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Abstract

This  study  examines  the  role  of  audit  quality  in  mitigating  earnings  management.  
Specifically,  the  aims  of  this  study  are  (1)  strengthen empirical  result  about  the  role  of  
auditor  industry  specialization  in  mitigating  accrual  earnings  management,  (2)  show 
empirically whether auditor industry specialization can mitigate real earnings management,  
(3) examine effect  of  regulation No.423/KMK.06/2002 issued by Ministry of  Financial  in  
Indonesia  on  the  role  of  auditor  industry  specialization  in  mitigating  accrual  and  real  
earnings management.. The sample is drawn from unregulated industry for periods 2001-
2007 and focus on samples that have income increasing earnings management. This study  
employs  two  proxies  for  real  earnings  management.  They  are  abnormal  cash  flow  and  
abnormal cost production. Measurement of these proxies is different from previous study. It  
was determined by average value of cash flow and average value of  cost  production.  By 
using  t-test,  this  study  show  that  auditor  industry  specialization  can  mitigate  accrual  
earnings management but cannot mitigate real earnings management. Specifically, this study 
find  that  new regulation  issued  by  government  can’t  give  a  significant  contribution  for  
mitigating real earnings management. It is shown by lacking in ability of auditor industry 
specialization in mitigating real earnings management even when regulation was issued. For 
accrual  earnings  management  case,  new  regulation  give  good  effect  for  improving  the  
quality of non-specialist auditor. In my consideration, this could happen because the ability  
of non-specialist auditor increase after government issued new regulation. This is show that  
new regulation gives more effect on improving audit quality of non-specialist auditor than  
effect on specialize auditor. 

Key  words:   industry  specialist  auditor,  accrual  earnings  management,  real  earnings 
management.

I. Pendahuluan

Beberapa  kasus  manipulasi  laporan  keuangan1 seperti  managemen  laba,  baik  akrual 

maupun real, akan membawa akibat buruk bagi banyak pihak. Arthur Levitt, ketua Securities  

and  Exchange  Commission dalam  Revsine  et  al.  (2004)  menyatakan  dengan  adanya 

1 Daniri  dan  Simatupang  (2008)  memberikan  contoh  beberapa  kasus  yang  melibatkan  manipulasi  laporan 
keuangan. Pada kasus Nortel Networks (Kanada), CEO Nortel mengakui penggunaan akun cadangan sebagai 
laba perusahaan tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, Nortel membayar bonus sebesar US$300 juta. Indonesia 
pun  tidak  luput  dari  kasus  rekayasa  laporan  keuangan.  Pada kasus  Bank  Global,  bank  tersebut  melakukan 
penggelapan uang nasabah yang seharusnya dikonversi dari deposito ke investasi reksadana. Pada kasus Great 
River, perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi laporan keuangan, dan setelah ditelaah lebih lanjut 
ditemui adanya indikasi penggelembungan akun penjualan dan piutang hingga ratusan miliar rupiah, dengan 
melakukan penambahan nilai aset.  Selain itu pada tahun 2005, kasus manipulasi laporan keuangan juga diduga 
melanda PT KAI.
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managemen  laba  dikhawatirkan  akan  terjadi  erosi  terhadap  kualitas  laba  yang  akan 

menurunkan  kredibilitas  laporan  keuangan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk 

mengurangi  praktik  managemen  laba  sehingga  dapat  meningkatkan  kredibilitas  laporan 

keuangan. Dari kalangan regulator, sejak terjadinya skandal Enron, pemerintah Amerika telah 

mengeluarkan kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan 

dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Sarbanes Oxley Act (selanjutnya akan 

disebut SOX) pada bulan juli 2002. 

Jika dikaitkan dengan kondisi  di  Indonesia,  diberlakukannya  SOX memberi  dampak 

kepada  peraturan  pengauditan  di  Indonesia.  Salah  satu  peraturan  yang  diberlakukan  oleh 

pemerintah Indonesia sebagai tanggapan SOX adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002  tentang  Jasa  Akuntan  Publik.  Keputusan  tersebut  melarang  KAP 

melakukan audit terhadap entitas dalam kurun waktu lebih dari lima tahun buku berturut-

turut.  Berdasarkan aturan ini  juga, Direktorat  Jendal Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 

Departeman  Keuangan  melakukan  review  quality baik  regular  maupun  sewaktu-waktu 

terhadap akuntan publik maupun KAP untuk menilai ketaatan akuntan publik (auditor) dan 

atau  KAP  terhadap  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  423/KMK.06/2002.  Dalam 

keputusan  menteri  keuangan  tersebut  juga  dinyatakan  pada  pasal  24  bahwa  dalam 

memberikan jasanya, akuntan publik dan KAP wajib mematuhi standar profesional akuntan 

publik (SPAP) yang ditetapkan ikatan akuntan Indonesia (IAI) dan mematuhi kode etik dan 

aturan  etika  akuntan  IAI-Kompartemen  akuntan  publik.  Secara  umum dapat  disimpulkan 

bahwa keputusan tersebut diberlakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari 

terjadinya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan atau skandal-skandal keuangan lainnya 

yang kemungkinan dapat melibatkan auditor dengan cara memberlakukan aturan-aturan yang 

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas audit dari para auditor dan atau KAP. 
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Dari kalangan akademisi, beberapa studi (Krishnan, 2003; Balsam et al., 2003; Behn et 

al.,2008;  dan Kwon et  al.,  2007) telah  menunjukkan bahwa salah satu upaya  yang dapat 

ditempuh untuk mengurangi praktik manageman laba adalah melalui auditor eksternal yang 

berkualitas (Bauwhede dan Willekens 2003). Dalam studi ini,  penulis  berpendapat  bahwa 

auditor  eksternal  dapat  mengurangi  managemen  laba   karena  auditor  eksternal 

berkepentingan  terhadap  managemen  laba.  Hal  ini  disebabkan  karena  meskipun  tangung 

jawab  laporan  keuangan  ada  pada  pihak  managemen,  tetapi  auditor  berperan  untuk 

memberikan perlindungan dan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah 

saji  material,  baik  yang  disebabkan  karena  kekeliruan  atau  kecurangan,  dengan  cara 

mengidentifikasi  kesalahan  dan  iregularitas  yang  terdapat  dalam laporan  keuangan  klien. 

Salah  satu  penyebab  kesalahan  atau  iregularitas  dalam  laporan  keuangan  klien  adalah 

dilakukannya  managemen  laba  (Revsine  et  al.,  2004).  Oleh  karena  itu,  auditor  tentunya 

berkepentingan dengan managemen laba. Jika auditor secara umum berkepentingan terhadap 

managemen laba, maka seharusnya auditor mampu mengurangi managemen laba. 

Dengan adanya beberapa upaya yang diharapkan dapat mengurangi managemen laba, 

maka secara khusus penelitian ini bertujuan ingin (1) memperkuat bukti empiris peran auditor 

spesialis industri dalam mengurangi praktik managemen laba akrual, (2) memberikan bukti 

empiris  apakah auditor spesialis industri  mampu mengurangi praktik managemen laba real, 

dan  (3)  menguji  dampak  diberlakukannya  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 

423/KMK.06/2002 di Indonesia sebagai akibat dari diberlakukannya SOX, terhadap peran 

auditor  spesialis  industri  untuk  mengurangi  managemen  laba  akrual  dan  real.  Studi  ini 

merupakan  perluasan  dari  studi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Krishnan  (2003)  dan 

Balsam et al.  (2003) dengan mempertimbangkan juga bentuk managemen laba real2 yang 

2 Perilaku oportunis manager dapat bergeser dari managemen laba akrual ke managemen laba real. Pergeseran 
ini dilakukan karena ketika peluang manager untuk melakukan managamen laba akrual terbatas, maka manager 
hanya  dapat mencapai  target  laba melalui manipulasi aktivitas-aktivitas real. Selain itu, kemampuan auditor 
spesialisasi  industri  dalam mengurangi  praktik managemen laba akrual  dapat  memaksa para manager untuk 
mengganti cara mengelola laba perusahaan ke managemen laba real, apalagi jika perusahaan memiliki insentif 
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difokuskan pada managemen laba yang mengikuti pola menaikkan laba (income increasing) 

karena  managemen  laba  real  yang  dilakukan  manager  dengan  cara  menaikkan  diskon, 

memotong  pengeluaran  diskresioner,  ataupun  dengan  cara  mengurangi  biaya  produksi, 

semuanya  mengarah  pada  satu  tujuan  yaitu  untuk  menaikkan  laba  tahun  sekarang 

dibandingkan  laba  tahun  lalu.  Sehingga  fenomena  managemen  laba  real  lebih  tepat 

diimplementasikan pada pola menaikkan laba. 

Studi ini menggunakan auditor spesialis industri (selanjutnya disebut auditor spesialis) 

karena  tidak  semua  auditor  atau  KAP  memiliki  tingkat  kemampuan  yang  sama  dalam 

mengurangi  praktik  managemen  laba,  sehingga ekspektasi  atas  kemampuan auditor  untuk 

mengurangi managemen laba bervariasi  sesuai dengan kualitas auditor atau kualitas KAP. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas audit berbeda diantara ukuran KAP 

(Big 5/Big 4 Vs non-Big 5/Big 4) maupun diantara KAP Big 4 sendiri.3 Salah satu hal yang 

menyebabkan perbedaan ini adalah keahlian KAP dalam industri tertentu  atau adanya auditor 

spesialis industri (Gramling dan Stone, 2001). 

Terdapat  dua hal  yang  memotivasi  penulis.  Pertama, Graham  et  al.  (2005)  dalam 

Bartov et al.  (2006) menyatakan bahwa perusahaan telah beralih untuk mengelola labanya 

dengan menggunakan metoda-metoda real. Hal ini mengandung arti bahwa perilaku-perilaku 

manager  dalam  manipulasi  aktivitas-aktivitas  real  kurang  mendapat  perhatian  baik  dari 

auditor maupun regulator,  sehinga peluang manipulasi  laba melalui  aktivitas-aktivitas real 

untuk mencapai target laba masih terbuka lebar. Jika managemen laba real kurang menjadi 

subjek dari penyelidikan auditor, maka hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap kemampuan 

auditor  dalam  mengurangi  praktik  managemen  laba  real.  Kedua,  dengan  dikeluarkannya 

yang sangat tinggi untuk mencapai target laba. Bukti empiris yang menunjukkan bahwa manager berpindah dari 
managemen laba akrual ke managemen laba real pada parioda setelah dikeluarkannya SOX dapat dilihat pada 
Bartov et al. (2006), Cohen et al. (2008).

34 Dapat  dilihat  pada  Chen et  al.,  2005;  Krishnan,  2003.  Untuk  penelitian di  Indonesia  dapat  dilihat  pada 
Mayangsari, 2004 dan Meutia, 2004
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peraturan  baru  di  Indonesia  sebagai  dampak  diberlakukannya  SOX  seperti  Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, menimbulkan pertanyaan tentang keberhasilan 

kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas audit.

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  beberapa  kontribusi  yaitu  (1) bagi 

perkembangan  literatur  managemen  laba,  studi  ini  menunjukkan  secara  empiris  bahwa 

manager  tidak  hanya  melakukan  managemen  laba  yang  bersifat  akrual  saja  tetapi  juga 

menggunakan managemen laba real, (2) bagi perkembangan literatur pengauditan, studi ini 

menunjukkan peran auditor spesialis dalam mengurangi managemen laba. Hasil studi ini juga 

diharapkan dapat menunjukkan bahwa kualitas audit di kalangan  Big 4 maupun  non Big 4 

juga bervariasi (3) Bagi para praktisi, hasil studi ini dapat memberikan sinyal kepada KAP-

KAP yang ada bahwa mereka harus lebih waspada terhadap praktik managemen laba baik 

akrual maupun real dan diharapkan KAP-KAP tersebut dapat meningkatkan kualitas auditnya 

sehingga khususnya managemen laba real dapat dibatasi. 

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis
Kualitas Audit

Deangelo (1981) dalam Wooten (2003) mendefinisi kualitas audit sebagai probabilitas 

seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan suatu kecurangan dalam sistem akuntansi 

klien, dan kemampuan untuk menemukan adanya kecurangan dan melaporkannya tergantung 

dari kemampuan teknikan auditor terhadap klien. Kualitas audit sering dipersepsikan dengan 

KAP big 4/non-big 4. Namun, setelah terjadinya kasus Enron yang juga ikut menyeret nama 

besar salah satu KAP big 5 (pada waktu itu) yaitu KAP Arthur Anderson, serta banyaknya 

skandal-skandal lain yang melibatkan KAP yang termasuk dalam big 5/big 4, maka penelitian 

tentang kualitas audit mulai menggunakan dimensi lain untuk mem-proksi kualitas audit. 

Crasswell  et  al.  (1995)  dalam  mayangsari  (2004)  menyatakan  bahwa  auditor 

spesialisasi  industri  merupakan  dimensi  lain  dari  kualitas  audit.  Carcello  et  al.  (1992) 

menyatakan  bahwa  pengalaman  dengan  klien,  keahliaan  industri, dan  ketaatan  terhadap 
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Generally  Accepted  Auditing  Standard mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Oleh 

karena  itu,  banyak  penelitian  tentang  kualitas  audit  yang  menggunakan  proksi  ”auditor 

spesialisasi industri”. O’reilly dan Reisch (2002) memberikan dua ukuran untuk menentukan 

suatu KAP dapat dikatakan sebagai auditor spesialis pada industri tertentu, yaitu jika KAP 

tertentu memiliki pangsa pasar  (market share) terbesar dalam tiap industri, atau jika KAP 

tertentu memiliki jumlah klien yang terbanyak pada industri tertentu.

Managemen Laba Real

Roychowdhury  (2006)  menyatakan  bahwa  campur  tangan  manager  dalam  proses 

pelaporan keuangan tidak hanya melalui metode-metode atau estimasi-estimasi akuntansi saja 

tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan-keptusan yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional.  Lebih  lanjut,  manager  juga  memiliki  insentif  untuk  memanipulasi  aktivitas-

aktivitas  real  selama  tahun  berjalan  untuk  memenuhi  target  laba.  Manipulasi  aktivitas-

aktivitas real atau disebut managemen laba real didefinisi sebagai (Roychowdhury, 2006):

“management  actions  that deviate  from normal business practice,  undertaken 
with the primary objective of meetings certain earnings thresholds.”

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Graham et al.  (2005), Roychowdhury (2006) 

menunjukkan  para  eksekutif  keuangan  lebih  memilih  untuk  memanipulasi  laba  melalui 

aktivitas-aktivitas real daripada aktivitas akrual. Hal ini disebabkan oleh:

1. Manipulasi  akrual  cenderung  membuat  para  audior  atau  regulator  melakukan 

pemeriksaan dengan cepat daripada jika keputusan-keputusan tentang aktivitas real atau 

produksi yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa baik auditor ataupun regulator kurang 

memberikan  perhatian  terhadap  aktivitas-aktivitas  real  yang  dimanipulasi  oleh 

managemen,  sehingga managemen memiliki  kesempatan untuk memanfaat peluang ini 

dalam mencapai target laba.

2. Hanya  bersandar  pada  manipulasi  akrual  saja  akan  membawa  resiko  karena 

pengelolaan laba dengan mengandalkan akrual diskresioner hanya dapat dilakukan pada 
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akhir tahun. Akan tetapi, stategi ini menimbulkan resiko yaitu jika jumlah laba yang perlu 

dimanipulasi  lebih besar  daripada akrual  diskresioner  yang dapat  digunakan manager. 

Sehingga kemampuan manager dalam memanipulasi laba terbatas, akibatnya target laba 

tidak  dapat  dicapai  jika  hanya  mengunakan  akrual  diskresioner  pada  akhir  tahun. 

Manager  dapat  mengurangi  resiko  ini  dengan  memanipulasi  aktivitas-aktivitas  real 

selama tahun berjalan (Wei Yu, 2008) 

Pengembangan Hipotesis

Gramling dan Stone (2001) menyatakan bahwa KAP yang memfokuskan pada indusri 

tertentu akan cenderung berinvestasi pada teknologi, faslitas-fasilitas fisik, pada personil, dan 

sistem kontrol organisasi yang dapat meningkatkan kualitas audit pada KAP yang terfokus 

pada industri tersebut. Selain itu, auditor yang memiliki pengalaman dalam industri tertantu 

akan mampu mendeteksi eror dalam data klien pada industri tersebut daripada auditor yang 

tidak  terfokus  pada  industri  tertentu.  Hal  ini  berarti  bahwa  auditor  spesialis  memiliki 

kemampuan  untuk  mendeteksi  error  dan  pengalaman  yang  lebih  baik  daripada  auditor 

nonspesialis.  Kemampuan  dan  pengalaman  yang  dimiliki  oleh  auditor  yang  terspesialis 

tersebut dapat meningkatkan kualitas audit. Hal ini ditunjang oleh beberapa hasil penelitian 

yang  menunjukkan  bahwa auditor  spesialis,  mampu  membatasi  praktik  maangemen  laba 

akrual (Krishnan, 2003; Balsam et al., 2003; Kwon et al., 2007). Maletta dan Wright (1996) 

dalam Krishnan (2003) menjelaskan bahwa auditor yang memiliki pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang suatu tren dan karakteristik industri tertentu akan lebih efektif dalam 

melakukan audit daripada auditor yang tidak memiliki pengetahuan tentang industri tertentu 

tersebut. 

Secara singkat, auditor yang terspesialis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 

karakteristk industri, lebih patuh terhadap  standar auditing, memahami resiko dan masalah 

dalam industri yang diaudit, memiliki kemampuan mendeteksi error lebih baik daripada non-
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spesialis  industri  sehingga  auditor  spesialisasi  industri  dapat  lebih  baik  mengurangi 

managemen  laba  akrual  daripada  non-spesialis.  Berdasarkan  uraian  argumen  yang  telah 

dipaparkan di atas, maka hipotesa pertama dalam bentuk alternatif  yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah:

H1: Managemen  laba  akrual  klien  auditor  berkualitas,  lebih  rendah 
daripada managemen laba akrual klien auditor kurang berkualitas.

Perkembangan  literatur  managemen  laba  khususnya  literatur  dalam  bentuk  studi 

empiris   telah  menunjukkan  bahwa managemen  laba  yang  dilakukan  oleh  manager  tidak 

hanya  dilakukan  dengan  memanipulasi  akrual  saja  tetapi  juga  dilakukan  dengan 

memanipulasi aktivitas-aktivitas real (Roychowdhury, 2006; Bartov dan Cohen, 2006; Cohen 

et  al.,  2008; dan Cohen dan Zarowin, 2008). Salah satu penyebab hal ini  adalah metoda-

metoda  real  yang  digunakan  untuk  memanipulasi  aktivitas-aktivitas  real,  meskipun  lebih 

mahal, tetapi lebih sulit dikenali oleh auditor daripada jika menggunakan managemen laba 

akrual. Selain itu, managemen laba real bukan berupa kebijakan akuntansi pihak managemen 

perusahaan yang keseluruhan dapat diketahui dalam laporan keuangan klien sehingga auditor 

lebih sulit mengetahui apakah managemen laba real dilakukan atau tidak. Karena sulitnya 

mengenali  managemen laba real,  maka diperlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat 

baik dari para auditor atau dibutuhkan kualitas audit yang tinggi sehingga managemen laba 

real dapat dikurangi. Secara konsep, persyaratan ini dapat dipenuhi oleh auditor spesialis.

Hasil penelitian Johnsen et al.  (1991) dalam Krishnan (2003) menunjukkan bahwa 

pengalaman dalam industri  tertentu  berhubungan dengan peningkatan  kemampuan auditor 

dalam mendeteksi adanya kecurangan. Selain itu auditor spesialis memiliki pemahaman yang 

mendalam terhadap karakteristik industri tertentu sehingga mampu mengenali dan mengatasi 

permasalahan  potensial  dan  issu-issu  yang  melibatkan  klien  dalam  industri  tersebut 
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(O’Reilliy dan Reisch, 2002). Jadi, secara konsep, auditor spesialis seharusnya dapat lebih 

baik mengurangi managemen laba real daripada auditor nonspesialis.

Perusahaan  dapat  melakukan  managemen  laba  real  melalui  manipulasi  aliran  kas 

operasi.  Melalui  manipulasi  ini,  perusahaan  akan  memiliki  aliran  kas  yang  lebih  rendah 

daripada level normalnya karena jika perusahaan melakukan manipulasi laba melalui aliran 

kas, misalnya dengan pemberian kredit dengan bunga yang sangat rendah (bunga nol persen), 

mengakibatkan aliran kas yang lebih rendah selama masa hidup penjualan sehingga aliran kas 

pada tahun berjalan akan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan 

managemen laba melalui manipulasi aliran kas akan memiliki aliran kas yang lebih rendah 

daripada  level  normalnya.  Dengan  demikian,  diharapkan  klien  auditor  spesialis  memiliki 

aliran  kas  yang  lebih  tinggi  daripada  klien  auditor  nonspesialis  sebagai  pencerminan 

kemampuan auditor spesialis untuk mengurangi manipulasi aliran kas. Berdasarkan argumen 

ini, hipotesis alternatif kedua yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2a:  Manipulasi  aliran  kas  klien  auditor  berkualitas,  lebih  tinggi  daripada 
manipulasi aliran kas klien auditor kurang berkualitas.

Untuk menaikkan laba,  perusahan juga dapat  melakukannya  melalui  manipulasi  kos 

produksi.  Dengan  cara  ini,  perusahaan  dapat  memproduksi  lebih  banyak  daripada  yang 

seharusnya  untuk  memenuhi  permintaan.  Dengan  level  produksi  yang  lebih  tinggi,  kos 

overhead  tetap  akan  menjadi  lebih  rendah  karena  jumlah  produksi  semakin  banyak. 

Akibatnya kos total per unit menurun sehingga kos barang terjual menjadi lebih rendah dan 

perusahaan akan melaporkan margin operasi yang lebih baik. Akan tetapi, karena perusahaan 

masih  melakukan kegiatan  produksi  lainnya  dan kos penahanan masih harus dikeluarkan, 

maka hal ini akan menyababkan kos produksi tahunan lebih besar daripada penjualan. Oleh 

karena itu,  perusahaan yang melakukan managemen laba melalui manipulasi kos produksi 

akan memiliki kos produksi abnormal yang lebih tinggi daripada level normalnya. Dengan 

demikian,  diharapkan  klien  auditor  spesialis  memiliki  kos  produksi  yang  lebih  rendah 
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daripada klien auditor nonspesialis sebagai pencerminan kemampuan auditor spesialis untuk 

mengurangi manipulasi melalui kos produksi. Berdasarkan argumen ini, hipotesis alternatif 

yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2b: Manipulasi kos produksi klien auditor berkualitas, lebih rendah daripada 
manipulasi kos produksi klien auditor kurang berkualitas.

Regulasi  baru  dalam  hal  ini  adalah  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 

423/KMK.06/2002  menghendaki  baik  auditor  maupun  KAP  harus  selalu  meningkatkan 

kualitas  audit  mereka.  Dengan  demikian,  diberlakukannya  keputusan  tersebut  diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan dan iregularitas 

yang  disebabkan  karena  managemen  laba  sehingga  diharapkan  juga  kemampuan  auditor 

spesialis untuk mengurangi managemen laba akrual lebih besar daripada kemampuan auditor 

nonspesialis pada perioda setelah diberlakukannya regulasi tersebut.

Dengan  demikian,  penulis  menduga  bahwa  kemampuan  auditor  spesialis  untuk 

mengurangi  managemen  laba  akrual  mengalami  perbedaan  antara  perioda  sebelum  dan 

setelah  diberlakukannya  regulasi  yaitu  auditor  spesialis  lebih  mampu  mengurangi 

managemen laba akrual daripada auditor nonspesialis pada perioda sebelum diberlakukannya 

regulasi dan kemampuannya semakin bertambah baik pada perioda setelah diberlakukannya 

regulasi tersebut. Perbedaan kemampuan auditor spesialis dengan auditor nonspesialis untuk 

mengurangi managemen laba akrual tercermin dari perbedaan nilai managemen laba akrual 

antara keduanya.. Dengan demikian hipotesis ketiga yang dapat diajukan adalah:

H3:  Auditor berkualitas lebih mampu mengurangi managemen laba akrual 
daripada auditor kurang berkualitas pada perioda sebelum regulasi baru 
dan  kemampuannya  semakin  bertambah  baik  pada  perioda  setelah 
regulasi baru.

Diberlakukannya regulasi tersebut di Indonesia diduga akan menyebabkan terjadinya 

perubahan  kemampuan  auditor  spesialis  dalam  mengurangi  managemen  laba  real  karena 

secara  umum,  auditor  akan  berusaha  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  auditnya  setelah 
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diberlakukan regulasi baru.. Jika kualitas audit meningkat, maka kemampuan auditor yang 

berkualitas  untuk  mengetahui  dan  melaporkan  adanya  kecurangan  dalam  bentuk  apapun 

termasuk  dalam  bentuk  managemen  laba  real  juga  meningkat.  Penulis  menduga  auditor 

spesialis mampu mengurangi managemen laba real dan kemampuannya semakin bertambah 

besar  pada  perioda  setelah  diberlakukannya  regulasi  sebagai  akibat  kualitas  audit  yang 

meningkat  pada  perioda  setelah  regulasi.  Perbedaan kemampuan  auditor  spesialis  dengan 

auditor nonspesialis untuk mengurangi managemen laba real tercermin dari perbedaan nilai 

managemen laba real antara keduanya. Karena managemen laba real dapat dilakukan dengan 

cara manipulasi aliran kas, maka perusahaan yang melakukan manipulasi laba melalui aliran 

kas  operasi  akan  memiliki  aliran  kas  lebih  rendah  daripada  level  normalnya.  Dengan 

demikian hipotesis keempat yang dapat diajukan adalah:

H4a:  Auditor  berkualitas  lebih  mampu  mengurangi  manipulasi  aliran  kas 
daripada auditor kurang berkualitas pada perioda sebelum regulasi baru 
dan  kemampuannya  semakin  bertambah  baik  pada  perioda  setelah 
regulasi baru.

Manajemen  laba  real  juga  dapat  dilakukan  melalui  manipulasi  kos  produksi. 

Perusahaan akan memiliki kos produksi lebih tinggi daripada level normalnya jika melakukan 

manipulasi laba melalui kos produksi. Dengan demikian, nilai manipulasi kos produksi klien 

auditor  spesialis  yang  lebih  rendah dibandingkan  klien  auditor  nonspesialis  pada  perioda 

sebelum  regulasi menandakan bahwa auditor spesialis mampu mengurangi manipulasi kos 

produksi  dan  nilai  manipulasi  kos  produksi  klien  auditor  spesialis  yang  lebih  rendah 

dibandingkan  dengan  klien  auditor  nonspesialis  pada  perioda setelah regulasi  tertentu 

menandakan  bahwa  kemampuan  auditor  spesialis  bertambah  baik  untuk  mengurangi 

manipulasi kos produksi. Dengan demikian hipotesis keempat yang dapat diajukan adalah:

H4b: Auditor berkualitas lebih mampu mengurangi manipulasi kos produksi 
daripada auditor kurang berkualitas pada perioda sebelum regulasi baru 
dan  kemampuannya  semakin  bertambah  baik  pada  perioda  setelah 
regulasi baru.

11



METODOLOGI PENELITIAN 

1. SUMBER DATA DAN SAMPEL

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk perioda  waktu 

dari tahun 2001-2007 yang diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital MarketDirectory), data 

OSIRIS dan laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan takteregulasi 

yang  terdaftar  di  BEI  pada  periode  2001-2007.  Sampel  penelitian  dipilih  dengan 

menggunakan  metode  penyampelan  bersasaran  (purposive  sampling). Penelitian  ini 

difokuskan pada perusahaan yang melakukan managemen laba dengan pola menaikkan laba. 

Estimasi  perusahaan-perusahan  yang  menaikan  laba dilakukan  dengan  regresi  yaitu  laba 

tahun ini  (Nit) yang dideflasi  dengan aset  total  tahun sebelumnya (TAt-1) sebagai  variabel 

dependen dan laba tahun yang lalu (Nit-1) yang dideflasi dengan aset total dua tahun yang lalu 

sebagai  variebel  independen  (TAt-2).  Jika  diformulakan  akan  tampak  sebagai  berikut 

(Ardiyati, 2005):

Dari  model  tersebut,  eror yang terjadi yaitu  selisih antara laba aktual dengan laba 

harapan, digunakan untuk menentukan apakah perusahaan berada pada eror positif ataukan 

pada eror negatif.  Jika eror positif,  maka perusahaan diestimasi mengalami kenaikan laba 

relatif terhadap industri (pola menaikkan laba), dan jika eror negatif, maka perusahaan tidak 

mengalami kenaikan laba (pola menurunkan laba). Perusahaan yang diambil sebagai sampel 

adalah yang hanya mengikuti pola menaikkan laba saja.

2. VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN VARIABEL

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu:

1. Managemen Laba Akrual 

Pendeteksian managemen laba akrual dalam penelitian ini menggunakan komponen 

akrual  diskresioner  yang  dihitung  berdasarkan  cross-sectional modified  Jones model  
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sebagaimana  yang  dideskripsikan  oleh  Dechow  et  al.  (1995).  Untuk  menghitung  akrual 

diskresioner adalah:

DAit = TAit-/Ait-1 – [α1 (1/Ait-1) + α2(ΔRevt/Ait-1 - ΔRect/Ait-1) + α3 (PPEt/ Ait-1]

Dalam hal ini :

TA :  akrual total dalam perioda t
NDA:  akrual nondiskresioner dalam perioda t
DA :  akrual diskresioner dalam perioda t
A: Aset total perioda t-1
ΔRev : Perubahan penjualan bersih dalam perioda t
ΔRec : Perubahan piutang bersih dalam perioda t
PPE : Property, Plant and Equipment dalam perioda t
2. Managemen Laba Real

Penelitian ini menggunakan dua proksi untuk menunjukkan manipulasi aktivitas real 

yaitu  melalui  arus  kas  abnormal  dan  kos  produksi  abnormal.  Untuk  menentukan  nilai 

abnormal dari aliran kas dan kos produksi, peneliti mengunakan cara yang berbeda dengan 

model  yang  digunakan  oleh  kebanyakan  penelitian  sebelumnya  seperti  Roychowdhurry 

(2006), Cohen et al. (2008), Bartov dan Cohen (2006).  Penelitian ini menggunakan nilai rata-

rata  aliran  kas  dan  rata-rata  kos  produksi  untuk  menentukan  arus  kas  abnormal  dan  kos 

produksi abnormal. 

Penulis berpendapat bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai alternatif  proksi 

penentuan  aliran  kas  abnormal  dan  kos  produksi  abnormal  karena  penulis  menganggap 

bahwa level normal aliran kas dan kos produksi tercermin dari nilai rata-rata aliran kas dan 

kos  produksi.  Jika  rata-rata  aliran  kas  dan  rata-rata  kos  produksi  dianggap sebagai  level 

normal maka level abnormal dari aliran kas dan kos produksi dapat diperoleh dengan mencari 

selisih  antara  nilai  aktual  dengan  level  normal  yaitu  nilai  rata-rata.  Secara  rinci,  cara 

menentukan kedua proksi managemen laba real dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Aliran kas operasi abnormal

13



Aliran  kas  operasi  abnormal  (AKOABN) merupakan  selisih  antara  aliran  kas  operasi 

aktual  (AKOA)  dengan  rata-rata  aliran  kas  operasi.  Untuk  mengestimasi  Aliran  kas 

operasi abnormal, dihitung dengan cara sebagai berikut:

2. Kos Produksi Abnomal

Kos produksi didefinisi sebagai jumlah kos barang terjual dan perubahan sediaan selama 

tahun berjalan. Kos produksi abnormal (KPABN) merupakan selisih antara kos produksi 

aktual (KPA) dengan rata-rata kos produksi. Untuk mengestimasi kos produksi abnormal, 

dihitung dengan cara sebagai berikut:

3. Auditor Spesialis Industri

Auditor Spesialisasi Industri merupakan variable dummy yaitu (1) auditor spesialis (SP), 

dan  (0)  auditor  non-spesialis  (NONSP).  Pengukuran  auditor  spesialis  pada  penelitian  ini 

menggunakan industry market share yang berdasarkan penjualan (Krishnan, 2003).4 Karena 

informasi  audit  fee tidak  tersedia,  maka  penjualan  digunakan  sebagai  dasar  untuk 

mengestimasinya  (Krishnan, 2003).  Estimasi  industry market share berdasarkan penjualan 

dapat menggunakan formula sebagai berikut:

Dalam  Hal  ini  sales  merupakan  penjualan  dan  numerator  merupakan  jumlah  penjualan 

seluruh klien Jik dari  KAP  i dalam industri  k.  Denominator  merupakan jumlah  penjualan 

seluruh klien Jik dari setiap KAP i dalam industri k. 

4 Penelitian ini menggunakan dua rangking teratas dari market share per industri per tahun untuk menentukan 
KAP yang tergolong auditor spesialis.
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PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian  hipotesis  pertama  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  mean  akrual 

diskresioner  (proksi  managemen laba akrual)  antara  perusahaan yang diaudit  oleh auditor 

spesialis  dengan  perusahaan  yang  diaudit  oleh  auditor  nonspesialis.  Untuk  meyakinkan 

bahwa nilai  mean  tersebut  signifikan  secara  statistik  maka  dilakukan  uji  beda  atau  uji  t. 

Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan dengan uji beda atau uji t  nilai mean aliran kas 

abnormal dan kos produksi abnormal antara perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis 

dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor nonspesialis.

Pengujian hipotesis  ketiga dan keempat  dilakukan juga dengan menggunakan uji  t 

dengan membagi perioda pengamatan menjadi dua perioda yaitu perioda sebelum dan setelah 

diberlakukannya  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  423/KMK.06/2002.  Keputusan 

tersebut  efektif  dijalankan  mulai  tahun  2003,  dengan  demikian  pembagian  perioda 

pengamatan adalah perioda sebelum regulasi meluputi tahun 2001-2002 dan perioda setelah 

regulasi adalah tahun 2003 – 2007.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif

Gambaran umum klien auditor spesialis dan auditor nonspesialis dituangkan dalam 

statistik deskriptif pada table 4.1 dan tabel 4.2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa klien 

auditor spesialis memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar, tingkat  leverage yang lebih 

tinggi, dan aliran kas operasi yang lebih besar daripada klien auditor nonspesialis. Selain itu, 

hal yang lebih penting adalah klien auditor spesialis memiliki nilai mean akrual diskresioner 

yang  lebih  rendah  daripada  klien  auditor  nonspesialis  yaitu  -0,0153  untuk  klien  auditor 

spesialis dan 0,0949 untuk klien auditor nonspesialis. Hasil ini konsisten dengan Krishnan 

(2003) dan Balsam et al. (2003) yang menunjukkan bahwa nilai akrual diskresioner (proksi 

managemen  laba  akrual)  bagi  klien  auditor  spesialis  lebih  rendah  daripada  klien  auditor 
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nonspesialis. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa baik aliran kas abnormal maupun kos 

produksi  abnormal  klien  auditor  spesialis  lebih  tinggi daripada  klien  auditor  nonspesialis 

yaitu 0,0307 > -0,0218 dan 6,1986 > 0,4444. 

PENGUJIAN HIPOTESIS

1. PENGUJIAN HIPOTESIS PERTAMA

Tabel  4.3  menyajikan  rangkuman  hasil  pengujian  hipotesis  pertama.  Pengujian 

hipotesis pertama yang terangkum pada tabel 4.3 menunjukkan nilai mean akrual diskresioner 

sebesar  -0,0153  untuk  klien  auditor  spesialis  dan  sebesar  0,0949  untuk  klien  auditor 

nonspesialis.  Berdasarkan  nilai  mean  akrual  diskresioner  terlihat  bahwa  klien  auditor 

spesialis  memiliki  nilai  mean  akrual  diskresioner  lebih  rendah  daripada  klien  auditor 

nonspesialis.  Nilai  uji  beda  pada  asumsi  variansi  berbeda  adalah  -1,906  dengan  nilai  p 

sebesar 0,029. Jadi dapat disimpulkan bahwa managemen laba akrual antara klien auditor 

spesialis berbeda secara statistis dengan klien auditor nonspesialis yaitu akrual diskresioner 

klien auditor spesialis lebih rendah daripada akrual diskresioner klien auditor nonspesialis. 

Oleh karena itu hipotesis pertama terdukung secara statistis pada tingkat %5=α .

2. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS KEDUA

Pengujian hipotesis 2a dan 2b juga dilakukan dengan membandingkan mean aliran kas 

abnormal  dan  kos  produksi  abnormal  antara  klien  auditor  spesialis  dengan  klien  auditor 

nonspesialis yang tersaji dalam Tabel 4.4 untuk hipotesis 2a. Pengujian hipotesis 2a yang 

terangkum pada tabel 4.4 menunjukkan nilai mean aliran kas abnormal sebesar 0,031 untuk 

klien  auditor  spesialisas  dan  sebesar  -0,021  untuk  klien  auditor  nonspesialis.  Untuk 

menentukan apakah mean tersebut berbeda secara statistis, dapat dilihat pada hasil uji beda 

dengan  memperhatikan  nilai  Levene  test dan  nilai  uji  beda.  Nilai  uji  beda  adalah  1,098 

dengan nilai p 0,136. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran kas abnormal antara klien auditor 
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spesialis tidak berbeda secara statistis dengan klien auditor nonspesialis.  Dengan demikian 

hipotesis 2a tidak dapat terdukung secara statistis. 

Pengujian hipotesis  2b yang terangkum pada tabel 4.5 menunjukkan nilai  mean kos 

produksi abnormal sebesar 6,198 untuk klien auditor spesialis dan sebesar -0,444 untuk klien 

auditor nonspesialis. Untuk menentukan apakah mean tersebut berbeda secara statistis, dapat 

dilihat pada hasil uji beda. Nilai uji beda menunjukkan nilai sebesar 1,037 dengan nilai p 

sebesar  0,15.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa kos  produksi  abnormal  antara  klien  auditor 

spesialis tidak berbeda secara statistis dengan klien auditor nonspesialis. Dengan demikian 

hipotesis 2b tidak dapat terdukung secara statistis.

3. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS KETIGA

Untuk menguji hipotesis ketiga, langkah pertama adalah membandingkan mean akrual 

diskresioner  antara  klien  auditor  spesialis  dengan klien  auditor  nonspesialis  pada perioda 

sebelum diberlakukannya  peraturan  yaitu  tahun 2001-2002.  Kemudian  untuk  menentukan 

apakah mean tersebut berbeda secara statistis,  dilakukan uji beda untuk perioda 2001-2002. 

Tabel 4.6 menyajikan rangkuman hasil pengujian manajemen laba akrual perioda 2001-2002.

Tabel  4.6 menunjukkan nilai  mean akrual  diskresioner  antara  klien auditor spesialis 

dengan klien  auditor  nonspesialis  yaitu  sebesar  -0,1975 untuk klien  auditor  spesialis  dan 

sebesar 0,0766 untuk klien auditor nonspesialis. Nilai uji beda pada asumsi variansi berbeda 

adalah -2,336 dengan probabilitas  0,011 sehingga dapat  disimpulkan bahwa pada perioda 

2001-2002,  managemen  laba  akrual  antara  klien  auditor  spesialis  berbeda  secara  statistis 

dengan  klien  auditor  nonspesialis  yaitu  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialis  lebih 

rendah daripada akrual diskresioner klien auditor nonspesialis pada  %5=α .  Hasil ini juga 

menunjukkan bahwa pada perioda sebelum diberlakukannya regulasi yaitu tahun 2001-2002 

kemampuan auditor spesialis untuk mengurangi managemen laba akrual lebih baik daripada 

auditor nonspesialis.
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Langkah kedua adalah membandingkan mean nilai  diskresioner akrual  antara klien 

auditor  spesialis  dengan  klien  auditor  nonspesialis  pada  perioda  tahun  2003-2007  lalu 

dilakukan  uji  beda  untuk  perioda  2003-2007.  Tabel  4.7  menyajikan  rangkuman  hasil 

pengujian manajemen laba akrual perioda 2003-2007. Mean  akrual diskresioner dan hasil uji 

beda  yang  terangkum  pada  tabel  4.7  menunjukkan  nilai  mean  akrual  diskresioner  klien 

auditor spesialis sebesar 0,0603 untuk klien auditor spesialis dan sebesar 0,0986 untuk klien 

auditor nonspesialis. Nilai t pada asumsi variansi sama adalah -0,593 dengan nilai p sebesar 

0,26. Dengan demikian, pada perioda 2003-2007, managemen laba akrual antara klien auditor 

spesialis tidak berbeda secara statistis dengan klien auditor nonspesialis. Dengan demikian 

hipotesis ketiga tidak terdukung secara statistis

4. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS KEEMPAT

Untuk menguji hipotesis 4a, mean aliran kas abnormal antara klien auditor spesialis 

dibandingkan  dengan  klien  auditor  nonspesialis  pada  perioda  sebelum  diberlakukannya 

regulasi yaitu tahun 2001-2002 lalu dilakukan uji beda untuk perioda tersebut. Hasil uji beda 

perioda 2001-2002 terangkum dalam tabel 4.8. Tabel 4.8 menunjukkan nilai mean aliran kas 

abnormal sebesar 0,0267 untuk klien auditor spesialisas dan sebesar 0,061 untuk klien auditor 

nonspesialis. Untuk melihat apakah mean tersebut berbeda secara statistis, dapat dilihat pada 

hasil  uji  beda. Nilai  uji  t  adalah -0,584 dengan probabilitas 0,28. Dengan demikian,  pada 

perioda 2001-2002, manipulasi aliran kas antara klien auditor spesialis tidak berbeda secara 

statistis  dengan  klien  auditor  nonspesialis.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pada  perioda 

sebelum diberlakukannya regulasi, auditor spesialis memiliki kemampuan yang sama dengan 

auditor nonspesialis.  Sedangkan  hasil  uji  beda perioda 2003-2007, terangkum dalam tabel 

4.9. Tabel 4.9, menunjukkan bahwa baik pada perioda sebelum maupun setelah regulasi, nilai 

mean aliran kas abnormal tidak berbeda antara klien auditor spesialis dengan klien auditor 

nonspesialis. Dengan demikian, hipotesis 4a tidak dapat terdukung secara statistis.
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Pengujian hipotesis 4b terangkum dalam tabel 4.10. Tabel 4.10 menunjukkan nilai 

mean kos produksi abnormal sebesar 20,060 untuk klien auditor spesialis dan sebesar 0,449 

untuk klien auditor nonspesialis. Dengan asumsi variansi sama, nilai uji beda adalah -0,824 

dengan  nilai  p  sebesar  0,20.  Dengan  demikian,  pada  perioda  2001-2002,  kos  produksi 

abnormal  antara  klien auditor  spesialis  tidak berbeda secara statistis  dengan klien auditor 

nonspesialis. Hasil ini menunjukkan bahwa pada perioda sebelum regulasi, auditor spesialis 

memiliki  kemampuan  yang  sama  dengan  auditor  nonspesialis.  Sedangkan  hasil  uji  beda 

perioda 2003-2007, terangkum dalam tabel 4.11.  Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai 

mean kos produksi abnormal sebesar 0,446 untuk klien auditor spesialis dan sebesar 0,443 

untuk  klien  auditor  nonspesialis.  Dengan  asumsi  variansi  sama,  nilai  uji  t  adalah  0,002 

dengan  nilai  p  sebesar  0,499.  Dengan  demikian,  pada  perioda  2003-2007,  kos  produksi 

abnormal  antara  klien auditor  spesialis  tidak berbeda secara statistis  dengan klien auditor 

nonspesialis. Dengan demikian, hipotesis 4b tidak dapat terdukung secara statistis.

PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yeng telah dijabarkan sebelumnya, maka secara 

umum dapat disimpulkan bahwa auditor spesialis di Indonesia memiliki  kemampuan yang 

lebih baik untuk mengurangi managemen laba akrual daripada auditor nonspesialis,  tetapi 

auditor  spesialis  belum mampu  mengurangi  manipulasi  melalui  aktivitas  real.  Selain  itu, 

paraturan baru dari pihak regulator  belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

untuk  mengurangi  managemen  laba  real.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  belum  mampunya 

auditor spesialis dalam mengurangi managemen laba real, baik pada perioda sebelum maupun 

setelah  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  423/KMK.06/2002,  yang  terbukti  dari  nilai 

mean managemen laba real yang tidak berbeda secara statistis antara klien auditor spesialis 

dan auditor nonspesialis pada kedua perioda. Namun, untuk kasus managemen laba akrual, 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 memberikan efek yang cukup baik 
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bagi peningkatan kualitas auditor nonspesialis, karena berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

tiga,  penulis  berpendapat  bahwa kemampuan auditor  nonspesialis  mengalami  peningkatan 

setelah  dikeluarkannya  peraturan  baru  yang  menandakan  bahwa  Keputusan  Menteri 

Keuangan Nomor  423/KMK.06/2002 yang  diberlakukan oleh regulator  lebih  memberikan 

dampak terhadap peningkatan kualitas auditor nonspesialis  untuk mengurangi  managemen 

laba  akrual  sehingga  jika  dikaitkan  dengan  kemampuan  auditor  nonspesialis,  peraturan 

tersebut telah efektif dijalankan. 

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini  tidak luput dari  beberapa keterbatasan.  Pertama,  penelitian ini hanya 

difokuskan pada manajemen laba dengan pola menaikkan laba, dan tidak mempertimbangkan 

dorongan  lainnya  seperti  dorongan  untuk  menghindari  kerugian  atau  menghindari  laba 

negatif. Kedua, penelitian ini hanya terbatas pada industri takteregulasi yang terdaftar di BEI, 

sehingga  hasilnya  hanya  dapat  digeneralisir  pada  industri  tersebut.  Ketiga,  pengukuran 

auditor  spesialisasi  industri  hanya  menggunakan  satu  pengukuran,  yaitu  berdasarkan 

penjualan. 

5.4. PENELITIAN BERIKUTNYA

Penelitian  ini  tidak  mempertimbangkan  motivasi  khusus  perusahaan  melakukan 

managemen laba real. Penelitian berikutnya dapat memfokuskan pada motivasi khusus untuk 

melakukan  managemen  laba  real  seperti  dorongan  untuk  menghindari  kerugian  atau 

menghindari laba negative. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan bermacam-macam 

basis untuk mengukur auditor spesialis, misalkan yang berdasarkan klien dan menggunakan 

proksi ketiga dari managemen laba real yaitu pengeluaran diskresioner. Penelitian berikutnya 

juga dapat mengembangkan topik penelitian untuk menguji dampak dari adanya managemen 

laba real terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pasar perusahaan, karena  manipulasi 

melalui aktivitas real  meskipun sulit dikenali oleh auditor tetapi memiliki  biaya yang mahal. 
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LAMPIRAN:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Sampel Penelitian 

Klien Auditor Spesialis 

 N Minimum Maksimum Mean Deviasi standar
Akrual diskresioner 283 -9.386 1.2380 -.01531 .8731
ABNCFO 283 -.6481 .5662 .03067 .1498
ABN KOS PROD 283 -193.3508 1546.5301 6.1986 93.3621
LEV 283 .00 2.52 .6192 .37061
CFO 283 -130102176 2657778000 92671823.74 269635937.798
SIZE 283 7.46 10.23 8.9761 .5487
Valid N 283     

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Sampel Penelitian

Klien Auditor Nonspesialis

 N Minimum Maksimum Mean Deviasi standar
Akrual 
diskresioner 307 -3.6938 3.3747 .09490 .4461

ABNCFO 307 -12.7366 3.1240 -.02179 .7911
ABNKP 307 -9.8313 12.8223 .4444 1.5975
LEV 307 .00 3.42 .5756 .43427
CFO 307 -1679444250 894093410 16656693.36 137334442.584
SIZE 307 7.00 10.18 8.5530 .53347
Valid N 307     

Tabel 4.3
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Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Hipotesis 2a (Aliran Kas Abnormal)

Keterangan Nilai
Mean aliran kas abnormal klien spesialis 0,031
Mean aliran kas abnormal klien nonspesialis -0,022
Nilai F hitung Levene test 2,216
Nilai p Levene test 0,137
Nilai Uji beda 1,098
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,273
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,136

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Hipotesis 2b (Kos Produksi Abnormal)

Keterangan Nilai
Mean kos produksi abnormal klien spesialis 6,198
Mean kos produksi abnormal klien nonspesialis 0,444
Nilai F Levene test 4,956
Nilai p Levene test 0,026
Nilai Uji beda 1037
Nilai p uji beda (dua sisi) 0.301
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,15

Keterangan Nilai
Mean akrual diskresioner klien spesialis -0,0153
Mean akrual diskresioner klien nonspesialis 0,0949
Nilai F hitung Levene test 5,445
Nilai p Levene test 0,020
Nilai Uji beda -1,906
Nilai p uji beda (pengujian 2 sisi) 0,057
Nilai p uji beda (pengujian 1 sisi) 0,029
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Tabel 4.6
Mean Akrual Diskresioner dan Hasil Uji beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2001-2002
Keterangan Nilai

Mean akrual diskresioner klien spesialis -0,1975
Mean akrual diskresioner klien nonspesialis 0,0766
Nilai F hitung Levene test 5,991
Nilai p Levene test 0,016
Uji beda -2,336
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,021
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,011

Tabel 4.7
Mean Akrual Diskresioner dan Hasil Uji beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2003-2007
Keterangan Nilai

Mean akrual diskresioner klien spesialis 0,0603
Mean akrual diskresioner klien nonspesialis 0,0986
Nilai F hitung Levene test 1,366
Nilai p Levene test 0,243
Uji beda -0,631
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,528
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,26

Tabel 4.8
Mean Aliran Kas Abnormal dan Hasil Uji beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2001-2002
Keterangan Nilai

Mean aliran kas abnormal klien spesialis 0,0267
Mean aliran kas abnormal klien nonspesialis 0,0610
Nilai F hitung Levene test 0,8
Nilai p Levene test 0,373
Uji beda -0,584
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,560
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,28
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Tabel 4.9
Mean Aliran Kas Abnormal dan Hasil Uji Beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2003-2007*
Keterangan Nilai

Mean aliran kas abnormal klien spesialis 0,032
Mean aliran kas abnormal klien nonspesialis -0,038
Nilai F hitung Levene test 2,247
Nilai p Levene test 0,135
Uji beda 1,180
Nilai p uji t (dua sisi) 0,239
Nilai p uji t (satu sisi) 0,12

*Sumber: disarikan dari lampiran 8

Tabel 4.10
Mean Kos Produksi Abnormal dan Hasil Uji Beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2001-2002*
Keterangan Nilai

Mean kos produksi abnormal klien spesialis 20,06
Mean kos produksi abnormal klien nonspesialis 0,449
Nilai F hitung Levene test 2,434
Nilai p Levene test 0,121
Uji beda 0,824
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,41
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,20

Tabel 4.11
Mean Kos Produksi Abnormal dan Hasil Uji Beda

Klien auditor spesialis dan Klien auditor Nonspesialis Perioda 2003-2007
Keterangan Nilai

Mean kos produksi abnormal klien spesialis 0,446
Mean kos produksi abnormal klien nonspesialis 0,444
Nilai F hitung Levene test 2,799
Nilai p Levene test 0,095
Uji beda 0,002
Nilai p uji beda (dua sisi) 0,998
Nilai p uji beda (satu sisi) 0,499
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Daftar Industri Takteregulasi
yang Dijadikan Populasi Penelitian

No Jenis Industri
1 Animal Feed and Husbandry*
2 Textile Mill Product
3 Apparel and Other Textile Product
4 Lumber, Wood, and Paper Product
5 Chemical and Adhesive 
6 Plasticd and Glass Product
7 Metal and Allied Product
8 Cable
9 Automotive and Allied Product
10 Pharmaceutical
11 Wholesale and Retail Trade
12 Real Estate and Property
13 Hotel and Travel Service*

Keterangan: industri ini tidak dimasukkan sebagai sampel karena jumlah perusahaan dalam 
industri tidak memenuhi kuota untuk tujuan analisis data.

Kriteria Pemilihan Sampel

Jumlah perusahaan yang terdaftar selama tahun 
2001-2007 151
(-) laporan keuangan dalam dolar 3

148
(-) perusahaan yang tidak memiliki data yang 
cukup

10

Total perusahaan yang menjadi sampel 138
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