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ABSTRACT 

 

The objectives of this research is to analyze the influence of Earnings 

Management banking industry to auditor size, auditor industry specialization and 

independency of audit comittee in 2009 until 2013 periods. 

 Data used in this reaserch were obtained from bank report. The number 

of sample for this reaserch is 14 banks. Analyze technique used for this reaserch 

is multiple linier regression. 

This reaserch has been analyzed with Eviews 7 program, and during the 

significance test it indicated that fixed effect was the most appropriate method. 

The result of this reaserch shows that Auditor size have a positive but no 

significant effect to earnings management, Auditor industry specialization have 

negative effect to earnings management and Independency of audit comittee have 

positive effect to earnings management. 

Keyword : Earning management, auditor size, auditor industry specialization, 

independency of audit comittee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bankmerupakan lembaga intermediaris yang menghubungkan pihak 

yang kelebihan  dana  dan kekurangan dana dengan berbagai produknya, salah 

satunya kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11). Bank 

juga menjadi sumber pembiayaan utama dalam bisnis.  

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 menjadi pelajaran 

berharga bagi Indonesia dimana pada saat itu tingkat kualitas dan kolektivitas 

aktiva produktif bank menurun secara drastis. Ketika itu pemerintah membuka 

lebar jalur penanaman modal asing dan memperlonggar peraturan dalam 

mendirikan bank, pada akhirnya hampir setiap bank mengalami kredit macet, 

bahkan banyak bank yang bermasalah dan ditutup izin usahanya. Penutupan 

dan pencabutan izin usaha tersebut berdampak pada menurunnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan (Amat et al. 2006).  

Krisis global pada tahun 2008 sebenarnya bermula dari krisis ekonomi 

Amerika Serikat (AS) yang lalu menyebar ke negara-negara lain diseluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi AS diawali karena adanya 

dorongan untuk konsumsi (propincity to consume). Rakyat AS hidup dalam 
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konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. 

Akibatnya lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut 

karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan kepada para 

kreditor perumahan telah di gadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. 

Pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak 

dapat membayar saluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada 

saat yang bersamaan. Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut 

mengakibatkan bursa saham Wall Street tak berdaya, perusahaan-perusahaan 

besar tak sanggup bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs. 

Krisis tersebut terus merambat ke sektor rill dan non-keuangan di seluruh 

dunia. Krisis ekonomi AS tersebut semakin merambat menjadi krisis global 

karena sebenarnya perekonomian di dunia ini saling terhubung satu sama 

lainnya, peristiwa yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh di tempat 

lainnya. Oleh karena itu Indonesia juga turut merasakan krisis ekonomi global 

ini. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran 

dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para 

investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini 

mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang kita. Aliran dana asing yang tadinya 

akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan 

perusahaan-perusahaan hilang, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, 

yang pada ujungnya Negara kembalilah yang harus menanggung hutang 

perbankan dan perusahaan swasta (Elsaryan, 2009). 

 Melalui situs tempo.com disebutkan pada tahun 2008 di Indonesia 

terkuaknya kasus Bank Century yang kalah kliring, yang menyebabkan defisit 
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pada bank tersebut, Kasus Pembobolan dana nasabah Citibank oleh pihak 

internal bank, sampai dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI), dimana BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank 

Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat 

terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan 

perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan 

Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 

48 bank. 

Supriyanto (2006) dalam Haryono (2008) berpendapat bahwa krisis 

perbankan disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajer bank dalam 

melakukan evaluasi dan analisis risiko portofolio aktiva produktif. 

Peningkatan kredit bermasalah juga menjadi faktor kebangkrutan bank. 

Lavine (2004) dalam Ariester (2009) menyebutkan bahwa ada dua alasan yang 

membuat industri perbankan berbeda dengan industri lainnya. Pertama, 

kemungkinan yang lebih besar jika manajemen tidak transparan. Kedua, bank 

merupakan industri yang regulasinya diatur ketat oleh pemerintah. 

Regulasi yang ketat tersebut menyebabkan bank menghadapi tekanan 

yang mengharuskan kestabilan laba dan oprasional perusahaan. Semakin 

tinggi vlotalitas laba semakin dekat dengan risiko bank, sebisa mungkin 

pemerintah menurunkan tingkat risiko bank karena berhubungan dengan risiko 

yang akan dihadapi oleh penanam modal di bank. Dalam hal tersebut laba dan 

bonus saling terikat dalam pencapaian target kinerja, selain itu laba adalah 

salah satu hal di perhatikan investor dalam pengambilan keputusan. Untuk 

pencapaian target kinerja manajemen seringkali mengaitkan dengan laba dan 
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bonus. Hal ini mendorong keinginan manajemen untuk menstabilkan 

pertumbuhan laba. Laba yang negatif mengindikasikan kinerja manajemen 

yang kurang baik dan akan merugikan manajemen secara individu, jika 

vlotalitas laba tinggi akan menyebabkan turunnya reputasi manajemen bank, 

kinerja harga saham yang buruk, dan akibat terburuk yang mungkin terjadi 

adalah kebangkrutan (De Young dan Roland, 2001). 

Isu mengenai manajemen laba dan usaha-usaha manajer untuk 

melakukan manajemen laba bukanlah hal baru. Manajemen laba merupakan 

tindakan manajemen dalam proses menyusun laporan keuangan sehingga 

dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan 

kepentingannya (Scott, 2009). Manajemen laba dilakukan oleh manajer atau 

pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi 

dengan tujuan tertentu yang mungkin akan mendatangkan manfaat bagi 

perusahaan atau individu tertentu. Pada dasarnya praktek manajemen laba 

tidak menyalahi aturan atau prinsip-prinsip akuntansi, namun adanya praktek 

manajemen laba mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. 

Beatty et al. (2002) dan Altamuro dan Beatty (2010) mencatat bahwa 

manajer bank memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba sesuai 

dengan prilaku benchmaark-beating, yakni manajemen laba dilakukan dengan 

tujuan untuk mencapai suatu target tertentu. Penelitian-penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa manajer menggunakan kebebasan pilihan akuntansi 

(discretionary accounting choices) sebagai alat untuk melakukan manajemen 

laba dalam perusahaan.  
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Bettie et al. (1995) menyebutkan bahwa penyisihan penghapusan 

aktiva produktif merupakan satu pos pengeluaran utama yang proporsinya 

relatif besar dan kritis dibanding dengan pos pos lain dalam laporan keuangan 

bank. Selain itu Henry dan Holtz man (2006) juga menjelaskan bahwa proses 

penentuan jumlah dan waktu pengakuan kerugian aktiva produktif (loan loss) 

lebih didominasi oleh subjective dan complex judgment oleh manajer selain 

faktor regulasi. 

Penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa manajer 

menggunakan kebebasan atau pilihan akuntansi (discretionary accounting 

choices) sebagai alat untuk melakukan manajemen laba dalam perusahaan. 

Akun diskresioner ini memang menawarkan fleksibilitas kepada manajer bank 

untuk membuat perubahan akuntansi setiap tahun yang dilakukan dengan 

tidak melebihi ekspektasi investor bank atas penyisihan yang rasional. Sama 

halnya dengan industri lainnya, manajer pada industri perbankan juga 

memiliki dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba. Perbedaannya 

adalah bahwa dalam industri perbankan, manajer menggunakan loan loss 

provision untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Loan loss provision 

merupakan penyisihan atas kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan 

jika peminjam tidak dapat membayar hutang di bank sesuai kontrak hutang/ 

jatuh tempo. Di Indonesia sendiri loan loss provision diistilahkan dengan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Marihot, 2012). Tetapi 

mulai januari 2010 pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia revisi 2008 

menyatakan bahwa PPAP berubah menjadi Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai (CKPN). 
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Beaver dan Engel (1996) membuktikan bahwa bank-bank komersial 

menggunakan cadangan kerugian aktiva produktif yang berisi akumulasi 

penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagai perangkat utama dalam 

melakukan manajemen laba. Henry dan Holtzman (2006) juga menjelaskan 

bahwa proses penentuan jumlah dan waktu pengakuan kerugian aktiva 

produktif (loan loss) lebih didominasi oleh subjective and complexjudgment 

oleh manajer selain faktor regulasi. Hal ini membuat penyisihan Penghapusan 

aktiva produktif ini akan mengurangi laba dalam laporan keuangan bank 

(contra asset account). 

Penelitian Shen dan Chih (2005) membuktikan bahwa sebagian besar 

bank melakukan manajemen laba. Kanagaretnam et al. (2010) mengemukakan 

bahwa pengauditan bank bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan 

industri lain hal ini mengindikasikan bahwa penghapusan aktiva produktif dan 

hal-hal yang terkait dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

merupakan hal yang menantang bagi auditor. Pengauditan ini dilakukan oleh 

pihak ketiga yang akan menguji dan akan memberikan opininya kepada publik 

mengenai relevansi laporan keuangan. Auditor diharapkan dapat juga 

membatasi praktek manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan. Banyak 

penelitian mengenai hubungan auditor dengan manajmeen laba. Dalam 

meneliti hubungan auditor dan manajemen laba, kualitas audit lebih 

difokuskan dengan reputasi auditor. Faktor yang terdapat dalam reputasi 

auditor adalah ukuran KAP dan spesialisasi industri auditor. Sampel KAP Big 

5 dan Non-Big 5dinilai berpengaruh dalam mendukung auditor dalam 

mendeteksi menejemen laba (Meuthia, 2004). 
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 Becker et al. (1998) menemukan bahwa manajemen laba pada 

perusahaan yang merupakan klien auditor Big 5 lebih kecil dibandingkan 

perusahaan yang merupakan klien Non Big 5. Selain itu beberapa penelitian di 

Indonesia yang telah menguji kualitas audit dengan proksi ukuran KAP 

terhadap Manajemen laba yaitu Francis (1999)  menunjukan bahwa KAP yang 

berafiliasi dengan jaringan KAP Big 4 mampu mengurangi manajemen laba 

akrual. Sementara itu, penelitian dari Siregar (2005) tidak menemukan adanya 

perbedaan antara auditor Big 4 dan Non Big 4 dalam mendeteksi manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan. Penelitian dari Kanagaretnam  (2010) 

menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 justru memiliki 

nilai manajemen laba akrual yang lebih tinggi daripada perusahaan yang 

diaudit oleh KAP Non Big 5.  

Selain itu penelitian lain yang berhubungan dengan reputasi auditor 

adalah spesialisasi industri auditor. Simunic dan Stein (1987) dalam 

Kanagaretnam et al. (2010) berpendapat bahwa perusahaan audit yang  fokus 

dalam suatu bidang industri tertentu akan lebih banyak berinvestasi pada 

teknologi, fasilitas fisik, anggota, dan sistem pengendalian internal sehingga 

akan mampu meningkatkan kualitas audit dalam industri tersebut secara 

khusus. Krishnan (2003) menemukan bahwa auditor spesialis industri dapat 

meminimalisir manajemen laba lebih baik dari pada auditor non spesialis 

industri karena tingkat akrual diskresioner klien auditor nonspesialis industri 

ditemukan lebih besar dari klien auditor spesialis industri. Selain itu Komite 

audit merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem 

pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi menejemen dan 

Analisis Pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



8 
 

auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Salah satu tugas dan  

tanggung jawab komite audit sesuai dengan peraturan  BAPEPAM Nomor 

IX.I.5 adalah memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai 

penunjukan  akuntan publik (pihak ke tiga) yang diadasari pada independensi, 

ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan pada rapat umum 

pemegang saham. Keberadaan komite audit  merupakan perangkat yang 

penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (sugeng et al. 

2010). Keberadaan komite audit dipertegas dengan keputusan BAPEPAM 

yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No.03 tahun 2000 mengenai 

pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 

mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris 

independen, komite audit, sekertaris perusahaan, keterbukaan, dan standar 

laporan keuangan per sektor. Komite audit saja tidak cukup untuk membatasi 

praktek menejemen laba, komite audit juga membutuhkan independensi dan 

efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu 

peraturan tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya keputusan ketua 

BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 september 2004. Peraturan 

tersebut mewajibkan perusahaan yang terdaftar pada BEJ harus memiliki 

komite audit. Komite audit diwajibkan beranggotakan minimal tiga orang 

independen dan minimal salah satunya memiliki kemampuan dan pengetahuan 

dalam bidang akuntansi atau keuangan. Salah seorang anggota komite audit 

harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua 

komite audit. Penelitian-penelitian terdahulu telah membukukan adanya 
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pengaruh yang signifikan antara karakteristik komite audit terhadap 

menejemen laba.  

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

independensi komite audit dan manajmeen laba yaitu : Beasley (1996) 

menemukan hubungan negatif signifikan antara persentase komisaris 

independen dalam komite audit dengan kecurangan laporan keuangan. Klein 

(2002) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit yang 

independen dengan akrual tidak normal sebagai proksi manajemen laba.  Xie, 

David & Dald (2003) menemukan bahwa independensi komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam et al (2010) 

dengan menggunakan tiga proksi manajemen laba : 1) mengatur laba untuk 

menghindari kerugian ; 2) mengatur laba hanya untuk sekedar atau mencapai 

laba tahun sebelumnya dan ; 3) proksi akrual (penyisihan penghapusan aktiva 

produktif yang tidak normal) untuk menguji manajemen laba berpengaruh 

pada aspek reputasi auditor dan yang diuji adalah auditor Big 5 dan non Big 5 

serta spesialisasi industri auditor. Hasil dari penelitian ini adalah baik jenis 

auditor dan spesialisasi auditor  akan berpengaruh dalam membatasi praktik 

manajemen laba terhadap tiga proksi manajemen laba. Namun Siregar (2005) 

menyatakan bahwa raputasi auditor berpengaruh tetapi tidak secara signifikan 

terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Kanagaretnam et al (2010). Tetapi penelitian ini menggunakan proksi akrual 

untuk menguji manajemen laba dan menambahkan Independensi komite audit 
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sebagai variabel bebas. Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini 

mengambil judul “Analisis pengaruh ukuran KAP, spesialisasi industri 

auditor dan Independensi komite audit terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada 

tahun 2009-2013”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan penulis, maka 

perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu : 

1. Apakah ukuran KAP (BIG 4 dan Non-BIG 4) berpengaruh terhadap  

tingkat manajemen laba di bank ? 

2. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba di bank ? 

3. Apakah Independensi komite audit berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba di bank ? 

4. Apakah ukuran KAP, spesialisasi industri dan Independensi komite audit 

secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba di 

bank ? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

     Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian 5 (lima) tahun yaitu dari 

2009 hingga 2013. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan dan 

laporan auditor perusahaan perbankan. Perusahaan yang menjadi objek penelitian 

ini adalah Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2009-2013. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP (BIG 4 dan Non-BIG 4 

 terhadap tingkat manajemen laba di bank ? 

2. Untuk menganalisis pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap  

tingkat manajemen laba di bank ? 

3. Untuk menganalisis pengaruh  Independensi komite audit terhadap 

tingkat manajemen laba di bank ? 

4. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama ukuran KAP, 

spesialisasi industri dan Independensi komite audit terhadap tingkat 

manajemen laba di bank ? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

     Masih sedikit penelitian yang mengangkat hubungan reputasi auditor dan 

independensi komite audit  dengan manajemen laba di industri 

 perbankan,Sehingga penelitian ini dapat menambah literatur akuntansi. 

2. Bagi para pengguna laporan keuangan perbankan 

     Pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat 

 terkait     informasi pada laporan keuangan bank. 

3. Bagi kalangan akademisi 

 Kalangan akademisi diharapkan melakukan penelitian yang lenih luas lagi, 

terkait masih sedikitnya penelitian yang meneliti mengenai topik terkait. 

4. Bagi bank 

 Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan, khususnya   

meminimalkan praktik manajemen laba  

  

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraaikan secara garis besar isi 

dari sub bab. Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri 

dari beberapa sub-bab. 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 
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penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai isi keseluruhan penelitian ini. 

Bab2 : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang digunakan menjadi landasan 

serta referensi dalam penulisan penelitian ini berdasarkan penelitian 

sebelumnya. Bab ini juga menguraikan hipotesis pada penelitian ini 

berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Bab 3 : Metode penelitian 

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, model penelitian, 

oprasionalisasi variabel, data dan sampel, serta metode pengolahan 

data. 

Bab 4 : Analisis Data 

Bab ini menguraikan hasil analisis dan interpretasi pengolahan data 

tentang implikasinya terhadap model. Penelitian pada bab 3 dalam 

membuktikan hipotesis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini merupakan bagian penutup dari tuliasan ini. Babini berisi 

rangkuman dari semua hasil pengolahan data dan interpretasinya dalam 

menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Selain 

itu, bab ini mencantumkan keterbatasan padatuliasan ini dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.  

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini, digunakan teori agensi teori sinyal yang mendasari dari 

penelitian ini. Penelitian ini akan menguji ukuran KAP, spesialisasi industri 

auditor dan independensi komite audit terhadap manajemen laba perbankan.  

2.1.1. Teori Agensi 

Godfrey et al. (2010) dalam Accounting Theory menjelaskan bahwa teori 

keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. 

Menurut Jensen dan Meckling teori agensi adalah sebuah kontrak antara manajer 

(agent) dengan pemilik perusahaan (principal) akibat dari pemilik perusahaan 

yang tidak dapat mengelola perusahaannya sendiri. Perusahaan yang memisahkan 

fungsi pengelolaan manajemen/manajer (agent) dan kepemilikan (principal) akan 

rentan terhadap masalah agensi. 

Masalah agensi adalah masalah yang timbul akibat konflik kepentingan 

antara agent dengan principal. Manajemen menjalankan semua aktivitas bisnis 

perusahaan, sehingga perlu membuat laporan intuk mempertanggungjawabkan 

kinerja dan bisnis yang dijalankan kepada principal. Di sisi lain manajemen 

berkeinginan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Widiyaningsing 

(2010) menyatakan bahwa konflik kepentingan diakibatkan sifat dasar manusia 

yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Masalah agensi 

ini menimbulkan adanya agency cost . Secara umum, biaya agensi adalah 

sejumlah uang yang setara dengan besarnya pengurangan kekayaan yang dimiliki 
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pemilik karena adanya perbedaan antara kepentingan pemilik dan kepentingan 

manajer. 

Jensen dan Meckling  (1976) membagi biaya agensi menjadi tiga : (1) 

Monitoring cost adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk mengukur, 

menobservasi, dan mengontrol tingkah laku manajer. Contohnya adalah biaya 

audit, biaya untuk membuat rencana kompensasi manajemen dan peraturan oprasi. 

(2) Bonding cost adalah biaya untuk membangun dan mengikuti mekanisme untuk 

mengikat kepentingan manajer terhadap kepentingan pemegang saham. 

Contohnya adalah biaya yang di buat oleh manajer dalam hubungannya dengan 

kegiatan mengikat seperti waktu dan usaha dalam pembuatan laporan akuntansi 

reguler (kuartal), dan batasan dalam aktivitas manajer. (3) Residual loss adalah 

biaya yang keluar diakibatkan dari kegiatan mengikat yang dilakukan oleh 

manajer dan pemegang saham, manajer mungkin membuat keputusan yang tidak 

memaksimalkan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Manajer 

memiliki insentif untuk melakukan tingkah laku oportunistik yang akan 

meningkatkan residual loss. Tingkah laku oportunistik ini dapat dilakukan dalam 

bentuk manajemen laba, yakni mengelola laba dalam rangka memperoleh manfaat 

dari proses kontrak kerja tersebut. 

 

2.1.2. Teori Sinyal 

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. 
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Menurut Jama’an (2008) mengemukakan bahwa Signaling Theory yaitu tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat 

berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian 

sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer 

memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakanakuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang 

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. 

 

2.1.3. Bank dan Perbankan 

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni undang-undang Nomor 10 

tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang 

Perbankan menyebutkan definisi bank adalah sebagai berikut  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kapada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat 

banyak.” 

Signifikansi perbankan bagi suatu negara menyebabkan pemerintah 

menetapkan regulasi yang ketat bagi sektor perbankan, baik dalam hal produk dan 

layanan yang ditawarkan oleh suatu bank maupun dalam hal lembaga bank itu 
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sendiri, termasuk pemerintah negara Indonesia. Regulasi yang demikian ketat 

diperlukan mengingat kegagalan bank dapat memiliki dampak panjang yang 

mendalam terhadap perekonomian  (Taswan, 2010). Pada perkembangan 

selanjutnya, keberadaan bank dan perbankan di Indonesia diawasi oleh Otoritas 

Jasa keuangan (OJK) sebagai mana  fungsi dan tujuannya telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 22 pasal 5 tahun 2009 : 

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 

Undang-undang Nomor 22 pasal 6 tahun 2009 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b) Kegiatan jasa keuangan di sekotor Pasal Modal; dan 

c) Kegiatan jasa keuangan di Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga 

Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

 

2.1.3.1. Klasifikasi Bank 

 Dalam menjalankan fungsi perbankan, bank-bank yang terdapat di 

Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa jenis bila ditinjau dari beberapa aspek. 

Pada umumnya pengklasifikasian bank dilakukan berdasarkan undang-undang, 

kepemilikan bank, status bank, serta metode penentuan harga (Kasmir, 2008). 

A. Klasifikasi bank berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 7 Yahun 1992 Tentang 

Perbankan : 
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1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional  dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam 

penggunaan istilah sehari-hari, bank  umum sering disebut juga sebagai 

bank komersial. 

2. Bank perkreditan rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha  secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

B. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan bank : 

1. Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah disebut juga 

bank persero. 

2. Bank milik awasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian 

 besarnya dimiliki oleh swasta nasional dengan akte pendirian yang 

didirikan oleh pihak swasta, Oleh karenanya pembagian keuntungan bank 

juga diperoleh swasta. Dalam klasifikasi ini termasuk pula Bank Umum 

Koperasi Indonesia ( BUKOPIN), bank yang sebelumnya dimiliki oleh 

perusahaan dengan badan  hukum koprasi yang pada perkembangan 

selanjutnya mengubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT) 

pada tahun 1993. 

3. Bank milik asing, merupakam perwakilan atau kantor cabang dari bank-

bank  induk yang berkedudukan di luar negeri, baik yang dimiliki oleh 

swasta asing  maupun pemerintah asing. Bank-bank asing ini 

menjalankan fungsi sebagaimana  fungsi bank-bank umum swasta 
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nasional dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang  ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

4. Bank milik campuran, merupakan bank umum yang didirikan bersama 

oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan 

didirikan oleh warga  negara dan atau badan hukum Indonesia yang 

dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih 

bank yang berkedudukan di luar negri. 

C. Klasifikasi berdasarkan status bank, yang menunjukan kemampuan bank 

dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, maupun 

kualitas pelayanan : 

1. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melakukan transaksti ke luar 

negeri  atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya pengiriman uang keluar negeri, pembukaan dan 

pembayaran letter of credit , dan transaksi internasional lainnya. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh peraturan Bank 

Indonesia. 

2.  Bank non-devisa, merupakan bank yang belum memiliki izin untuk 

 melaksanakan transaksi internasional. Dengan kata lain bank non-devisa 

hanya  dapat melakukan transaksi dalam negeri. 

D. Klasifikasi bank berdasarkan metode penentuan harga, baik harga jual 

maupun harga beli : 

1. Bank konvensional, merupakan bank yang menetapkan suku bunga pada 

tingkat  tertentu sebagai harga, baik pada produk simpanan maupun 

pinjaman bank. 
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2. Bank syarian merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah sebagai 

dasar  kegiatan perbankan yang dilakukan. Dalam Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas ungang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah 

aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain 

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), atau pembiyaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni  tanpa pilihan (ijarah), 

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas  barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

Pada pembahasan selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada bank 

umum konvensional di Indonesia, Hal ini didasari oleh argumen bahwa bank 

perkreditan rakyat serta bank syariah memiliki ketentuan dan format laporan 

keuangan yang berbeda. 

 

2.1.3.2. Laporan Keuangan Bank Umum Konvensional 

 Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) Revisi 

2008 (Tim Perumus PAPI, 2008), laporan keuangan bank bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, 

arus kas dan keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban 

manajemen  atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Analisis Pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



21 
 

Pengguna laporan keuangan bank mencakup pelaku bisnis dan ekonomi serta 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks perbankan Indonesia, 

pihak-pihak lain yang berkepentingan diantaranya, 1) deposan; 2) kreditur; 

3)pemegang saham; 4) otoritas pengawasan; 5)Bank Indonesia; 6) pemerintah; 7) 

lembaga penjamin simpanan; dan 9) masyarakat. 

 Komponen laporan keuangan bank umumnya tidak berbeda dengan 

laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Lporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (PSAK Nomor 1, 2012). Perbedaan pelaporan keuangan bank dengan 

pelaporan keuangan perusahaan adalah terletak pada penyampaian laporan 

keuangan. 

Menurut Pasal 2 peraturan bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang 

Transparansi Kondisi Keuanga Bank, bank diwajibkan menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan secara berkala yang terdiri dari Laporan Keuangan Publikasi 

Bulanan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Tahunan, dan 

Laporan Keuangan Konsolidasi. Dalam Laporan tahunan Bank termasuk di 

dalamnya Laporan Keuangan Tahunan bank yang memuat seluruh komponen 

laporan keuangan secara lengkap. Namun penelitian ini hanya akan berfokus lebih 

lanjut pada Laporan Keuanga Tahunan Bank, dimana kewajiban pelaksanaan serta 

penyampaian opini audit atas laporan keuangan bank hanya ditetapkan untuk 

laporan keuangan yang disajikan untuk periode tahunan sebagaimana yang 

tercantum pada Pasal 3 Ayat 1 huruf c serta pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan bank. 
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 Selain itu, perbedaan laporan keuangan bank dengan laporan keuangan 

perusahaan pada umumnya juga terletak pada format laporan masing-masing 

komponen laporan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pos-pos 

pencatatan tertentu yang hanya dapat ditemukan dalam kegiatan oprasional bank. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan keuangan bank mengacu pada 

ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). 

 

2.1.4. Pengertian Audit 

 Menurut American Accounting Association (AAA) Tahun 2011, auditing 

adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi 

untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengaan kriteria yang 

ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Sementara menurut Arens et al (2009) yakni merupakan 

akumulasi dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dengan kriteria yang 

ditentukan. Audit harus dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang 

mendasari definisi auditing. Poin pertama adalah informasi dan kriteria yang 

ditetapkan dimana dalam pelaksanaan audit harus terdapat informasi dan kriteria 

yang dapat diuji dan suatu kriteria yang dapat digunakan auditor untuk 

mengevaluasi informasi tersebut. Poin kedua adalah pengumpulan dan 

pengevaluasian bukti audit dimana bukti audit merupakan informasi yang 

dihunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah 
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disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan oleh karena itu dibutuhkan 

bukti audit yang memadai untuk dapat mencapai tujuan audit. Poin ketiga adalah 

seseorang yang kompeten dan independen dimana auditor harus memiliki 

kualifikasi dalam memahami kriteria yang ditetapkan serta harus kompeten dalam 

menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang perlu diuji untuk mencapai 

kesimpulan audit yang tepat serta harus mampu mempertahankan mental 

independen agar mampu bersikap objektif dalam pengumpulan dan mengevaluasi 

bukti. Poin keempat adalah pelaporan dimana merupakan suatu bentuk 

komunikasi atas kesimpulan auditor mengenai tingkat kesesuaian antara suatu 

informasi dengan kriteria yang ditetapkan kepada para pemangku kepentingan. 

 Berdasarkan ruang lingkup dan objeknya, audit dibagi menjadi tiga jenis 

(Arens et al., 2009), yaitu : 

1. Audit oprasional, berfokus pada proses pengevaluasian efisiensi dan 

evektivitas metode dan prosedur oprasional perusahaan. 

2. Audit kepatuhan, dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan 

perusahaan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. 

3. Audit laporan keuangan, berfokus pada penilaian tingkat kewjaran pada 

penyajian laporan keuangan. 

 

2.1.4.1. Tujuan Audit 

  Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 2012  tujuan audit 

atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip 
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akuntansi yang berlaku umum di indonesia, yaitu PSAK. Laporan auditor 

merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila 

keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik 

dalam hal auditor menyatakan pendapat mamupun menyatakan tidak memberikan 

pendapat, auditor tersebut harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI. Standar auditing tersebut 

mengharuskan auditor memberikan penilaian berupa opini mengenai tingkat 

kewajaran dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

indonesia dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 

 

2.1.5. Ukuran KAP 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya perusahaan audit. Beberapa penelitian 

mengenai hubungan ukuran KAP dengan manajemen laba, Becker et al., (1998), 

Francis et al., (2004) dan Krishnan (2003) menunjukan bahwa auditor KAP besar 

(big four) lebih baik dalam menghambat klien melakukan manajemen laba 

dibandingkan dengan KAP kecil (non-big four), selain itu mereka menemukan 

bahwa klien KAP kecil memiliki tingkat discretionary accrual lebih tinggi. Selain 

itu Muhammad Dahlan (2009) mengatakan terdapat hubungan negatif antara 

ukuran KAP dengan discretionary accrual. 

Menurut website IAPI ( Ikatan Akuntan Publik Indonesia) ketentuan yang 

berlaku di Indonesia KAP yang bekerjasama dengan The Big Four dapat 

dikelompokan sebagai berikut : 

A. Kelompok KAP Big 4 tahun 2010 
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a. KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang bekerjasama dengan 

Ernst & Young (EY) 

b. KAP Haryanto Sahari yang bekerjasama dengan 

PricewaterhouseCooper (PwC) 

c. KAP Osman Bing Satrio yang bekerjasama dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

d. KAP Osman Bing Satrio yang bekerjasama dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

e. KAP Sidharta & Sidharta yang bekerjasama dengan KPMG. 

 

B. Kelompok KAP Big 4 tahun 2009-2013 

a. KAP Purwantono, Suherman & Surja yang bekerjasama dengan 

Ernst & Young (EY) 

b. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang bekerjasama dengan 

 PricewaterhouseCooper (PwC) 

c.  KAP Osman Bing Satrio & Eny yang bekerjasama dengan Deloitte 

Touche Tohmatsu 

d.  KAP Sidharta & Widjaja yang bekerjasama dengan KPMG 

 Keempat KAP tersebut menjalankan kegiatan oprasionalnya di Indonesia dengan 

berafiliasi dengan KAP Internasional. 
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 Pada penelitian ini, pengukuran variabel Ukuran KAP menggunakan 

variabel dummy, Jika KAP tersebut termasuk kedalam KAP besar (big four) maka 

akan diberi nilai 1 dan jika KAP tersebut termasuk kedalam KAP kecil (non-big 

four) maka akan diberi nilai 0. 

 

2.1.6. Spesialisasi Industri Auditor 

  Boner dan Lewis (1990) mendefinisikan keahlian atau spesialisasi auditor 

sebagai pengalaman spesifik dan pelatihan yang menciptakan pengetahuan. 

Pengetahuan tersebut dikombinasikan dengan kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan audit yang spesifik. Simunic dan Stein (1987) dalam 

Kanagaretnam et al. (2010) berpendapat bahwa perusahaan audit yang berfokus 

dalam industri tertentu akan lebih banyak berinvestasi pada teknologi, fasilitas 

fisik, anggota, dan sistem pengendalian internal yang akan meningkatkan kualitas 

audit. Auditor yang berpengalaman dalam industri-nya lebih mampu untuk 

mendeteksi kesalahan pada klien . Menurut Krishnan (2003), auditor yang 

merupakan spesialis di industri perbankan dapat menilai kecukupan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (loan loss provision) dengan lebih baik 

dibandingkan auditor yang bukan spesialis perbankan. Hal ini dapat meningkatkan 

kredibilitas laba yang dilaporkan. 

 Salomon et al. (1999) menemukan bahwa auditor spesialis memiliki 

pengetahuan frekuensi non error yang lebih akurat dibanding auditor yang bukan 

spesialis. Sementara, efektivitas audit bergantung pada keakuratan pengetahuan 

frekuensi non error auditor. Penelitian-penelitian tersebut menggambarkan bahwa 

Analisis Pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



27 
 

spesialisasi auditor dapat berhubungan dengan efektivitas auditor sehingga hal ini 

dapat meningkatkan kredibilitas laba yang dilaporkan. 

 Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengukur 

spesialisasi industri auditor. Hogan (1999) mengukur spesialisasi industri auditor 

dengan menghitung proporsi dari total pendapatan perusahaan klien dalam suatu 

industri yang diaudit oleh  seluruh KAP. . dapat dihitung dengan berbagai cara. 

Krishnan (2003) mengukur spesialisasi industri auditor dengan menggunakan 

kriteria dominasi auditor dalam suatu industri. Siregar et al. (2009) dalam Fitriany 

(2009) mengukur spesialisasi industri auditor berdasarkan total aset dari 

perusahaan go public yang diaudit oleh suatu KAP. 

 Gul et al. (2009) dalam Sarunggalo (2009) mengukur spesialisai industri 

auditor berdasarkan total aset dari klien, yaitu suatu KAP dinilai sebagai spesialis 

industri jika akumulasi total aset dari klien suatu KAP dalam suatu industri 

merupakan yang terbesar dalam industri tersebut. Menurut Hogan dan Jetter  

(1999) ada dua pendekatan ukuran yang dapat di proksikan dan mengidentifikasi 

spesialisasi industri auditor yaitu : 

1. Total aset klien yang di audit oleh auditor dibagi dengan total aset seluruh 

perusahaan dalam industri yang di audit oleh KAP Big 4. Model ini 

digunakan untuk mengidentifikasi auditor spesialis industri dalam 

penelitian ini. 

2. Perbandingan klien yang di audit oleh auditor dengan total klien yang ada 

dalam suatu industri 

 Spesialisasi auditor merupakan variabel dummy. Nilai 1 akan diberikan 

untuk auditor yang merupakan spesialisasi industri dan nilai 0 untuk auditor 
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nonspesialisasi industri. Auditor yang memiliki spesialisasi industri adalah auditor 

yang memiliki minimal 5% dari total perusahaan dalam satu industri 

 

2.1.7. Good Corporate Governance 

Corporate governance atau tata kelola perusahaan dalam istilah indonesia, 

menurut definisi surat keputusan menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 

tanggal 31 juli 2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ 

BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan 

guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika. 

Kemudian, good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Permulaan 

timbulnya tata kelola perusahaan sendiri adalah karena adanya pemisahan antara 

pemilik dan pengelola yang sering disenut sebagai agency theory. Pemilik dan 

pengelola yang sama-sama merupakan pemangku kepentingan seringkali 

kepentingannya tidak sesuai satu sama lain yang sering disebut agency conflict. 

2.1.7.1. Prinsip Good Corporate Governance 

 Dalam menjalankan suatu perusahaan diperlukan tata kelola perusahaan 

yang sangat baik agar dapat mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Dalam 

tata kelola perusahaan tersebut terdapat beberapa prinsip atau kode terhadap 

penatakelolaan perusahaan yang baik. Penyusunan prinsip GCG pertama kali 

dilakukan di United Kingdom tahun 1992. Di Indonesia, The Code for Corporate 
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Governance telah dirumuskan oleh National Committe for Corporate Governance 

dengan tujuan bahwa hal tersebut akan menjadi referensi model GCG yang baik 

untuk dunia bisnis Indonesia. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko 

Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good 

Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa 

kali disempurnakan terakhir pada tahun 2001. 

Dalam menerapkan GCG, GCG itu sendiri memiliki asas didalamnya. Setiap 

perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek 

bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan 

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (suistainability) perusahaan 

dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun penjelasan 

dari masing-masing prinsip yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 
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2. Akuntabilitas 

Perushaan harus dapat mempertanggungajawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dibuat memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu : 

1. Untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan dan pemegang saham 

dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keandalan, 
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pertanggungjawaban, dan keadilan demi tercapainya posisi kompetitif 

perusahaan. 

2. Untuk mendorong manajemen dalam suatu perusahaan untuk berlaku 

profesional dan transparan serta mengingkatkan independensi dari 

dewan komisaris, dierksi, dan RUPS 

3. Untuk mendorong para pemegang saham, anggota dewan komisaris 

dan direksi untuk dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai 

dengan etika moral. 

 

 Pelaksanaan pedoman umum GCG beserta prinsip-prinsipnya oleh 

perusahaan terbuka di Indonesia (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan 

tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Pedoman yang ada hanya 

merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh 

otoritas masing-masing industri maka penerapan ini bersifat voluntary dan tidak 

terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Namun 

untuk beberapa substansi pedoman GCG bersifat mandatory melalui adopsi 

peraturan Bapepam-LK, seperti : 

1. Kewajiban pembentukan Komite Audit 

2. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang 

sekurang-kurangnya 30% dari dewan komisaris 

3. Kriteria komisaris independen, seperti : 

a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

b. Tidak mempunyai saham emiten atau perusahaan publik 

baik langsung maupun tidak langsung 
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c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, 

direksi, dan pemegang saham utama (mayoritas) emiten 

atau perusahaan publik 

d. Tidak mampunyai hubungan usaha dengan emiten atau 

perusahaan publik (peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7). 

e. Keberadaan unit Internal Audit bagi emiten atau 

perusahaan publik (peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tahun 

2006), seperti : 

f. Frekuansi rapat Dewan Komisaris dan Direksi 

g. Frekuensi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

dalam rapat tersebut 

h. Frekuensi rapat dan kehadiran Komite Audit 

i. Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Dewan 

Komisaris dan Direksi 

j. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 

 

2.1.7.2. Komite Audit 

  Di dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat 

membentuk komite-komite yang akan membantu tugas-tugasnya. Berdasarkan 

pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku di Indonesia, terdapat 

beberapa jenis komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris, namun komite 

yang seringkali dijelaskan dalam poin khusus di sejumlah regulasi Indonesia 

adalah komite audit. Hal ini bisa dilihat dengan adanya peraturan khusus 

BAPEPAM-LK yang mengatur tentang komite audit beserta aktivitasnya serta 
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pedoman seperti Indonesian Code for Corporate Governance yang mengatur 

tentang poin komite audit pada bagian sistem audit perusahaan dan terpisah dari 

bagian dewan komisaris. 

 Komite audit diketuai oleh anggota komite audit yang merupakan 

komisaris independen. Dalam penggajiannya, jumlah gaji yang dibayarkan ke 

komite audit harus mendapat persetujuan dari board perusahaan terlebih dahulu 

dan untuk setiap pekerjaan ekstra yang komite audit lakukan, akan lebih tepat bila 

perusahaan memberikan tambahan gaji (Wallace & Zinkin, 2005). 

 Komite audit adalah komite yang beranggotakan direktur non eksekutif 

dan independen serta mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi 

kualitas, integritas, dan keandalan dari proses pelaporan keuangan tanpa ikut 

campur terhadap pekerjaan dan pengambilan keputusan oleh manajemen terkait 

persiapan laporan keuangan. Struktur komite audit berada di bawah dewan 

komisaris dan bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa : 

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang  berlaku umum 

2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik 

3. Pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku 

4. Tindak lanjut temuan audit dilaksanakan oleh majanemen 

 Selain bertugas memastikan hal tersebut diatas, komite audit juga bertugas 

untuk memproses dan memilih auditor eksternal termasuk besaran imbal jasanya 

yang nanitnya akan disampaikan kepada dewan komisaris. Selain itu, komite audit 

juga harus memperhatikan dan menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-
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keputusan yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut serta meneliti laporan 

keuangan yang meliputi laporan paruh tahun, laporan tahunan, opini auditor, serta 

laporan manajemen (Alijoyo & Zaini, 2004). 

 Terkait dengan tanggung jawabnya yang erat dengan proses pelaporan 

keuangan, anggota dari komite audit harus menegerti tentang keuangan, 

profesional dan memenuhi kualifikasi sebagai seorang anggota, dan berfungsi 

independen untuk bisa secara efektif melaksanakan pekerjaannya. Selain 

kualifikasi keahlian dan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi, 

independensi dari anggota komite audit juga diperlukan di mana komite audit 

akan lebih efektif dalam melindungi kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan 

hanya jika anggota komite audit merupakan orang yang independen dari 

manajemen (Carcello & Neal, 2000).  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dechow et al. (1996) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang terkena skandal kasus kecurangan laporan 

keuangan kemungkinan bersar tidak mempunyai komite audit atau komite 

auditnya tidak bekerja secara efektif dan efisien dalam setiap rapat yang 

dilaksanakan. Independensi Komite Audit 

 Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite 

audit. Kondisi ini menunjukan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan 

yang menyangkut independensi komite audit. Independensi merupakan landasan 

dari efektifitas komite audit ( Tugiman 1995). Kinerja komite audit menjadi 

efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan 

pendapat. Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan 

persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu : 
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1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan 

Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan 

atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat 

komisaris 

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab 

untuk merencanakan, memimpin, atai mengendalikan kegiatan emiten atau 

perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat 

oleh komisaris, kecuali komisaris independen 

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit 

memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum makan dalam jangka 

waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib 

mengalihkan kepada pihak lain. 

4. Tidak mempunyai : 

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua , baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, 

direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. 

b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. 

Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen 

terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Independensi komite audit 

diperoleh dari perhitungan (Pamudji et a.l, 2010): 
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2.1.8. Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management) 

                  Manajemen laba bukanlah hal baru bagi dunia bisnis, berbagai 

penelitian mengenai manajemen laba juga sudah banyak di teliti. Scott (2009) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai : 

“The choice by a manager of accounting policies, or actions affecting earnings, 

so as to achieve some spesific objective”. 

Definisi ini memberi pengertian bahwa manajemen laba adalah pilihan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi, 

atau tindakan yang mempengaruhi laba untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Manajemen laba memasukan baik pilihan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan 

nyata yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pilihan kebijakan 

akuntansi yang dimaksud adalah akrual diskresioner (discretionary accruals), 

seperti penyisihan untuk kredit gagal bayar, biaya garansi, dan pilihan akrual 

diskresioner lainnya yang besarnya tergantung pada kebijakan manajemen.  

 Sedangkan cara lain untuk melakukan manajemen laba adalah dengan 

variabel rill atau tindakan nyata, yakni antara lain dengan mengatur besarnya 

biaya pemasaran, R&D, pemeliharaan, dan lain-lain 

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaiannya dalam 

pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan utuk menyesatkan pemilik perusahaan (pemegang saham) mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil perjanjian yang sudah 
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dibuat bergantung pada angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajamen 

laba adalah usaha yang dilakukan manajemen untuk mengatur jumlah laba yang 

ada pada pelaporan keuangan dengan latar belakang tujuan tertentu yang 

menguntungkan manjamen. 

2.1.8.1.Pola Manajemen laba 

 Manajer dapat melakukan pola manajemen laba. Scott (2009) 

menyebutkan pola-pola manajemen laba tersebut antara lain : 

1. Taking a bath. Pola ini sering terjadi karena adanya tekanan organisasi. 

Ketika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen melaporkan 

kerugian yang besar karena sudah terlanjur rugi. Manajer akan menghapus 

aset dan mengakui biaya pada tahun berjalan sehingga nilai pengakuan 

akrual di masa depan akan menjadi kecil. Pembalikan akrual ini akan 

meningkatkan probabilitas keuntungan yang dilaporkan di masa depan. 

2. Minimalisasi Laba (Income Minimization). Pola manajemen laba ini 

mirip dengan taking a bath. Pola ini dipilih oleh perusahaan selama 

periode profitabilitas tinggi. 

3. Maksimalisasi Laba (Income Maximization). Pola manajemen laba ini 

dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan bonus yang tinggi dengan 

cara menaikan laba yang dilaporkan. Perusahaan yang juga hampir 

melanggar perjanjian utang cenderung melakukan maksimalisasi laba 

agar terhindar dari kemungkinan terjadinya tindakapn pelanggaran 

perjanjian utang perusahaan. 
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4.        Perataan Laba (Income Smoothing). Manajer melakukan pola 

manajemen laba ini dengan melakukan perataan laba yang dilaporkan 

sepanjang periode ke periode berikutnya untuk mendapatkan kompensasi 

atau bonus yang relatif konstan. Hal ini dilakukan oleh manajemen yang 

yang bersifat enggan dalam mengambil risiko (risk averse). Laba dengan 

vlotalitas tinggi juga mengindikasikan kemungkinan terjadinya 

pelanggaran perjanjian utang yang semakin tinggi. Hal ini akan 

mendorong manajemen melakukan manajemen laba dalam pemerataan 

laba untuk mengurangi volatilitas laba bersih yang dilaporkan sehingga 

covenant ratio dapat bersifat konstan atau rata sepanjang waktu. Manajer 

juga melakukan pemerataan laba untuk tujuan eksternal. Laba yang 

konstan dapat menyampaikan informasi ke pasar mengenai persistensi 

laba perusahaan. 

 

2.1.8.2. Motivasi Manajemen Laba 

 Gumanti (2000) menjelaskan bahwa ada berbagai alasan dan hal yang 

memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba untuk mencapai suatu 

tujuan yang akan menguntungkan manajer secara pribadi ataupun perusahaan. 

Keuntungan atau perolehan aecara akuntansi (accounting income) digunakan 

untuk pembuatan keputusan stake holder. Karena keuntungan secara akuntansi 

adalah informasi yang relevan atas aliran kas perusahaan saat ini dan masa yang 

akan datang yang pada akhirnya dikaitkan dengan nilai perusahaan (firm value). 

Scott (2009) lebih lanjut lagi menguraikan motivasi manajemen laba, yakni: 

a. Rencana Bonus (Bonus Schemes)  
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Healy (1985) dalam Scott (2009) melakukan penelitian dan menemukan 

hasil bahwa manajer memiliki informasi yang lebih dalam mengenai laba 

bersih perusahaan sebelum melakukan manajemen laba. Terdapat 

kemungkinan pihak luar, termasuk dewan komisaris, tidak dapat meneliti 

angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Manajer 

kemungkinan melakukan manajemen laba atas laba yang dilaporkan 

dengan tujuan memaksimalkan bonus yang akan mereka terima (manajer) 

sesuai rencana kompensasi perusahaan 

Dalam rencana bonus, besarnya bonus yang akan diterima oleh manajer 

tergantung pada jumlah laba bersih yang dilaporkan pada laporan 

keuangan. Ketika laba bersih perusahaan rendah, maka manajer memiliki 

dorongan untuk melaporkan jumlah yang lebih rendah lagi jika pada 

kondisi tidak ada bonus yang akan diterima oleh manajer. Dengan 

demikian, kemungkinan menerima bonus di tahun berikutnya akan 

semakin besar karena penghapusan di masa sekarang (current write-offs) 

akan menhurangi besarnya amortisasi di masa depan. Sebaliknya, ketika 

laba bersih perusahaan tinggi, maka manajer akan mengadopsi kebijakan 

akuntansi yang menaikkan jumlah laba bersih yang dilaporkan sehingga 

jumlah bonus yang akan diterimanya akan semakin besar. 

b. Kontrak Utang jangka Panjang (Debt Contract) 

Untuk mecegah terjadinya moral hazard  dalam perjanjian hutang, maka 

kontrak pinjaman jangka panjang biasanya menyertakan perjanjian untuk 

membatasi tindakan manajer yang bertentangan dengan kepentingan 

kreditor, seperti pembagian dividen yang berlebihan. Manajer selalu 
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berusaha menghindari pelanggaran perjanjian karena hal tersebut akan 

mengakibatkan perusahaan kehilangan biaya yang banyak dan juga akan 

membatasi manajer dalam mengambil keputusan perusahaan. 

Sweeney (1994) dalam Scott (2009) menemukan peningkatan penggunaan 

akuntansi peningkatan laba (income-increasing accounting) secara 

signifikan. Selain itu juga menemukan bahwa perusahaan yang gagal 

dalam kontrak utang cenderung untuk mengadopsi standar akuntansi yang 

baru jika hal tersebut dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan 

sebaliknya. 

c. Memenuhi Ekspektasi Laba Investor dan Menjaga Reputasi 

Ekspektasi laba yang diharapkan investor dapat dibentuk oleh berbagai 

cara. Contohnya, dapat berdasarkan laba untuk periode yang sama pada 

tahun sebelumnya, atau berdasarkan peramalan perusahaan atau analis. 

Perusahaan yang labanya lebih besar dari ekspektasi, maka investor akan 

menikmati kenaikan dari harga saham, karena investor meramalkan 

kenaikan probabilitas kinerja yang baik di masa depan. Sloan (2002) 

dalam Scott (2009) juga menemukan imbal hasil saham yang negatif untuk 

perusahaan yang gagal mencapai ekspektasi laba. Akibatnya manajer 

memiliki dorongan yang kuat untuk memastikan bahwa ekspektasi laba 

oleh investor bisa dicapai. Salah satu cara untuk memastikannya adalah 

dengan mengatur kenaikan laba melalui manajemen laba. Kegagalan untuk 

mencapai ekspektasi invenstor akan mengakibatkan pengaruh secara 

langsung pada harga saham perusahaan dan biaya modal karena investor 
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merevisi penurunan probabilitas kinerja yang baik di masa depan. Hal 

tersebut juga mempengaruhi reputasi manajer. 

d. Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) 

Huges (1986) menyatakan bahwa informasi seperti laba bersih daoat 

membantu dalam memberikan sinyal nilai perusahaan kepada investor. 

Clarkson, Dontoh, Richardson, dan Seficik (1992) dalam Scott (2009) 

menemukan bukti empiris bahwa pasar merespon peramalan laba secara 

positif sebagai suatu sinyal atas nilai perusahaan. Hal ini mendukung 

kemungkinan bahwa manajer perushaan yang sedang go public melakukan 

manajemen laba atas laba yang dilaporkan dalam prospektus untuk 

mendapatkan harga yang lebih tinggi atas saham perushaaan. 

 

2.1.8.3. Perspektif Motivasi Manajemen Laba 

 Scott (2009) menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilihat dari dua 

perspektif yang berbeda, yaitu 1) perspektif oportunistik (opportunistic earnings 

management) ; 2) perspektif efisien (efficient earnings management). 

Dalam perspektif manajemen laba pada oportunistik, manajemen perusahaan 

melakukan manajemen laba untuk mencapai tujuan dengan kepentingan 

manajemen tersebut. Untuk melakukan tindakan tersebut manajemen dapat 

melakukan dengan memilih suatu pilihan akuntansi tertentu, meskipun pilihan 

kebijakan akuntansi tersebut belum tentu menguntungkan pemilik perusahaan 

(share holder) ataupun stakeholders lainnya. Tindakan oportunistik ini biasanya 

dilakukan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan manajemen terkait 

dengan pemberian remunerasi, perjanjian utang, dan biaya politik. 
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Watts dan Zimmerman (1986) dalam Positive Accounting Theory 

menjelaskan beberapa hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen 

laba yang bersifat oportunis, yakni sebagai berikut : 

1. Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis) 

Pada banyak perusahaan, besarnya bonus bergantung pada besarnya laba 

yang dilaporkan pada laporan keuangan yang dilaporkan perusaan. 

Hipotesis ini muncul didasarkan pada kondisi dimana terdapat dorongan 

manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus sebesa-besarnya yang 

membuat manajer melakukan manajemen laba agar dapat melaporkan laba 

perusahaan yang tinggi. Pada akhirnya manajer menggeser laba dari 

periode yang akan datang ke periode saat ini. 

2. Hipotesis Perjanjian Utang (The Debt Covenant Hypothesis) 

Hipotesis ini muncul karena ketika rasio debt equity perusahaan cukup 

tinggi, makan manajemen akan cenderung menggunakan metode akuntansi 

yang meningkatkan laba. Hal ini dikarenakan pengingkatan laba yang 

dilaporkan akan mengurangi risiko terjadinya gagal bayar atau pun risiko 

pelanggaran perjanjian utang oleh perusahaan. 

3. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis) 

Hipotesis ini muncul pada perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi. 

Perusahaan yang melaporkan laba tinggi biasanya di sorot publik dan 

mengakibatkan keputusan atau kebijakan ekonomi baru, seperti tarif pajak. 

Biasanya manajemen menggunakan metode akuntansi yang menagguhkan 

laba tahun berjalan ke tahun berikutnya dalam menghadapi regulasi ini. 
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Manajemen laba juga dapat dilihat dari perspektif efisien. Perspektif 

efisien berpendapat bahwa kintrak remunerasi, sistem pengendalian internal dan 

tata kelola perusahaan (Good Coorporate Governance) memotivasi manajemen 

untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat mengendalikan biaya sehingga 

menguntungkan manajemen atau pemegang saham (shareholders). Menurut Sari 

(2010) dalam manurung (2010) Perspektif efisien dalam manajemen laba dapat 

menguntungkan pihak eksternal perusahaan dan para investor, karena manajemen 

laba digunakan untuk mengkomunikasikan private information perusahaan. Hal 

ini dapat terjadi ketika manajer perusahaan mengetahui informasi internal 

perusahaan secara lebih mendalam, namun informasi tersebut tidak dapat 

dikomunikasikan seluruhnya kepada pihak eksternal perusahaan. 

 

2.1.8.4. Pengukuran Manajemen laba 

 Menurut Beneish (2001), terdapat tiga pendekatan yang biasanya 

digunakan untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba : 

1. Pendekatan yang mengkaji agregat dan menggunaka model regresi untuk 

menghitung akrual yang bersifat diskresi (discretionary accruals) dan 

bukan diskresi (non-discretionary accruals). 

2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan utang 

ragu-ragu atau akrual pada sektor yang spesifik seperti tuntutan kerugian 

pada industri asuransi. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk penelitian 

yang menggunakan data pada industri tertentu. 

3. Pendekatan yang menguji kesinambungan dalam pendistribusian laba. 

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti hubungan antara tiga faktor, 
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yakni zero earnings, laba tahun sebelumnya, dan ekspektasi analis untuk 

tahun berjalan. Manajemen laba didetesi dengan melihat kondisi 

banyaknya perusahaan melaporkan laba periode sekarang yang nilainya 

lebih besar dari zero earnings tahun lalu, namun lebih rendah dari 

ekspektasi analis pada tahun berjalan. 

Pendekatan akrual yang mengkaji akrual agregat pada pendekatan pertama lebih 

banyak digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Sistem akruan memberikan 

kesempatan kepada manajemen untuk membuat pertimbangan akuntansi yang 

akan memberikan pengaruh terhadap laba yang dilaporkan. Akun diskresioner 

menawarkan felksibilitas kepada manajer bank untuk membuat pilihan sesuai 

dengan pertimbangan judgment manajer. 

Mutia (2004) menjelaskan bahwa konsep akrual memiliki dua komponen, yaitu 

discretionary dan non-discretionary. Komponen discretionary merupakan 

komponen yang dapat dimanipulasi jumlahnya oleh manajer karena manajer 

memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Sedangkan 

komponen non-discretionary merupakan bagian akrual yang ditentukan oleh 

faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi atau permintaan konsumen serta faktor-

faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen. 

Untuk mendeteksi manajemen laba digunakan model yang diajukan oleh Beaver 

dan Engel (1996). Model tersebut menggunakan komponen penyisihan kerugian 

piutang (allowances for loan losses) dan provisi kerugian pinjaman sebagai 

komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan (Nasution dan 

Setiawan, 2007). Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit-1 + εit (1) 
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Dimana : 

COit  : loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan) 

LOANit : loan outstanding (pinjaman yang beredar) 

NPLit : non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah), terdiri dari 

pinjaman kredit yang kolektabilitasnya digolongkan menjadi (a) 

kurang lancar, (b) diragukan, (c) macet. 

ΔNPLit-1 : selisih non performing loans t-1 dengan non performing loans t 

NDAit  : akrual non kelolaan 

Sesuai dengan definisinya bahwa : 

TAit = NDAit + DAit   (2) 

Dimana : 

DAit adalah akrual kelolaan TAit adalah total akrual, dan NDAit adalah akrual non 

kelolaan, maka : 

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit-1 +zit (3) 

Dimana : zit = DAit+ εit              (4) 

 Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan 

Engel (1996) ini maka digunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). 

Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua variabel dideflasi 

terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugaian pinajaman 

(CKPN).  
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2.1.9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

 Dengan berlakunya Pernyataan Standar Keuangan Akuntan Keuangan 

(PSAK) No. 55 (revisi 2006), Bank Indonesia mengeluarkan PBO No. 

11/33/DPNP prihal Perubhaan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 

Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. 

Dalam PBI tersebut, Bank Indonesia mengatur penerapan estimasi penurunan nilai 

secara kolektif bagi Bank yang menghadapi beberapa keterbatasan kondisi. 

Bank Indonesia mempersiapkan penerapan PSAK No.55 (revisi 2006) 

mengenai instrumen keuangan atas pengakuan dan pengukuran yang kompleks 

dan berlaku secara internasional. Pada point d mengenai transparansi penerapan 

estimasi penurunan nilai kolektif, bank diharapkan memberikan informasi yang 

lebih transparan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan bank, dengan 

kata lain laporan yang diberikan kepada masyarakat terhadap kondisi keuangan 

Bank adalah keadaan keuangan Bank apa adanya, dengan meminimalisasi unsur 

tambahan yang dilaporkan oleh Bank untuk meningkatkan aset bank. 

Cadangan kerugian penurunan nilai adalah penyisihan yang dibentuk 

penurunan nilai kredit (impairment) atas aset, dimana nilai kredit yang tercatat 

lebih kecil dari nilai tercatat awal. Evaluasi penurunan nilai yang diatur pada 

PSAK 55 (revisi 2006) dilakukan dengan dua metode, metode tersebut adalah : 

a. Secara Individual (Individual Assessment), evaluasi penurunan 

nilai yang dilakukan terhadap aset yang signifikan secara individual yang 

memiliki bukti obyektif penurunan nilai, yang dihitung dengan metode 

diskonto arus kas. 
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b. Secara Kolektif (Collective Assessment), evaluasi penurunan nilai yang 

 dilakukan secara kolektif atas kelompok aset keuangan yang memiliki 

 karakterisristik risiko kredit yang sejenis, yang dihitung dengan metode 

statistik berdasarkan data historis. 

Dengan berlakunya PSAK 55 (revisi 2006) mengindikasikan adanya istilah baru, 

penting yang berkaitan dengan CKPN antara lain: 

E. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif 

 dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai 

kuotasi di pasar aktif, kecuali : pinjaman yang diberikan dan piutang yang 

pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk 

dijual. 

F. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara 

 langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau 

 kewajiban keuangan. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi 

 apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen 

 keuangan. 

Dalam PSAK No. 50 (Revisi tahun 2006) poin No 72 disebutkan juga : 

a. Untuk setiap kelompok aset keuangan dan exposure kredit lainnya, entitas 

mengungkapkan informasi mengenai exposure risiko kredit, termasuk : 

Jumlah yang paling mewakili nilai maksimal exposure risiko kredit pada 

tanggal neraca, tanpa memperhitungkan nilai wajar dari setiap agunan, 

dalam hal pihak lawan tidak mampu memenuhi kewajibannya atas 

instrumen keuangan ; dan 
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b. Konsentrasi risiko yang signifikan. 

Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2006), jenis kredit berdasarkan evaluasi 

mengenai terdapat atau tidaknya bukti obyektif bahwa kredit mengalami 

penurunan nilai dibedakan menjadi : 

a. Kredit yang mengalami penurunan nilai, yaitu jika terdapat bukti obyektif 

mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih 

peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut (peristiwa 

yang merugikan ) ; dan 

b. Kredit yang tidak mengalami penurunan nilai. 

 

2.2. Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil penelitian 

1. Beasley (1996) An Empirical 

Analysis of the 

Relation between the 

Board of Director 

Composition and 

Financial Statement 

Fraud 

Dependen : 

Independensi 

Komite Audit 

Independen : 

Manajemen Laba 

Perbankan 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 

2. Francis et al 

(1999) 

Quality diffrentiation 

in controling 

aggressive and 

opportunistic 

earnings 

management among 

international big 6 

accounting firms, 

national firs, and 

Dependen : KAP 

Big 6 dan Non Big 

6 

Independen : 

Manajemen Laba 

KAP Big 6 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 
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local firms 

3. Klein (2002) Audit committe, boar 

of directors 

characteristics, and 

earnings 

management 

Dependen : 

Independensi 

komite audit 

Independen : 

Manajemen laba 

perbankan 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

akrual tidak 

normal sebagai 

proksi 

manajemen laba 

4. Siregar et al 

(2005) 

Type of earnings 

management and the 

effect of ownership 

structure, firm size, 

and corporate 

governance practices 

: evidance from 

Indonesia 

Dependen : KAP 

Big 5 dan Non Big 

5 

Independen : 

manajemen laba 

KAP dan Non 

Big 5 sama-sama 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

5. Kanagaretnam et 

al (2010) 

An empirical analysis 

of auditor 

inependence in the 

banking industry 

Dependen : 

Reputasi auditor ( 

implikasi KAP 

Big 5 dan Non Big 

5 serta spesialisasi 

industri auditor) 

Independen : 

manajemen laba 

perbankan 

Reputasi auditor 

( implikasi dari 

KAP Big 5 dan 

non Big 5) serta 

spesialisasi 

industri auditor) 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

perbankan 
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6. Sugeng et al 

(2010) 

Pengaruh 

inependensi dan 

efektifitas komite 

audit terhadap 

manajemen laba 

(Studi empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI) 

Dependen : 

Independensi, 

keahlian, 

pertemuan dan 

reputasi komite 

audit 

Independen : 

manajemen laba 

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan 

keahlian, 

pertemuan dan 

reputasi komite 

auditberpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

 

7 Xie, David dan 

Dald (2003) 

 

 

Earnings 

Management and 

Corporate 

Governance The Role 

of The Board and 

The Audit 

Committee. Journal 

of Corporate Finance 

Dependen : 

Independensi 

komite audit 

Independen : 

manajemen laba  

Independensi 

komite audit 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

8. Khrisnan (2003) Does Big Auditor 

Industry Expertise 

Constraint Earning 

Management? 

Dependen : 

Spesialisasi 

Industri Auditor 

Independen : 

Manajemen laba 

perbankan 

Spesialisasi 

Industri Auditor 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 
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2.3. Rerangka Pemikiran 

 Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh Ukuran KAP, spesialisasi 

industri auditor dan independensi komite audit terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa industri perbankan 

merupakan industri yang diatur ketat oleh regulator. Maka kemungkinan 

manajemen perbankan melakukan manajemen laba. Auditor sebagai pihak ketiga 

diharapkan dapat membatasi manajemen laba dengan kualitas auditnya, serta 

komite audit salah satu komponen yang berperan penting dalam pelaporak 

keuangan juga dapat menurunkan tingkat manajemen laba. 

Pengujian Ukuran KAP menggunakan variabel dummy jika bank tersebut di audit 

oleh KAP Big four akan diberi nilai 1 dan jika di audit oleh Non Big four akan 

diberi nilai 0. Pengujian spesialisasi industri dilihat dari total aset suatu 

perusahaan dibagi dengan seluruh total aset perusaahaan klien Big 4. Suatu KAP 

dikatakan spesialis jika KAP tersebut menguasai 5% market share (Hogan dan 

jetter 1999). Pengujian Independensi komite audit diukur dengan persentase 

jumlah anggota komite audit yang memenuhi persyaratan BAPEPAM. 

 Sedangkan pengukuran manajemen laba dilakukan dengan model Beaver 

dan Angel (1996). Model tersebut menggunakan akrual total dan Untuk 

menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel (1996) ini 

maka digunakan cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam penentuan koefisien 

manajemen laba tersebut semua variabel dideflasi terlebih dahulu dengan nilai 

buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman. Kerangka pemikiran untuk model 

tersebut dapat dilihat di gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

 Dalam menghadapi masalah praktik manajemen laba di perbankan, auditor 

diaharpkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan, 

selain itu bank merupakan lembaga intermediaris yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat, dengan begitu bank seharusnya melakukan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat salah satunya dengan mempertahankan kredibilitas atas 

laporan keuangannya. 

 

 
Ukuran KAP (X1) 

Spesialisasi(X2) 

industri auditor 

Independensi(X3) 

komite audit 

Manajemenlaba 

(Y) 
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 Scott (2000) menyebutkan bahwa auditor yang independen dapat menjadi 

pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi yang memperdayakan, karena 

auditor tidak hanya dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang 

akuntansi tetapi juga dapat berhubungan dengan audit commite dan dewan direksi 

yang bertanggung jawab untuk memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan 

di perushaan. 

Penelitian-peneltian terdahulu membuktikan bahwa kualitas audit yang 

semakin tinggi berhubungan dengan auditor Big 4. Becker (1998) menunjukkan 

bahwa manajemen laba yang terjadi di perusahaan manufaktur yang merupakan 

klien auditor Big 5 lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur yang bukan 

klien auditor Big 5.  

 Di Indonesia, bank merupakan lembaga atau industri yang diregulasi ketat 

oleh pemerintah. Hal ini juga merupakan satu keunikan dibandingkan dengan 

industri lainnya. Industri perbankan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Hasil penelitian Kanagaretnam et al. (2010) membuktikan bahwa dalam kondisi 

industri yang diregulasi dengan sangat ketat seperti industri perbankan pun, 

auditor Big 5 masih memegang peranan dalam membatasi manajemen laba pada 

perusahaan perbankan di 29 negara sampel. Francis (1999) menemukan bahwa 

KAP yang berafiliasi dengan jaringan KAP Big 4 mampu mengurangi manajemen 

laba akrual. Namun Siregar dan utama, 2008 tidak menemukan peerbedaan antara 

auditor Big 4 dan Non big 4 dalam mendeteksi manajemen laba. Siregar, 2005 

menemukan bahwa perusahaan yang di audit oleh KAP Big 4 di Indonesia justru 

memiliki nilai manajemen laba akrual yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

auditor non Big 4. Sehingga peneliti menduga bahwa hasil yang sama mungkin 
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akan ditunjukkan di indonesia didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu 

terkait auditor Big 4. Argumen-argumen ini mendukung bahwa manajemen laba 

pada bank dengan klien auditor Big 4 akan memiliki manajemen laba yang lebih 

rendah. Berdasarkan kondisi ini, maka peneliti mengembangkan hipotesis 

pertama: 

H0 1 :  Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  tidak berpengaruh terhadap 

 manajemen laba perbankan 

Ha 1 :  Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  berpengaruh terhadap 

 manajemen laba perbankan 

 

 Hipotesis yang kedua berkaitan dengan hubungan antara spesialisasi 

auditor di industri perbankan dan dampaknya dalam membatasi praktek 

manajemen laba. Beberapa penelitian telah melakukan penelitian mengenai 

spesialisasi industri auditor atau keahlian auditor dan hubungannya dengan 

efektivitas audit. Kanagaretnam et al. (2010) membuktikan bahwa ketika jenis 

auditor dan keahlian auditor dipisahkan, hanya keahlian auditor yang memiliki 

dampak signifikan dalam valuasi diskresi loan loss provision. Khrisnan (2003) 

menemukan bahwa auditor yang memiliki spesialisai di suatu industri akan dapan 

membatasi manajemen laba. Terdapat manfaat untuk spesialisasi industri auditor 

dapat meningkatkan efektifitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Argumen-

argumen ini mendukung bahwa manajemen laba pada bank dengan spesialisasi 

industri auditor akan memiliki manajemen laba yang lebih rendah. Berdasarkan 

kondisi ini, maka peneliti mengembangkan hipotesis kedua yaitu : 
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H0 2 :  Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba  perbankan 

Ha 2 : Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen  laba  perbankan 

  

Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite 

audit. Kondisi ini menunjukkan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan 

yang mengangkut independesi komite audit. Jika kualitas dan karakteristik komite 

audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan 

dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar 

modal. Klein (2002) dalam Sanjaya (2008) menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif antara komite audit yang independen dengan akrual tidak normal sebagai 

proksi manajemen laba. Bapepam (2004) menghendaki bahwa salah seorang dari 

anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan. Beasley (1996) menemukan hubungan negatif signifikan antara 

persentase komisaris independen dalam komite audit dengan kecurangan dalam 

laporan keuangan. Xie et al. (2003) juga menyatakan bahwa independensi komite 

audit juga berhubungan negatif dengan discretionary accrual. Tetapi menurut  

Xie, Davidson & Dadald (2003) Komite audit berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba.Untuk meneliti hubungan antara independensi komite audit dan 

manajemen laba, penelitian ini akan menguji hipotesis :  

H0 3 :  Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba  perbankan 
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Ha  3 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba         

perbankan 

 

Uji simultan : 

H0 4 : Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) , Spesialisasi 

industri auditor, dan Independensi komite audit tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba perbankan 

Ha  4 : Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) , Spesialisasi 

industri auditor, dan Independensi komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba perbankan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel bank-bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebagai uji untuk melihat pengaruh ukuran KAP, 

spesialisasi industri auditor dan independensi komite audit dalam membatasi 

kinerja manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data kurun waktu sepanjang 

tahun 2009-2013 sebagai periode penelitian. Bank yang diteliti adalah bank-bank 

yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memilki 

data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.  

 

3.2. Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara 

langsung kepada pengumpul data.  Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil 

pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau 

dari orang lain. Data sekunder dari penelitian ini merupakan Laporan Tahunan 

pada perusahaan perbankan yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id, 

www.bi.go.id, dan atau situs bank terkait. Penghimpun data disesuaikan dengan 

penelitian yaitu selama lima tahun (2009-2013). 
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3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Indonesia. Agar 

lebih representatif, maka sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling.Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan 

kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek yang 

diteliti. Kriteria sampel yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Seluruh Bank Umum di Indonesia, kecuali Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembangunan Daerah 

2. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2009-2013 

3. Bank Umum yang mempublikasikan laporan keuangan secara periodik 

sejak tahun 2009-2013 pada website Indonesian stock exchange, website 

Bank Indonesia atau website Bank terkait. 

4. Perusahaan tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian yaitu 2009-2013 

5. Bank Umum memiliki data terkait mengenai penelitian ini, seperti data-

data komite audit dalam laporan tahunannya 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

  Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan metode kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang relevan 

dan akurat dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kepustakaan 

merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta konsep 
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yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk 

memperoleh dasar teori yang kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, serta 

majalah akuntansi dan juga memperoleh data terbaru di media-media publikasi. 

 

3.5. Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1. Variabel Terikat 

 Variabel terikat  adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba 

dengan skala ratio. Untuk mendeteksi manajemen laba digunakan model yang 

diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model tersebut menggunakan komponen 

penyisihan kerugian piutang (allowances for loan losses) dan provisi kerugian 

pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan. 

Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit-1 + εit (1) 

Dimana : 

COit      : loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan) 

LOANit                     : loan outstanding (pinjaman yang beredar) 

NPLit                       :non performing loans (pinjaman kredit yang bermasalah), terdiri   

dari pinjaman kredit yang kolektabilitasnya digolongkan menjadi 

(a) kurang lancar, (b) diragukan, (c) macet. 

ΔNPLit-1     : selisih non performing loans t-1 dengan non performing loans t 

NDAit      : akrual non kelolaan 
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Sesuai dengan definisinya bahwa : 

TAit = NDAit + DAit       (2) 

Dimana : 

DAit adalah akrual kelolaan TAit adalah total akrual, dan NDAit adalah akrual non 

kelolaan, maka : 

TAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + β4ΔNPLit-1 +zit (3) 

Dimana : zit = DAit + εit          (4) 

 Untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver dan 

Engel (1996) ini maka digunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). 

Dalam penentuan koefisien manajemen laba tersebut semua variabel dideflasi 

terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugaian pinajaman 

(CKPN). Evaluasi penurunan nilai yang diatur pada PSAK 55 (revisi 2006) 

dilakukan dengan dua metode, metode tersebut adalah : 

a. Secara Individual (Individual Assessment), evaluasi penurunan nilai yang 

dilakukan terhadap aset yang signifikan secara individual yang memiliki   

bukti obyektif penurunan nilai, yang dihitung dengan metode diskonto 

arus kas. 

b. Secara Kolektif (Collective Assessment), evaluasi penurunan nilai yang 

dilakukan secara kolektif atas kelompok aset keuangan yang memiliki 

karakterisristik risiko kredit yang sejenis, yang dihitung dengan metode 

statistik berdasarkan data historis. 

 

Analisis Pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



61 
 

3.5.2. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan ataumempengaruhi 

variabel lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

3.5.2.1. Ukuran KAP 

 Ukuran KAP adalah besar kecilnya kantor akuntan publik audit. 

Perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, 

tentunya membutuhkan jasa kantor akuntan publik. Selain itu untuk menjamin 

kredibilitas dari laporan keuangan tersebut, perusahaan juga akan cenderung 

menggunakan jasa KAP yang besar dan mempunyai nama baik. Kantor akuntan 

publik besar ini sering disebut dengan the big four, big four untuk KAP besar dan 

non-big four untuk KAP kecil. Kategori KAP big four di Indonesia menurut IAPI 

yaitu : 

1. KAP Price Waterhouse Coopers 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Mawick Goerdeler) 

3. KAP Ernst and Young 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu 

Pada penelitian ini, ukuran KAP menggunakan variabel Dummy, nilai 1 jika 

perusahaan perbankan diaudit oleh KAP big four dan 0 untuk KAP non big four 

 

3.5.2.2. Spesialisasi Industri Auditor 

 Spesialisasi industri auditor dalam penelitian ini menggunakan skala ratio, 

peneliti menggunakan proksi yang digunakan oleh Hogan dan Jetter (1999) yaitu : 
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Spesialisasi auditor merupakan variabel dummy. Nilai 1 akan diberikan untuk 

auditor yang merupakan spesialisasi industri dan nilai 0 untuk auditor 

nonspesialisasi industri. Auditor yang memiliki spesialisasi industri adalah auditor 

yang memiliki minimal 5% dari total perusahaan dalam suatu industri. 

 

3.5.2.3. Independensi Komite Audit 

Independensi komite audit pada penelitian ini menggunakan skala rasio 

dan  diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang 

independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Independensi komite 

audit diperoleh dari perhitungan (Pamudji et a.l, 2009): 

 

 

 

Tabel 3.1 Oprasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 Manajemen 

Laba 

Pilihan 

manajemen 

dalam 

menentukan 

kebijakan 

akuntansi 

NDAit = β0 + β1COit + β2LOANit + β3NPLit + 

β4ΔNPLit-1 + εit 

Mengunakan model Beaver dan Angel (1996) 

Ratio 

2 Ukuran KAP Besar 

kecilnya 

Big 4 dan Non Big 4, jika Big 4 diberikan nilai 1 dan 

Non Big 4 diberikan nilai 0 

Dummy 
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kantor 

akuntan 

publik 

3 Spesialisasi 

Industri 

Auditor 

Pengalaman 

yang lebih 

dalam suatu 

industri 

Diberikan nilai 1 jika >5% dan diberikan nilai 0 jika 

<5% 

 

 

Dummy 

4 Independensi 

Komite Audit 

Landasan 

komite 

audit 

 

 

 

Ratio 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Data-data sekunder yang terkait dengan 

variabel penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah 

menggunakan software Eviews. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data 

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (time 

series) dengan data seksi silang (cross section). Sehingga data panel memiliki 

gabungan karakteristik kedua data tersebut, yakni terdiri atas beberapa objek dan 

meliputi beberapa periode waktu (winarno, 2009) 
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Dalam tahap melakukan analisa model regresi data panel, maka dilakukan 

pengujian atas struktur model dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perubahan struktural model regresi atau tidak. Dalam mendeteksi hal tersebut, 

terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan common effect, 

fixed effect dan random effect (Winarno, 2009;70), antara lain : 

1. Uji Chow 

Pendekatan jenis common effect merupakan pendekatan yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perubahan struktural model regresi. Pengujian atas 

jenis pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisa angka 

prfotabilitas yang dihasilkan melalui uji chow digunakan hipotesis : 

H0 : Tidak ada perubahan struktural 

Ha : Terdapat perubahan struktural 

Uji Chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likehood ratio (uji 

LR), dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan dua kondisi 

sebagai berikut : 

1. Jika nilai probabilitas cross section F > α = 5% maka hipotesis 

nol diterima 

2. Jika nilai probabilitas cross section F < α = 5% maka hipotesis 

nol ditolak 

Dalam proses penentuan model regresi dengan data panel ini, jika setelah 

dilakukan analisis atas hasil uji Chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis 

nol ditolak maka perlu dilakukan uji Hausman untuk mengetahui 
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perubahan struktural dalam pendekatanjenis apa model regresi penelitian, 

yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah menggunakan model 

fixed  effect atau model random effect. Dalam Uji Hausman digunakan 

hipotesis : 

H0 : Menggunakan model Random effect 

Ha : Menggunakan model Fixed effect 

Uji Hausman tersebut dilakukan untuk meentukan pendekatan jenis apa 

yang akan digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan 

atas analisa hasil uji Hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan 

lebih besar dari titik kritis yaitu α = 5% maka hipotesis nol diterima yang 

berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan 

model random effect. Namun jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 

titik kritis yaitu α = 5% maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa model 

yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan model fixed effect 

(Winarno 2009;241) 

 

3.6.2. Model Penelitian 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiriri dari uji normalitas, multikolieniritas. 

Kemudian dilakukan uji regresi dan hipotesis. Uji hipotesis digunakan koefisien 

determinasi, nilai statistik f. 
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Model regresi penelitian ini sebagai berikut : 

 

Y = α + β1UKAP + β2SPEC + β3IDP + ε 

 

Dimana : 

Y  : Manajemen Laba 

α  : Konstanta 

UKAP : Ukuran KAP 

SPEC  : Spesialisasi Industri Auditor 

IDP  : Independensi Komite Audit 

ε  : Error 

 

3.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait 

secara layak, sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing jenis uji asumsi klasik tersebut 

(Winarno, 2009: 103-162): 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam 

penelitian terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat menggunakan dua cara 

yaitu ( Winarno, 2009:49) : 
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a. Histogram Rasidual 

Histogram residual merupakan cara untuk melihat probability distribution 

function (PDF) dari variabel random berbentuk distribus normal atau tidak 

melalui metode grafis sederhana. Residual yang memiliki distribusi normal 

akan membentuk histogram residual menyerupai grafik distribusi normal. 

Bentuk dari distribusi normal itu sendiri menyerupai bentuk lonveng yang 

jika grafik distribusi normal tersebut dibagi dua akan mempunyai bagian 

yang sama. 

b. Uji Jarque-Bera 

Metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera berdasar pada sampel besar 

yang diasumsikan bersifat asymptotic. Residual yang terdistribusi normal 

diharapkan memiliki JB=0, adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Selain nilai statistik JB, pengambilan keputusan atau hipotesis uji normalitas 

dapat diambil dengan melihat nilai probabilitas dari statistik JB, yaitu jika 

angka probabilitas > α = 5%, maka hipotesis nol diterima. Dengan kata lain, 

jika nilai probabilitas dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai 

statistik dari JB ini tidak signifikan maka residual terdistribusi normal atau 

H0 diterima, karena nilai statis tik JB mendekati nol, dan sebaliknya 

2. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menunjukan hubungan antara residual satu observasi 

dengan observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data 
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yang bersifat runtut waktu (time series), karena berdasarkan sifatnya, data 

masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Namun 

autokorelasi juga dimungkinkan untuk dijumpai pada data cross section 

(Winarno, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). 

Gambar 3.1 Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

positif 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tidak dapat 

menolak H0, 

tidak terdapat 

autokorelasi 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak 

H0,terdapat 

autokorelasi 

negatif 

0 dL     du      4-du      4-dL          4 

Sumber : Winarno (2009) 

Bila DW < dL atau DW > 4-dL maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. 

Jika DW terletak antara du dan 4-du maka tidak terdapat autokorelasi. Apabila 

dL≤DW≤du atau 4-du≤DW≤4-dL berada di daerah ragu sehingga tidak dapat 

diputuskan. 

3. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan liniear 

antara variabel independen. Ada tidaknya multikolonieritas dapat dideteksi 

melalui 2 cara, yaitu : 

a. Nilai R
2
tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan 

Salah satu ciri dari terdapat masalah multikolinieritas yaitu model memiliki 

koefisien determinasi yang tinggi (R
2
) (misal 0,8) namun hanya memiliki 

sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel 
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dependen melalui uji t akan tetapi, melalui uji f ditemukan signifikan 

seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b. Korelasi parsial variabel independen 

Mengingat penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa masalah multikolinearitas 

merupakan kondisi adanya keterkaitan antar variabel independen maka 

perlu dilakukan uji atas koefisien korelasi atas model penelitian. Jika 

koefisien korelasi cukup tinggi, yaitu melewati batas maksimum sebesar 

0,85 maka terdapat multikolinearitas dalam model, dan sebaliknya. 

 

4. Uji Heterokedesitas 

       Uji heterokedesitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Ada tidaknya heterokedisitas dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan : 

a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membuat pola tertentu 

 menunjukan teklat terjadi heterokedesitas 

b. Bila tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah  angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedesitas. 

Selain grafik Scatter Plot, uji heterokedesitas dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan Uuji White, dengan kemudian melihat nilai chi-square (R
2
) yang 

diperoleh dengan hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

H0 : Tidak ada heterokedesitas 

Ha : Ada heterokedesitas 
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Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai probabilitas 

chi-squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat heterokedesitas atau 

hipotesis nol diterima (Winarno, 2009:129). 

 

3.6.4. Uji Parsial (Uji T) 

 Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh yang dignifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.Pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 

95% dengan kriteria penetapan hipotesis sebagai berikut : 

a. One-tailed Test 

 H0 : B ≥ 0 

 Ha : B ≤ 0 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

H02 : Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 perbankan 

Ha2 : Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen 

 laba perbankan 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 one-tailed test 

Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t-tabel 

1. Bila t statistik < t tabel, atau t statistik >-t tabel maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Bila t statistik > t tabel, atau bila t statistik < -t tabel maka H0 ditolak. 

 

Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak dapat ditolak. 
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2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak. 

b. Two-tailed Test 

H0 : B = 0 

Ha : B ≠ 0 

Hipotesis yang diuji adalah : 

H01 : Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

 manajemen laba perbankan 

Ha1 : Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4)  berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba perbankan 

 

H0 3 : Independensi komite audit tidak berpengaruh  terhadap manajemen laba 

 perbankan 

Ha3 :Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba      

perbankan 

Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t-tabel 

1. Bila t statistik < t tabel, atau t statistik >-t tabel maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Bila t statistik > t tabel, atau bila t statistik < -t tabel maka H0 ditolak. 

 

Berdasarkan probabilitas (p-value) 

3. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak dapat ditolak. 

4. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak. 
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3.6.5. Koefisien Determinan (R
2
) 

 Nilai R
2
 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam 

menerangkan variabel independen. R
2
 mengandung kelemahan mendasar yaitu 

adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan adjusted R
2
 yang berkisar antara 

nol dan satu. Jika nilai adjusted R
2
 makin mendekati satu maka makin baik 

kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. 

Dengan menggunakan model ini, kesalahan pengganggu diusahakan 

minimumsehingga R
2
 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih 

mendekati keadaan yang sebenarnya . 

 

3.6.6. Uji Statistik F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukan dalam model secara bersama – sama terhadap variabel 

dependen (Gujarati, 2007, hal. 109).  

- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak 
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BAB IV  

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan. Populasi yang 

dalam penelitian ini adalah seluruh  bank umum pada periode 2009-2013. Dari 

seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian dipilih kembali 

dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga akhirnya sampel dari 

objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang digunakan 

sebagai sampel penelitian antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan yang listed  di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2009-2013 

32 

Jumlah perusahaan perbankan dengan data tidak lengkap atau data 

yang tidak memenuhi kriteria, seperti tidak listing pada tahun 2009-

2013, perusahaan yang di delisting, dan melakukan merger 

(18) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 14 

Sumber: data diolah penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 14 sampel perusahaan 

perbankan yang dijadikan penelitian, berikut ini adalah nama – nama bank yang 

digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4.2 Perusahaan Sampel 

No Nama Bank Kode Listing 

1 PT Bank Central Asia (Persero) Tbk. BBCA 

2 PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. BDMN 

3 PT Bank Ekonomi Rahaja (Persero) Tbk. BAEK 

4 PT Bank Pundi Indonesia (Persero) Tbk. BEKS 

5 PT Bank Saudara (Persero) Tbk. SDRA 

6 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BBNI 

7 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI 

8 PT Bank Mutiara (Persero) Tbk. BCIC 

9 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 

10 PT Bank Permata (Persero) Tbk. BNLI 

11 PT Bank OCBC NISP (Persero) Tbk. NISP 

12 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN 

13 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

(Persero) Tbk. 

BTPN 

14 PT Bank Victoria Internasional  (Persero) 

Tbk. 

BVIC 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait 

dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel 

dependen maupun independen. Berikut adalah tabel yang menampilkan statistik 

deskriptif dalam penelitian. Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil 

pengujian untuk melakukan analisa statistik deskriptif untuk melihat angka pada 
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setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu MANA yang 

merupakan simbol dari variabel terikat penelitian berupa manajemen laba ; UKAP 

yang merupakan variabel bebas pertama penelitian berupa ukuran KAP; SPEC 

yang merupakan variabel bebas kedua penelitian berupa spesialisasi industri 

auditor; IDP yang merupakan variabel bebas ketiga penelitian berupa 

independensi komite audit 

Tabel 4.3. Hasil Statistik Deskriptif 

 
Date: 03/26/15   

Time: 23:33     
Sample: 2009 2013    

     
      MANA IDP SPEC UKAP 
     
      Mean  0.107530  0.437429  0.142857  0.671429 

 Median  0.106200  0.500000  0.000000  1.000000 
 Maximum  0.353700  0.700000  1.000000  1.000000 
 Minimum  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  0.075418  0.220123  0.352454  0.473085 
 Skewness  0.723589 -0.957824  2.041241 -0.729959 
 Kurtosis  3.991489  2.854496  5.166667  1.532840 

     
 Jarque-Bera  8.975674  10.76507  62.30324  12.49476 
 Probability  0.011245  0.004596  0.000000  0.001936 

     
 Sum  7.527100  30.62000  10.00000  47.00000 
 Sum Sq. Dev.  0.392464  3.343337  8.571429  15.44286 

     
 Observations  70  70  70  70 
     
 
 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapa tdi uraikan 

mengenai penjelasan statisrik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan 

dasar penjelasan mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik 

deskriptif yang disebutkan winarno (2009:3.9), yaitu : 

1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan 
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cacah data. Pada variabel penelitian di peroleh nilai mean untuk 

variabel terkait penelitian yaitu MANA senilai  0.107530, sedangkan 

untuk variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh rata-rata 

senilai 0,437429 untuk IDP; 0,142857 untuk SPEC; 0,671429 untuk 

UKAP. 

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nlai tengah 

jika data yang di gunakan berjumlah genap dari data yang telah di 

urutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nilai statistik ini 

merupakan nilai yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, terutama 

jika dibandingkan dengan mean. Dalam hasil uji statistik deskriptif 

atas model variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa angka yang 

merupakan nilai tengah  bagi variabel terikat penelitian yaitu MANA 

senilai 0,106200, sedangkan untuk variabel bebas penelitian masing-

masing memperoleh nilai tengah senilai 0,500000 untuk IDP; 

0,000000 untuk SPEC; 1,000000 untuk UKAP. 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar untuk 

variabel MANA yaitu senilai 0,353700; IDP senilai 0,700000; SPEC 

senilai 1,00000; UKAP senilai 1,00000. 

4. Minimum merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan 

nilai terkecil dari keseluruhan data.. Nilai terkecil untuk variabel 

MANA yaitu senilai 0,00000; IDP senilai 0,00000; SPEC senilai 

0,00000; UKAP senilai 0,000000 

5. Std. Dev (standart deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam 

model yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Dalam model 
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penelitian, penyebaran data variabel MANA senilai 0,075418, 

sedangkan untuk variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh 

senilai 0,220123 untuk IDP; 0,352454 untuk SPEC; 0,473085 untuk 

UKAP. 

 

4.2.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model 

yang digunakan dalam  penelitian  telah terdistribusi  normal atau tidak. Hal ini 

dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakn valid jika 

residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal (Winarno, 2009:49). 

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas berdasarkan model penelitian yang 

digunakan : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 70

Mean       3.47e-18
Median  -0.004333
Maximum  0.089737
Minimum -0.076128
Std. Dev.   0.036104
Skewness   0.329637
Kurtosis   2.890835

Jarque-Bera  1.302462
Probability  0.521403

 

Sumber: Hasil olahan penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa residual pada model 

penelitian telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut di ambil berdasarkan 

bentuk dari grafik histogram menyerupai bentuk lonceng yang jika di bagi dua, 

kedua bagian dari grafik tersebut akan memiliki bagian yang sama. Selain itu, 
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berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera 

sebesar 1.302462 dengan nilai probabilitas 0,521403. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal karena nilai 

statistik dari Jarque Bera ini mendekati nol dan nilai probabilitas statistik Jarque-

bera memiliki nilai lebih besar dari 5%, sehingga hipotesis nol dapat diterima 

yang berarti residual daata terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 70 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang 

memiliki nilai unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. 

Namun, peneliti melalukan otlier atas observasi sebanyak 11 sehingga dapat 

diperoleh residual yang terdistribusi normal. 

4.2.3. Penentuan Regresi Dengan Data Panel 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu 

menentukan jenis regresi yang digunakan untuk melakukan regresi dengan data 

panel tersebut. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam 

mengestimasi regresi dengan data panel , yaitu pendekatan common effect, fixed 

effect dan random effect. Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan 

digunakan yaitu pertama dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan 

dengan tujuan untuk menentukan jenis pendekatan common effect atau fixed 

effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan untuk 

menerima H0 (probabilitas lebih besar dari 5%) maka selanjutnya akan dilakukan 

Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan digunakan 

yaitu berupa random effect ayaukah fixed effect. Berikut ini merupakan hasil dari 

Uji Chow yang dilakukan atas model penelitian : 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Chow 

 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.604318 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 73.684914 13 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 22:48   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026153 0.017326 1.509515 0.1359 

SPEC 0.072874 0.022581 3.227235 0.0019 
UKAP 0.016423 0.019033 0.862875 0.3913 
IDP 0.137026 0.039203 3.495324 0.0009 

     
     R-squared 0.343387     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.313541     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.062486     Akaike info criterion -2.652304 
Sum squared resid 0.257697     Schwarz criterion -2.523819 
Log likelihood 96.83064     Hannan-Quinn criter. -2.601268 
F-statistic 11.50528     Durbin-Watson stat 0.837321 
Prob(F-statistic) 0.000004    

     
      

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi Square 0,05. 

Dengan demikian, Ho dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini tidak 

menggunakan  model Common Effect, sehingga selanjutnya dilakukan Uji 

Hausman. Berikut ini merupakan hasil dari Uji hausman yang dilakukan pada 

model penelitian : 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Hausman 

 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.604318 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 73.684914 13 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 22:48   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026153 0.017326 1.509515 0.1359 

SPEC 0.072874 0.022581 3.227235 0.0019 
UKAP 0.016423 0.019033 0.862875 0.3913 
IDP 0.137026 0.039203 3.495324 0.0009 

     
     R-squared 0.343387     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.313541     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.062486     Akaike info criterion -2.652304 
Sum squared resid 0.257697     Schwarz criterion -2.523819 
Log likelihood 96.83064     Hannan-Quinn criter. -2.601268 
F-statistic 11.50528     Durbin-Watson stat 0.837321 
Prob(F-statistic) 0.000004    

     
      

 

Ketentuan yang diambil dalam Uji hausman dilakukan dengan 

memperlihatkan nilai probabilitas cross-section random. Berdasarkan hasil Uji 

hausman pada model penelitian di atas, nilai probabilitas cross-section random 

yang diperoleh adalah 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis nol Uji Hausman pada penelitian diterima. Sehingga 

pendekatan yang digunakan untuk estimasi model regresi dengan data panel 

dalam penelitian ini adalah Fixed effect. 
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

model yang digunakan telah memenuhi syarat sebagai model yang memiliki sifat 

best Linier Unbias Estimator (BLUE) atau tidak. Model yang telah mencapai 

BLUE merupakan model yang telah bersifat non-multikolinearitas, non-

heterokedestisitas dan non-autokorelasi sehingga model dapat digunakan sebagai 

alat estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel independen yang bias 

(Winarno, 2009:101). 

 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel independen. Jika terdapat hubungan antar variabel 

independen maka terdapat multikolinearitas. Model yang baik adalah model yang 

tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun kondisi pencapaian BLUE 

pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah multikolinearitas 

(Winarno, 2009:103) 

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada model penelitian : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 

 IDP SPEC UKAP 
    
    IDP  1.000000 -0.006405  0.467731 

SPEC -0.006405  1.000000  0.285588 
UKAP  0.467731  0.285588  1.000000 

 

Sumber: Hasil olahan penulis menggunakan EViews 7 
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Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien 

korelasi (r) antar variabel inependen pada model ditunjukkan melalui Tabel  4.7 

dengan hasil bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel inependen pada 

model penelitian atau dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Hal tersebut di simpulkan dengan dasar 

keputusan bahwa nilai koefisien korelasi keempat variabel penelitian masing-

masing memiliki nilai r lebih rendah dari 0,85. 

4.2.4.2. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi jika adanya korelasi antar variabel gaangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah nilai 

Durbin Watson dari model regresi penelitian 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 23:12   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDP 0.157247 0.037767 4.163571 0.0001 

SPEC -0.018714 0.020109 -0.930647 0.3563 
UKAP 0.139537 0.037630 3.708084 0.0005 

C -0.052270 0.021548 -2.425770 0.0187 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.770833     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.701650     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.041194     Akaike info criterion -3.333517 
Sum squared resid 0.089940     Schwarz criterion -2.787454 
Log likelihood 133.6731     Hannan-Quinn criter. -3.116614 
F-statistic 11.14199     Durbin-Watson stat 1.780882 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

Sumber: Hasil olahan penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai Durbin Watson dari model penelitian adalah 

1.945498. Nilai tersebut berada diantara 1.7772 sampai 2.2228 (Du≤DW≤4-Du). 

Hal ini menunjukan bahwa model regresi telah bebas dari masalah autokorelasi 

4.2.4.3. Uji Heterokedestisitas 

Uji Heterokedestisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari variabel 

gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedestisitas. Untuk mendeteksi 

asumsi heterokedestisitas terdapat berbagai cara, namun pada penelitian ini 

peneliti menggunakan Uji ARCH untuk mendeteksi apakah model regresi 

terhindar dari heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil dari Uji  ARCH 

tersebut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedestisitas Dengan Metode ARCH 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.753447     Prob. F(3,66) 0.5243 

Obs*R-squared 2.317946     Prob. Chi-Square(3) 0.5091 
Scaled explained SS 4.642855     Prob. Chi-Square(3) 0.1999 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 03/27/15   Time: 07:38   
Sample: 1 70    
Included observations: 70   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001196 0.002002 0.597355 0.5523 

IDP^2 0.008056 0.006683 1.205534 0.2323 
SPEC^2 0.001715 0.002884 0.594704 0.5541 
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UKAP^2 0.000467 0.002255 0.207321 0.8364 
     
     R-squared 0.033114     Mean dependent var 0.003681 

Adjusted R-squared -0.010836     S.D. dependent var 0.007871 
S.E. of regression 0.007914     Akaike info criterion -6.784969 
Sum squared resid 0.004133     Schwarz criterion -6.656483 
Log likelihood 241.4739     Hannan-Quinn criter. -6.733933 
F-statistic 0.753447     Durbin-Watson stat 1.419891 
Prob(F-statistic) 0.524272    

     
      

 

Sumber: Hasil diolahan penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat di simpulkan bahwa model regresi 

penelitian terbebas dari adanya masalah heterokedastisitas. Hal tersebut 

diputuskan berdasarkan nilai dari probabilitas chi squares lebih besar dari α = 5%, 

yaitu 0.6878 sehingga hipotesis nol diterima atau dengan kata lain tidak 

ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah 

yang telah di bentuk pada BAB I penelitian, khsuusnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian.Pada saat 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan software Eviews versi 7, telah 

dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu model fixed efect. 

Tabel 4.10 Hasil Regresi Penelitian 

 
 
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 23:12   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDP 0.157247 0.037767 4.163571 0.0001 

SPEC -0.018714 0.020109 -0.930647 0.3563 
UKAP 0.139537 0.037630 3.708084 0.0005 

C 0.052270 0.021548 2.425770 0.0187 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.770833     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.701650     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.041194     Akaike info criterion -3.333517 
Sum squared resid 0.089940     Schwarz criterion -2.787454 
Log likelihood 133.6731     Hannan-Quinn criter. -3.116614 
F-statistic 11.14199     Durbin-Watson stat 1.680882 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Sumber : Hasil olahan penulis menggunakan Eviews 7 

Pada hasil Regresi yang di tampilkan pada tabel 4.10, diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut : 

MANA = 0.052270 + 0.139537*UKAP – 0.018714*SPEC + 0.157247*IDP 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Koefisien konstanta sebesar 0.052270 hal ini menunjukan bahwa jika faktor-

faktor lain diasumsikan tetap pada tahun pengamatan, maka nilai 

manajemen laba (MANA) perusahaan go public yang tergolong dalam 

industri perbankan tahun 2009-2013 akan naik sebesar 0.052270 

2. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Ukuran KAP selama tahun pengamatan 

senilai 0.139537. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel Ukuran KAP 

mengalami kenaikan satu satuan sementara faktor lain dianggap tetap, maka 

akan mengakibatkan kenaikan nilai manajemen laba sebesar 0.052270 

satuan selama periode penelitian 

Analisis Pengaruh..., Asrievani Junyta, Ak.-IBS, 2015



86 
 

3. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Spesialisasi Industri Auditor selama 

tahun pengamatan senilai -0.018714. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika 

variabel Spesialisasi Industri Auditor  mengalami kenaikan satu satuan 

sementara faktor lain dianggap tetap, maka akan mengakibatkan  penurunan 

nilai manajemen laba sebesar -0.018714 satuan selama periode penelitian 

4. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Independensi Komite Audit selama 

tahun pengamatan senilai 0.157247. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika 

variabel Spesialisasi Industri Auditor  mengalami kenaikan satu satuan 

sementara faktor lain dianggap tetap, maka akan mengakibatkan  kenaikan 

nilai manajemen laba sebesar 0.157247 satuan selama periode penelitian 

 

4.2.6. Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi secara masing-masing 

(parsial). Pada penelitian ini pengujian atas pengaruh variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel terikat digunakan untuk mengambil keputusan atas 

ke empat hipotesis seperti yang telah dijelaskan pada bagian BAB II, 

sehingga dapat menarik kesimpulan atas keempat perumusan masalah 

penelitian ini. 

Berdasarkan  hasil yang ditampilkan pada tabel 4.10 di simpulkan 

bahwa secara parsial, variabel bebas berupa Ukuran KAP dan Independensi 

Komite Audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, Variabel bebas 
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berupa Spesialisasi  Industri Auditor berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Kesimpulan tersebut di putuskan berdasarkan ketentuan mengenai 

pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan membandingkan nilai 

probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-

value) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa 

Ukuran KAP dan Spesialisasi Industri Auditor  memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hal ini disebabkan oleh nilai p-value <0.05 yaitu senilai 

0,0005 dan 0,0001 . Sehingga, kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa 

hipotesis H01 di tolak. Variabel bebas berupa Spesialisasi Industri Auditor 

berpengaruh negatif terhadap variabel terikat. Sehingga, kondisi tersebut 

memberikan implikasi bahwa hipotesis H02  di terima. Variabel bebas 

berupa Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Sehingga, kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa H03 di tolak. 

4.2.6.2. Uji F (uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua 

variabel independen  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 

0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan 

variabel independen mempengaruhi variabel secara singnifikan. 

Ha4 : Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4), Spesialisasi 

Industri Auditor, dan Independensi komite audit berpengaruh terhadap 

maanjemen laba perbankan. 
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Berdasarkan hasil tabel regresi uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 

0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-statistic) 

lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-

sama), variabel Ukuran KAP, spesialisasi industri auditor dan independensi 

komite audit mempengaruhi manajemen laba perbankan. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Ha4 diterima. 

 

4.2.6.3. Koefisien Determinasi (R
2
) dan Koefisien Determinasi Yang di 

Sesuaikan (adjusted R
2
) 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk seberapa 

besar proporsi variabel-variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen penelitian. Berdasarkan informasi pada Tabel 4.10 diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar  0,770833. Hal ini menjelaskan bahwa 

variasi manajemen laba yang merupakan variabel terikat pada penelitian ini 

dapat dijelaskan oleh model  sebesar 77% dan sisanya, yaitu sebesar 23% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai R
2 

pada model penelitian  

memiliki nilai yang lebih besar  dibandingkan dengan nilai koefisien 

determinasi yang disesuaikan (adjusted R
2
) senilai 0,701650. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba 

Ukuran KAP adalah besar kecilnya perusahaan auditor, ada beberapa 

macam  kriteria untuk menentukan apakah Ukuran KAP itu besar atau kecil 

yaitu: (1) Jumlah dan ragam jenis industri klien yang ditangani; (2) 
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Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan; (3) Luasnya cakupan geografis, 

termasuk afiliasi dengan kantor akuntan publik internasional dan (4) 

Banyaknya jumlah  staf  profesional dalam suatu KAP tersebut. Auditor yang 

berafiliasi dengan pihak internasional berpengaruh terhadap manajemen laba 

karena auditor sebagi pihak eksternal yang ditunjuk oleh dewan komisaris 

untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas salah saji 

yang material. tetapi auditor tidak hanya memfokuskan pengambilan sampel 

yang berhubungan dengan manajemen  laba (future profit), auditor harus 

mengambil sampel diseluruh pos pos akuntansi sehingga manajemen laba 

tidak dapat dihindari. Hal ini di dukung oleh penelitian Siregar dan Hutama 

(2008) serta Challen (2011) yang menyatakan bahwa Ukuran KAP 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.10 menunjukan bahwa 

Ukuran KAP memiliki p-value sebesar 0,0005 dan koefisien sebesar 

0,139537 sehingga ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen laba, 

maka H01 di tolak.  

4.3.2. Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Manajemen 

Laba 

 Menurut Boner dan Lewis (1990) mendefinisikan keahlian atau 

spesialisasi auditor sebagai pengalaman spesifik dan pelatihan yang menciptakan 

pengetahuan. Pengetahuan tersebut dikombinasikan dengan kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan audit yang spesifik. Menurut Krishnan (2003), 

auditor yang merupakan spesialis di industri perbankan dapat menilai kecukupan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (loan loss provision) dengan lebih baik 
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dibandingkan auditor yang bukan spesialis perbankan. Hal ini dapat meningkatkan 

kredibilitas laba yang dilaporkan.  

Hasil penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.10 menunjukan bahwa 

Spesialisasi Industri Auditor  memiliki p-value sebesar 0,3563dan koefisien 

sebesar  -0,018714 sehingga Spesialisasi Industri Auditor berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba, maka hipotesis H02 diterima. Hasil penelitian ini 

didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Simunic dan Stein (1987), Januarti 

(2009) dan Challen (2011). 

 

4.3.3. Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen laba 

 Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu 

dewan komisaris terutama dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan 

akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. 

Selain itu komite audit juga harus memiliki landasan sikap independen sekaligus 

keahlian dalam bidang keuangan dan perbankan. Independensi komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba karena komite audit memiliki tugas untuk 

membantu dewan komisaris dalam penentuan kebijakan akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.10 menunjukan bahwa 

Independensi Komite Audit  memiliki p-value sebesar 0,0001 dan koefisien 

sebesar 0,157247 sehingga Independensi Komite Audit  berpengaruh terhadap 

manajemen laba, maka H03 ditolak. Penelitian ini di dukung oleh penelitian 

David, dan Dadalt (2003) , Nelson dan jamil (2012)  yang menjelaskan bahwa 

Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Komite audit 

yang memiliki sikap independen dan memiliki latar belakang keahlian dibidang 
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akuntansi dan perbankan justru lebih ahli dalam mengatur akun-akun diskresioner 

sehingga manajemen laba tidak dapat dihindari. 

 

4.3.4. Pengaruh Ukuran KAP, Spesialisasi Industri Auditor dan 

Independensi Komite Audit 

Secara bersama-sama ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4), Spesialisasi 

Industri Auditor, dan Independensi komite audit berpengaruh terhadap 

maanjemen laba perbankan. 

Berdasarkan hasil tabel regresi uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 

0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-statistic) 

lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-

sama), variabel Ukuran KAP, spesialisasi industri auditor dan independensi 

komite audit mempengaruhi manajemen laba perbankan atau H04 diterima. 

karena karena keterikatan antar variabel yaitu komite audit sesuai dengan salah 

satu tugasnya yang tertera pada peraturan BAPEPAM-LK yaitu memiliki 

wewenang untuk menetapkan pihak auditor independen yang akan memastikan 

bahwa laporan keuangan (dalam hal ini Auditor Big 4 atau Non Big 4) perusahaan 

tersebut bebas dari salah saji yang material, komite audit juga memiliki 

pertimbangan dalam memilih auditor eksternal tersebut dari latar belakang 

spesialisasi khusus untuk menangani suatu kejadian dalam suatu industri 

perbankan untuk mendeteksi dan meminimalisir praktik manajemen laba. 
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4.4. Implikasi Manajerial 

Akibat krisis finansial yang terjadi pada tahun 1998 yang berdampak 

buruk terhadap industri perbankan Indonesia dan hilangnya rasa percaya 

masyarakat terhadap perbankan diharapkan bank lebih melakukan evaluasi dan 

menganalisis aktiva produktif. Besaran aktiva produktif seringkali dimanipulasi 

oleh para pihak manajemen yang sering disebut Manajemen laba. Auditor yang 

berperan sebagai pihak independen yang melaksanakan tugasnya untuk 

memastikan laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji yang material 

diharapkan dapat meminimalisasikan praktik manajemen laba. Auditor yang 

memiliki afiliasi dengan pihak internasional yang jumlah kliennya lebih banyak 

akan memiliki keahlian untuk mengidentifikasi manajemen laba  . Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Ukuran KAP berpengaruh 

terhadap manajemen laba.  

Selain Ukuran KAP, Spesialisasi Industri dalam proksi penilaian kualitas 

audit juga harus diperhatikan. Auditor yang memiliki spesialisasi dalam suatu 

industri dapat membatasi tingkat manajemen laba, dibuktikan dalam penelitian ini 

spesialisasi industri berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena auditor 

spesialis memiliki keahlian yang lebih dalam mendeteksi manajemen laba 

dibandingkan dengan auditor non spesialis. 

Komite Audit merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyususnan laporan keuangan, karena sesuai tugasnya komite audit dapat 

menentukan auditor independen. Dalam perannya dalam pelaporan keuangan, 

dibutuhkan sikap yang independen agar dapat mempertahankan kredibilitas 

laporan keuangan tetapi auditor yang independen dan memiliki keahlian dibidang 
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akuntansi dapat menyalah gunakann ilmunya untuk memanipulasi angka yang ada 

di laporan keuangan yang menyebabkan asimetri informasi antara manajemen 

dengan pemakai laporan keuangan terbukti dengan hasil penelitin bahwa 

Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarka pada uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 

1. Ukuran KAP (Big 4 dan Non Big 4) berpengaruh terhadap manajemen 

laba perbankan. Ukuran KAP yang di proksikan terhadap KAP yang 

memiliki afiliasi dengan KAP internasional memiliki pengalaman yang 

lebih banyak karena dilihat dari ukuran KAP dengan jumlah klien dan staff 

profesional yang lebih banyak dapat mengidentifikasi manajemen laba 

tetapi bukan penentu pengawasan manajemen perusahaan terhadap 

manajemen laba. Di duga karena auditor yang berfungsi sebagai pihak 

independen dan memastikan bahwa laporan keuangan yang bebas dari 

salah saji yang material tidak dapat melakukan pengumpulan bukti yang 

berfokus pada pos-pos tertentu dan tidak dapat mengawasi keterikatan 

kontrak antara manajemen dengan pemegang saham yang memaksa 

manajemen untuk meningkatkan keuntungan para pemegang saham, 

sehingga manajemen laba tidak dapat dihindari lagi. 

2. Spesialisasi Industri Auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba perbankan. Auditor yang memiliki keahlian dalam industri perbankan 

memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan Auditor  

non spesialis yang belum mengetahui seluk-beluk perusahaan di industri 

perbankan. Auditor spesialis lebih baik dalam mendeteksi kesalahan dalam 
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data klien. Di duga karena  auditor spesialisasi industri perbankan dapat 

meminimalisir praktek manajemen laba dengan proksi akun diskresioner 

akrual. Perusahaan perbankan yang di audit oleh auditor spesialis memilki 

nilai diskresioner yang rendah. 

3. Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

perbankan. Jumlah anggota komite audit yang independen dan memiliki 

latar belakang pendidikan akuntansi perbankan justru lebih ahli dalam 

memanipulasi akun-akun diskresioner yang diproksikan sebagai 

manajemen laba. 

4. Secara bersama-sama variabel ukuran KAP, spesialisasi industri auditor 

dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

perbankan, hal ini diduga karena komite audit sesuai dengan salah satu 

tugasnya yang tertera pada peraturan BAPEPAM-LK yaitu memiliki 

wewenang independensi untuk menetapkan pihak auditor eksternal (dalam 

hal ini Auditor Big 4 atau Non Big 4) perusahaan tersebut bebas dari salah 

saji yang material, komite audit juga memiliki pertimbangan dalam 

memilih auditor eksternal tersebut dari latar belakang spesialisasi khusus 

untuk menangani suatu kejadian dalam suatu industri perbankan untuk 

mendeteksi dan meminimalisir praktik manajemen laba. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain : 

1. Bank Umum 

a. Praktik corporate governance pada kenyataannya membutuhkan 

peran aktif seperti budaya perusahaan, lingkungan yang kondusif  

dari perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya peran aktif tersebut, 

maka tidak dapat mengurangi peraktik maanjemen laba secara 

optimal. Dalam menentukan auditor eksternal yang akan 

memastikan bahwa laporan keuangan bebas saji yang material 

sebaiknya bank melihat spesialisasi dari auditor karena auditor 

yang spesialis dapat membatasi tingkat manajemen laba dengan 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 

2. Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya membatasi dalam aspek Ukuran KAP, 

spesialisasi industri auditor dan independensi komite audit. 

Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menguraikan seluruh aspe 

corporate governance yang terdapat pada PBI 8/4/PBI/2006 

terhadap praktik manajemen laba. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan sampel bank umum dan bank syariah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I Data Manajemen Laba 

NO PERUSAHAAN TAHUN  ALL (CKPN) 

 CO it 

(Penghapusan 

kredit) 

 LOAN it (total 

kredit) 

 NPA it 

(DPK,KL,DR,M) 
∆ NPA BVE

1 BBCA 2009       4,305,608      0.1546            345,849      0.0124     123,901,269      4.4478              2,676,086      0.0961           (706,212)     (0.0254) 27,856,693            

2010       3,906,411      0.1145            254,341      0.0075     150,016,746      4.3983              2,977,997      0.0873             301,911      0.0089 34,107,844            

2011       3,814,573      0.0908            531,336      0.0126     202,254,927      4.8125              3,256,177      0.0775             278,180      0.0066 42,027,340            

2012 4,017,408           0.0774 439,406               0.0085 257,201,716        4.9559 4,654,091                 0.0897 974,063                0.0188 51,897,942            

2013 5,611,256           0.0877 386,512               0.0060 312,799,022        4.8900 5,480,656                 0.0857 826,565                0.0129 63,966,678            

2 BDMN 2009       2,211,621      0.1388        1,895,297      0.1190       60,579,191      3.8032              8,461,200      0.5312          1,529,135      0.0960 15,928,486            

2010       2,257,106      0.1213        1,963,374      0.1055       69,014,286      3.7086              9,333,839      0.5016             872,639      0.0469 18,609,028            

2011       2,235,337      0.0865        2,383,678      0.0923       87,698,336      3.3944              9,858,315      0.3816             524,476      0.0203 25,836,501            

2012 2,279,679           0.0793 2,545,426            0.0886 93,180,861          3.2430 9,738,765                 0.3389 (484,559)              (0.0169) 28,733,311            

2013 2,312,387           0.0733 2,810,826            0.0891 105,780,641        3.3525 8,020,751                 0.2542 (1,718,014)          (0.0544) 31,552,983            

3 BAEK 2009           149,283      0.0743                2,907      0.0014         8,655,868      4.3101                  297,699      0.1482              (96,396)     (0.0480) 2,008,270              

2010           141,541      0.0615                3,171      0.0014       11,499,432      4.9935                  163,804      0.0711           (133,895)     (0.0581) 2,302,859              

2011           165,016      0.0649                    990      0.0004       14,085,187      5.5393                  275,074      0.1082             111,270      0.0438 2,542,772              

2012 140,894              0.0525 2,373                    0.0009 17,218,191          6.4173 150,151                     0.0560 (124,346)              (0.0463) 2,683,102              

2013 179,644              0.0606 227                       0.0001 19,624,792          6.6162 302,435                     0.1020 (152,284)              (0.0513) 2,966,188              

4 BEKS 2009           106,746     (2.2861)                8,379     (0.1794)         1,036,059  (22.1883)                  440,384     (9.4313)             202,062     (4.3274) (46,694)                   

2010           291,408      1.1358                7,500      0.0292             612,751      2.3883                  352,771      1.3750              (87,613)     (0.3415) 256,563                  

2011           216,443      0.4672                2,981      0.0064         3,554,336      7.6728                  421,761      0.9105               68,990      0.1489 463,241                  

2012 11,834                0.0181 3,252                    0.0050 422,301                0.6455 282,117                     0.4313 416,608                0.6368 654,184                  

2013 54,052                0.0753 8,670                    0.0121 1,257,538             1.7517 491,834                     0.6851 209,717                0.2921 717,916                  

5 SDRA 2009             28,524      0.1125                9,239      0.0364         1,925,244      7.5909                    43,895      0.1731              (23,289)     (0.0918) 253,624                  

2010             48,367      0.1229                5,487      0.0139         2,555,782      6.4938                    91,209      0.2317               47,314      0.1202 393,574                  

2011             29,855      0.0631              15,776      0.0333         3,311,921      6.9994                    93,139      0.1968                  1,930      0.0041 473,174                  

2012 56,867                0.1057 6,649                    0.0124 5,260,844             9.7802 174,059                     0.3236 51,065                   0.0949 537,907                  

2013 78,493                0.1358 2,420                    0.0042 6,199,381           10.7289 266,915                     0.4619 92,856                   0.1607 577,820                  

6 BNII 2009           870,133      0.1620        1,723,205      0.3209       37,370,282      6.9595              3,316,182      0.6176             300,380      0.0559 5,369,692              

2010       1,351,141      0.1811        1,316,924      0.1766       50,181,855      6.7275              3,987,545      0.5346             671,363      0.0900 7,459,196              

2011       1,116,677      0.1404        1,617,638      0.2034       62,807,916      7.8964              3,531,085      0.4439           (456,460)     (0.0574) 7,954,003              

2012 1,052,332           0.1089 1,188,797            0.1230 76,087,918          7.8705 3,941,976                 0.4078 410,892                0.0425 9,667,493              

2013 969,260              0.0781 906,857               0.0731 95,469,870          7.6940 5,584,925                 0.4501 (1,642,949)          (0.1324) 12,408,401            

7 BMRI 2009     12,435,525      0.3537                  -     197,126,229      5.6062            24,974,683      0.7103           (271,958)     (0.0077) 35,162,186            

2010     11,481,725      0.2729        3,164,224      0.0752     244,026,984      5.8005            22,773,365      0.5413        (2,201,318)     (0.0523) 42,070,036            

2011     12,105,048      0.1932        2,478,304      0.0396     311,093,306      4.9652            19,688,156      0.3142        (3,085,209)     (0.0492) 62,654,408            

2012 14,011,350        0.1850 2,462,911            0.0325 384,581,706        5.0766 21,796,904               0.2877 2,108,748             0.0278 75,755,589            

2013 16,535,651        0.1862 2,304,223            0.0260 467,170,449        5.2615 26,349,151               0.2968 4,552,247             0.0513 88,790,596            

8 BCIC 2009       1,445,502      2.5399                  -         4,864,097      8.5469              2,178,323      3.8276           (377,746)     (0.6637) 569,109                  

2010       1,289,328      1.6654              66,723      0.0862         6,307,253      8.1469              2,183,632      2.8205                  5,309      0.0069 774,194                  

2011           256,294      0.2558            759,736      0.7583         9,403,310      9.3855              1,615,635      1.6126           (567,997)     (0.5669) 1,001,898              

2012 201,701              0.1621 161,992               0.1302 11,148,050          8.9618 1,196,690                 0.9620 (418,945)              (0.3368) 1,243,946              

2013 1,003,491           0.7298 -                                        - 11,131,807          8.0956 1,672,251                 1.2161 475,561                0.3458 1,375,051              

9 NISP 2009           603,282      0.1458                8,347      0.0020       21,886,527      5.2901              1,482,441      0.3583             399,789      0.0966 4,137,300              

2010           622,365      0.1067            151,701      0.0260       31,540,561      5.4094              1,268,738      0.2176           (213,703)     (0.0367) 5,830,743              

2011           734,426      0.1114            147,255      0.0223       41,275,778      6.2630              1,023,759      0.1553           (244,979)     (0.0372) 6,590,379              

2012 1,022,627           0.1142 29,153                 0.0033 52,896,715          5.9093 1,173,631                 0.1311 149,872                0.0167 8,951,476              

2013 1,260,499           0.0934 102,673               0.0076 63,967,113          4.7395 952,976                     0.0706 (220,655)              (0.0163) 13,496,552            

10 BNLI 2009       1,612,883      0.3213            212,734      0.0424       41,245,621      8.2162              4,021,002      0.8010 449,061                0.0895 5,020,055              

2010       1,549,061      0.1933            553,344      0.0690       50,040,965      6.2435              1,377,561      0.1719        (2,643,441)     (0.3298) 8,014,918              

2011       1,336,595      0.1463            731,800      0.0801       65,201,106      7.1366              1,403,208      0.1536               25,647      0.0028 9,136,208              

2012 1,349,611           0.1080 682,679               0.0546 86,360,817          6.9113 1,183,143                 0.0947 (220,065)              (0.0176) 12,495,534            

2013 1,402,644           0.0993 629,880               0.0446 106,387,341        7.5310 1,106,428                 0.0783 (76,715)                (0.0054) 14,126,644            

11 BBRI 2009     11,279,891      0.4138        2,506,104      0.0919     205,522,394      7.5401              7,231,660      0.2653          2,787,940      0.1023 27,257,381            

2010     13,991,454      0.3815        4,394,952      0.1198     246,964,238      6.7342              6,586,960      0.1796           (644,700)     (0.0176) 36,673,110            

2011     15,951,531      0.3202        4,964,081      0.0996     285,406,257      5.7287              6,865,709      0.1378             278,749      0.0056 49,820,329            

2012 14,677,220        0.2262 4,447,510            0.0685 348,227,188        5.3671 6,203,863                 0.0956 942,248                0.0145 64,881,779            

2013 15,171,736        0.1913 4,317,861            0.0544 430,617,872        5.4284 6,654,494                 0.0839 450,631                0.0057 79,327,422            

12 BBTN 2009           703,553      0.1288                8,014      0.0015       40,029,401      7.3294              5,703,060      1.0442          1,421,445      0.2603 5,461,516              

2010           880,686      0.1366            100,020      0.0155       51,549,501      7.9955            11,764,429      1.8247          6,061,369      0.9401 6,447,278              

2011           944,098      0.1289              44,083      0.0060       63,563,684      8.6816            14,660,723      2.0024          2,896,294      0.3956 7,321,643              

2012 980,714              0.0954 170,764               0.0166 75,410,705          7.3365 19,829,300               1.9291 5,547,321             0.5397 10,278,871            

2013 1,137,177           0.0984 281,456               0.0244 92,386,308          7.9941 25,217,904               2.1821 5,388,604             0.4663 11,556,753            

13 BTPN 2009           269,025      0.1291              52,249      0.0251       15,722,830      7.5470                  286,019      0.1373                (1,184)     (0.0006) 2,083,313              

2010           340,618      0.0808            294,646      0.0699       23,328,089      5.5315                  729,768      0.1730             443,749      0.1052 4,217,291              

2011           309,515      0.0551            614,485      0.1094       30,310,157      5.3960                  612,825      0.1091           (116,943)     (0.0208) 5,617,198              

2012 384,190              0.0497 533,179               0.0689 38,844,096          5.0226 861,411                     0.1114 248,586                0.0321 7,733,927              

2013 486,446              0.0491 637,722               0.0644 46,105,437          4.6534 1,135,377                 0.1146 273,966                0.0277 9,907,865              

14 BVIC 2009           136,113      0.2163              41,623      0.0661         2,849,627      4.5278                  316,364      0.5027             222,645      0.3538 629,361                  

2010           335,671      0.4520              19,248      0.0259         3,539,002      4.7651                  308,216      0.4150                (8,148)     (0.0110) 742,690                  

2011           243,705      0.2011              46,866      0.0387         5,802,341      4.7870                  374,648      0.3091               66,432      0.0548 1,212,113              

2012 242,910              0.1653 29,164                 0.0199 7,823,868             5.3253 468,465                     0.3189 93,817                   0.0639 1,469,192              

2013 232,600              0.1414 25,466                 0.0155 11,308,619          6.8755 326,483                     0.1985 (141,982)              (0.0863) 1,644,776               
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ampiran III Data Manajemen laba, Ukuran KAP, Spesialisasi industri auditor . 

NO PERUSAHAAN TAHUN MANA UKAP SPEC IDP 

1 BBCA 2009 0.1546 1 0 0.67 

    2010 0.1145 1 0 0.67 

    2011 0.0908 1 0 0.70 

    2012 0.0774 1 0 0.70 

    2013 0.0877 1 1 0.70 

2 BDMN 2009 0.1388 1 0 0.35 

    2010 0.1213 1 0 0.35 

    2011 0.0865 1 0 0.33 

    2012 0.0793 1 0 0.33 

    2013 0.0733 1 0 0.33 

3 BAEK 2009 0.0743 1 0 0.55 

    2010 0.0615 1 0 0.53 

    2011 0.0649 1 0 0.50 

    2012 0.0525 1 0 0.66 

    2013 0.0606 1 0 0.66 

4 BEKS 2009 0.0000 0 0 0.66 

    2010 0.0000 0 0 0.66 

    2011 0.0000 0 0 0.66 

    2012 0.0181 0 0 0.66 

    2013 0.0753 0 0 0.66 

5 SDRA 2009 0.1125 0 0 0.33 

    2010 0.1229 0 0 0.44 

    2011 0.0631 0 0 0.66 

    2012 0.1057 0 0 0.66 

    2013 0.1358 0 0 0.66 

6 BNII 2009 0.1620 1 0 0.33 

    2010 0.1811 1 0 0.33 

    2011 0.1404 1 0 0.45 

    2012 0.1089 1 0 0.49 

    2013 0.0781 1 0 0.56 

7 BMRI 2009 0.3537 1 0 0.53 

    2010 0.2729 1 0 0.52 

    2011 0.1932 1 1 0.33 

    2012 0.1850 1 1 0.33 

    2013 0.1862 1 1 0.33 

8 BCIC 2009 0.0000 0 0 0.35 

    2010 0.0000 0 0 0.35 

    2011 0.0000 0 0 0.45 

    2012 0.1621 0 0 0.4 

    2013 0.0000 0 0 0.4 
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9 NISP 2009 0.1458 1 0 0.5 

    2010 0.1067 1 0 0.45 

    2011 0.1114 1 0 0.56 

    2012 0.1142 1 0 0.55 

    2013 0.0934 1 0 0.45 

10 BNLI 2009 0.0000 0 0 0.5 

    2010 0.0000 0 0 0.55 

    2011 0.1463 1 0 0.45 

    2012 0.1080 1 0 0.47 

    2013 0.0993 1 1 0.55 

11 BBRI 2009 0.4138 1 0 0.54 

    2010 0.3815 1 0 0.35 

    2011 0.3202 1 1 0.50 

    2012 0.2262 1 1 0.40 

    2013 0.1913 1 1 0.50 

12 BBTN 2009 0.1288 1 0 0.55 

    2010 0.1366 1 0 0.56 

    2011 0.1289 1 0 0.66 

    2012 0.0954 1 0 0.66 

    2013 0.0984 1 0 0.66 

13 BTPN 2009 0.1291 1 0 0.66 

    2010 0.0808 1 0 0.56 

    2011 0.0551 1 0 0.45 

    2012 0.0497 1 0 0.46 

    2013 0.0491 1 0 0.54 

14 BVIC 2009 0.2163 0 0 0.65 

    2010 0.0000 0 0 0.47 

    2011 0.2011 0 0 0.57 

    2012 0.1653 0 0 0.45 

    2013 0.1414 0 0 0.56 
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Lampiran IV Data Hasil Analisis  

 

 Hasil Statistik Deskriptif 

Date: 
03/26/15   

Time: 23:33     
Sample: 2009 2013    

     
      MANA IDP SPEC UKAP 
     
      Mean  0.107530  0.437429  0.142857  0.671429 

 Median  0.106200  0.500000  0.000000  1.000000 
 Maximum  0.353700  0.700000  1.000000  1.000000 
 Minimum  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  0.075418  0.220123  0.352454  0.473085 
 Skewness  0.723589 -0.957824  2.041241 -0.729959 
 Kurtosis  3.991489  2.854496  5.166667  1.532840 

     
 Jarque-Bera  8.975674  10.76507  62.30324  12.49476 
 Probability  0.011245  0.004596  0.000000  0.001936 

     
 Sum  7.527100  30.62000  10.00000  47.00000 
 Sum Sq. 
Dev.  0.392464  3.343337  8.571429  15.44286 

     
 
     

 Observations  70  70  70  70 
     
     
 

 Hasil Uji Normalitas 

0
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12

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 70

Mean       3.47e-18
Median  -0.004333
Maximum  0.089737
Minimum -0.076128
Std. Dev.   0.036104
Skewness   0.329637
Kurtosis   2.890835

Jarque-Bera  1.302462
Probability  0.521403

 

 

 

 Hasil Uji Chow 
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Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.604318 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 73.684914 13 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 22:48   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026153 0.017326 1.509515 0.1359 

SPEC 0.072874 0.022581 3.227235 0.0019 
UKAP 0.016423 0.019033 0.862875 0.3913 
IDP 0.137026 0.039203 3.495324 0.0009 

     
     R-squared 0.343387     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.313541     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.062486     Akaike info criterion -2.652304 
Sum squared resid 0.257697     Schwarz criterion -2.523819 
Log likelihood 96.83064     Hannan-Quinn criter. -2.601268 
F-statistic 11.50528     Durbin-Watson stat 0.837321 
Prob(F-statistic) 0.000004    

     
     

 

 Hasil Uji Hausman 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.604318 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 73.684914 13 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 22:48   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     C 0.026153 0.017326 1.509515 0.1359 

SPEC 0.072874 0.022581 3.227235 0.0019 
UKAP 0.016423 0.019033 0.862875 0.3913 
IDP 0.137026 0.039203 3.495324 0.0009 

     
     R-squared 0.343387     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.313541     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.062486     Akaike info criterion -2.652304 
Sum squared resid 0.257697     Schwarz criterion -2.523819 
Log likelihood 96.83064     Hannan-Quinn criter. -2.601268 
F-statistic 11.50528     Durbin-Watson stat 0.837321 
Prob(F-statistic) 0.000004    

     
     

 

 Hasil Uji Multikolinearitas 

 IDP SPEC UKAP 
    
    IDP  1.000000 -0.006405  0.467731 

SPEC -0.006405  1.000000  0.285588 
UKAP  0.467731  0.285588  1.000000 

 

 Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 23:12   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDP 0.157247 0.037767 4.163571 0.0001 

SPEC -0.018714 0.020109 -0.930647 0.3563 
UKAP 0.139537 0.037630 3.708084 0.0005 

C -0.052270 0.021548 -2.425770 0.0187 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.770833     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.701650     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.041194     Akaike info criterion -3.333517 
Sum squared resid 0.089940     Schwarz criterion -2.787454 
Log likelihood 133.6731     Hannan-Quinn criter. -3.116614 
F-statistic 11.14199     Durbin-Watson stat 1.780882 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Hasil Uji Heteroskedestisitas Dengan Metode ARCH 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.753447     Prob. F(3,66) 0.5243 

Obs*R-squared 2.317946     Prob. Chi-Square(3) 0.5091 
Scaled explained SS 4.642855     Prob. Chi-Square(3) 0.1999 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 03/27/15   Time: 07:38   
Sample: 1 70    
Included observations: 70   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001196 0.002002 0.597355 0.5523 

IDP^2 0.008056 0.006683 1.205534 0.2323 
SPEC^2 0.001715 0.002884 0.594704 0.5541 
UKAP^2 0.000467 0.002255 0.207321 0.8364 

     
     R-squared 0.033114     Mean dependent var 0.003681 

Adjusted R-squared -0.010836     S.D. dependent var 0.007871 
S.E. of regression 0.007914     Akaike info criterion -6.784969 
Sum squared resid 0.004133     Schwarz criterion -6.656483 
Log likelihood 241.4739     Hannan-Quinn criter. -6.733933 
F-statistic 0.753447     Durbin-Watson stat 1.419891 
Prob(F-statistic) 0.524272    

     
     

 

 Data Analisis Regresi 

Dependent Variable: MANA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/26/15   Time: 23:12   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IDP 0.157247 0.037767 4.163571 0.0001 

SPEC -0.018714 0.020109 -0.930647 0.3563 
UKAP 0.139537 0.037630 3.708084 0.0005 

C 0.052270 0.021548 2.425770 0.0187 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.770833     Mean dependent var 0.107530 

Adjusted R-squared 0.701650     S.D. dependent var 0.075418 
S.E. of regression 0.041194     Akaike info criterion -3.333517 
Sum squared resid 0.089940     Schwarz criterion -2.787454 
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Log likelihood 133.6731     Hannan-Quinn criter. -3.116614 
F-statistic 11.14199     Durbin-Watson stat 1.680882 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran IV Personal Information 

       

 

Asrievani Junyta 

 

:Jl.Swadaya Raya Blok A7 (Gg. Hj. ASmawi) Curug jaya Rt 10/0 1 

Kelurahan   jaticempaka,Pondok gede-bekasi,17411 

 

:021-86604878     :08778-0261171 

 

  :vanijunyta06@yahoo.com 

 

Sex  : Female 

Date of birth : Jakarta, June 6,1993 

Nationality : Indonesia 

Martial status : Single 

Religion  : Moslem       
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EDUCATIONAL BACKGROUND 

 2011-now : Accounting major at Indonesia Banking School Jakarta 

 2008-2011 : SMA 81 Jakarta (Senior High School),with GPA 51.40 

COURSE AND EDUCATION 

 2014  : Leadership training at Rindam Jaya,Condet 

 2013  : Customer service and Selling Skill training,PT e-DEPRO  

 2009-2010 : Preparation for final test at Nurul Fikri Aksel,Jakarta 

 2009-2010 : Preparation for final test at INTEN,Jakarta 

 2008-2009 : English language Course at (ILP),Jakarta 

 

INTERNSHIP EXPERIENCE 

 2013  :Internship at Bank Indonesia Purwokerto, Central Java 

 2014  :Internship at Bank Mandiri area Jakarta, Jatinegara 

 2015   :Internship at Deloitte Tax Solution as Risk management 

PERSONAL SKILLS 

 Good Communication skills gained through my experience from 

internship at central bank and course describe above 

COMPUTER SKILLS 

 Capable for operating Microsoft Office tools (MS Word,MS Excel,MS 

Power Point) 

 PC and Internet Literate 

ORGANISATIONAL SKILL 

 As a Part of OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) at Senior High 

School,SMA 81 Jakarta 

 Take charge of HMPS Akuntansi (Himpunan Mahasiswa Program Studi) 

as staff public relation,Indonesia Banking School Jakarta 

 Take charge of Dewan mahasiswa as supervisor HMPS 

Akuntansi,Indonesia Banking School Jakarta 

 Take charge of campus event “LIAT(Lomba Internal Akuntani tahunan)” 

as secretary,Indonesia Banking School Jakarta 

 Take charge of campus event “PEMILU(Pemilihan Umum ketua 

organisasi)”as a coordinator HMPS Akuntani,Indonesia Banking School 

Jakarta 

ADDITIONAL INFORMATION 

 Invloved in campus event “AGTI(Accounting Goes to IBS)” a seminar 

event to discuss about appraisal which is one of the latest issues in 

accounting 

 Invloved in Company Visit IBS at PT Yakult persada and PT Otsuka 

Indonesia as a participiant 
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 Invloved in Company Visit IBS at PT Indofood as a participiant 

 Involved in National Accounting Olympiad 2014 at Gadjah Mada 

University as a participiant 

LIFE TIME QUOTE 

“Attitude is a little thing that makes a big difference” (Winston churcill) 
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