129326321 1.895 

a. Predictors: (Constant), PPEit-1/Ait-1, Delta PO/ Ait-1, 1/Ait-1 

b. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .026 3 .009 87.056 .000a 

Residual .034 344 .000   

Total .060 347    

a. Predictors: (Constant), PPEit-1/Ait-1, Delta PO/ Ait-1, 1/Ait-1 

b. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) -.003 .001  -4.134 .000 

1/Ait-1 -197.833 134.500 -.075 -1.471 .042 

Delta PO/ Ait-1 .057 .020 .115 2.800 .005 

PPEit-1/Ait-1 .136 .010 .683 13.405 .000 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 



Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 1/Ait-1 .636 1.572 

Delta PO/ Ait-1 .987 1.013 

PPEit-1/Ait-1 .637 1.570 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

 

Eigenvalue Condition Index 

1 1 1.993 1.000 

2 1.015 1.401 

3 .674 1.720 

4 .318 2.504 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Variance Proportions 

(Constant) 1/Ait-1 Delta PO/ Ait-1 PPEit-1/Ait-1 

1 1 .10 .10 .00 .10 

2 .01 .03 .90 .00 

3 .78 .19 .08 .03 

4 .11 .68 .02 .88 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

 

 

 

 

 



Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual Tait/Ait-1 Predicted Value Residual 

176 3.053 .031371736553 .00101063730199 .030361099250576 

220 3.252 .043402977354 .01106455222290 .032338425130814 

234 -3.119 -.032357746319 -1.33792717662621E-3 -3.101981914192515E-2 

249 6.664 .074331992882 8.06833552222863E-3 6.626365735983501E-2 

315 -3.087 -.029388990357 1.30597340771907E-3 -3.069496376518735E-2 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -

1.93379130214453E

-2 

1.49086713790894E

-1 

2.13593865936948

E-3 

.008627045802754 348 

Std. Predicted Value -2.489 17.034 .000 1.000 348 

Standard Error of Predicted Value .001 .009 .001 .001 348 

Adjusted Predicted Value -

4.71097417175770E

-2 

4.09204624593258E

-2 

1.74785943178167

E-3 

.004732066979383 348 

Residual -

3.101981990039349

E-2 

6.626366078853607

E-2 

-

1.59265560509939

6E-18 

9.901049863139721E-3 348 

Std. Residual -3.119 6.664 .000 .996 348 

Stud. Residual -3.125 6.983 .012 1.041 348 

Deleted Residual -

3.112445212900639

E-2 

1.261383593082428

E-1 

3.88079227587812

5E-4 

1.233996787092995E-2 348 

Stud. Deleted Residual -3.165 7.526 .014 1.057 348 

Mahal. Distance .012 296.563 2.991 21.207 348 

Cook's Distance .000 34.494 .114 1.858 348 

Centered Leverage Value .000 .855 .009 .061 348 

a. Dependent Variable: Tait/Ait-1 

 

 

 

 

 

 

 



Charts 

 

 

Correlations 

[DataSet7] C:\Documents and Settings\Dendy\Desktop\datajonesbismillah.sav 

Correlations 

  ABSDA kualitas audit 

ABSDA Pearson Correlation 1 .052 

Sig. (2-tailed)  .335 

N 348 348 

kualitas audit Pearson Correlation .052 1 

Sig. (2-tailed) .335  

N 348 348 

 



T-Test 

[DataSet7] C:\Documents and Settings\Dendy\Desktop\datajonesbismillah.sav 

Group Statistics 

 kualitas audit N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ABSDA 1 144 .00789854 .007848582 .000654049 

0 204 .00716851 .006245192 .000437251 

 

Independent Samples Test 

   ABSDA 

   Equal variances assumed 

Levene's Test for Equality of Variances  F 1.431 

Sig. .232 

t-test for Equality of Means  t .965 

df 346 

Sig. (2-tailed) .335 

Mean Difference .000730028 

Std. Error Difference .000756755 

95% Confidence Interval of the Difference Lower -.000758392 

Upper .002218447 

 

Independent Samples Test 

   ABSDA 

   Equal variances not assumed 

t-test for Equality of Means  t .928 

df 262.456 

Sig. (2-tailed) .354 

Mean Difference .000730028 

Std. Error Difference .000786745 

95% Confidence Interval of the Difference Lower -.000819108 

Upper .002279163 
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