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ABSTRACT 
 

The purposes of this study are to examine the relationship of earnings 
manipulation risk and corporate governance risk with auditors’ planning. These topics 
are rarely examined. The results of this research contribute for theory development, 
particularly for auditing and behavioral accounting; for auditor when make planning 
audit practice; and for organization’s (input) in decision making about rule that will be 
applied by its members. 
 The population in this study are auditors working in KAP (audit firm) in Java 
island. Questionnaires were sent to 613 members, with purposive sampling method. The 
response rate of  the samples just 10.28 % (63/613*100%) was analyzed using  
regression method. 

The result show that earnings manipulation risk, corporate governance risk, and 
interaction of earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors’ 
planning not associated with audit planned . The future research is suggested to examine 
other variables, including: size and culture of audit firm, experience, and auditor 
knowledge on client.  
 
Keywords: Earnings manipulation, earnings management, corporate governance, 

auditors’ planning and risk. 
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I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pengambilan 

keputusan (seperti manajemen, kreditor, investor dan pemerintah), menciptakan 

permintaan terhadap jasa audit yang disediakan oleh akuntan publik. Pelaksanaan audit 

oleh akuntan publik harus direncanakan sebaik mungkin, sehingga dapat mengurangi 

risiko audit yang akan ditanggungnya, baik proses hukum maupun 

penurunan/kehilangan reputasi. Standar Auditing 316 dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) mensyaratkan agar audit dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material 

dalam laporan keuangan. Selanjutnya, audit harus direncanakan dan dilaksanakan 

dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek penugasan. Misalnya, auditor 

tidak boleh menganggap bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tersebut 

harus dipertimbangkan.  

Beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa manajemen melakukan 

pilihan akuntansi diskresionari dan akrual untuk kepentingan manajemen (Watts dan 

Zimmerman, 1986; Subramanyam, 1996; DeFond dan Park, 1997; Nelson, Elliott dan 

Tarpley, 2002). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ayres (1994) juga 

mengungkapkan tentang praktik-praktik yang dapat dilakukan oleh manajer untuk 

mengelola earnings atau keuntungan demi menunjukkan prestasinya. Menurut Ayres, 

ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek-praktek tersebut, yaitu 

manajemen akrual (accruals management), penerapan suatu perubahan akuntansi yang 

wajib (adoption of mandatory accounting changes), dan perubahan akuntansi yang 

tidak diwajibkan/mengikat (voluntary accounting changes).  

Manipulsi earnings dapat dikurangi dengan adanya campur tangan auditor, 

seperti Nelson et al., (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang untuk 

melakukan manipulasi earnings semakin kecil karena adanya intervensi auditor. Aturan 

dan standar profesional juga menegaskan kebutuhan corporate governance yang efektif 

dapat mengurangi risiko pelaporan keuangan, termasuk risiko manipulasi earnings 

(Blue Ribbon Committee, 1999). Corporate governance meliputi dewan komisaris dan 

komite audit sangat berperan mengendalikan kualitas pelaporan keuangan (Dechow, 
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Sloan dan Sweeney, 1996; Cohen, Krishnamoorthy dan Wright, 2002). Jika persepsi 

auditor eksternal tidak mempercayai mekanisme corporate governance klien untuk 

membantu mengendalikan kualitas pelaporan keuangan, maka auditor tersebut akan 

meningkatkan upaya audit (Cohen dan Hanno, 2000).  

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Bedard (1989); Davis, Ricchuite dan 

Trompeter, (1993); Johnstone, (2000), Bedard dan Johnstone (2004), telah 

menginvestigasikan respon auditor terhadap berbagai risiko yang terkait dengan klien. 

serta telah didokumentasikan alat dan tehnik penilaian yang digunakan oleh auditor 

untuk menilai langsung berbagai risiko klien termasuk risiko manipulasi earnings. 

Penelitian Houston, Peters, dan Pratt (1999) menggunakan model risiko audit untuk 

mendeteksi risiko bisnis klien terhadap keputusan perencanaan audit. Hasilnya 

menunjukkan bahwa model risiko audit mampu menggambarkan perilaku auditor dan 

auditor cenderung membebankan risiko tergantung pada sifat risiko audit. Namun, dari 

hasil beberapa penelitian tersebut hanya sedikit yang diketahui tentang luas dan sifat 

dari respon auditor untuk manipulasi earnings secara khusus. 

Menyadari pentingnya pemahaman tentang luas dan sifat penilaian risiko 

manipulasi earnings dan risiko corporate governance sebagai landasan untuk 

menentukan upaya audit (dalam hal ini perencanaan audit), maka mendorong peneliti 

untuk menggali dan menguji hubungan risiko manipulasi earnings dan risiko corporate 

governance (meliputi aktivitas dewan komisaris dan komite audit) dengan perencanaan 

audit (diproksikan dengan jam perencanaan audit). Acuan dasar penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan Bedard dan Johnstone (2004), dengan memperluas unit 

analisis yaitu akuntan publik (auditor) yang bekerja di KAP se-Pulau Jawa dan 

mengubah item-item pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan literatur dibidang auditing dan akuntansi perilaku, khususnya yang 

berkaitan dengan risiko audit (risiko manipulasi earnings dan risiko corporate 

governance) dan perencanaan audit serta dapat memberikan kontribusi praktis bagi 

auditor dalam membuat perencanaan audit dan bagi perusahaan atau klien diharapkan 
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menjadi masukan dalam hal mengelola perusahaan sehingga menghasilkan informasi 

yang dipercaya.  

 

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hubungan Risiko Manipulasi Earnings dengan Perencanaan Audit 

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas 

perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, standar pekerjaan lapangan 

pertama dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mensyaratkan adanya 

perencanaan yang memadai yaitu: ”Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan 

jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.” (IAI, 2001).  

Risiko audit (audit risk) merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan 

pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara 

material (Guy et.al., 2001). Risiko yang akan ditanggung oleh auditor dalam melakukan 

audit khususnya risiko manipulasi earnings sangat berhubungan dengan perencanaan 

audit. Hal ini didasari oleh bahwa manipulasi earnings muncul karena adanya agency 

problem pada Agency Theory. Salah satu hal yang menyebabkan timbulnya masalah 

keagenan adalah adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal perusahaan. 

Kemungkinan manajemen laba akan meningkat seiring dengan meningkatnya asimetri 

informasi (Dye, 1998 dan Trueman dan Titman, 1988). Selanjutnya, salah satu konsep 

Corporate Audit Theory  yang diungkapkan oleh Lee (1993) menyatakan bahwa auditor 

melakukan pemeriksaan terhadap praktik personal (manajeman) dalam mengelola 

keuangan dan bertanggung jawab/menjamin kualitas informasi keuangan yang 

dilaporkannya. Menurut Nelson et. al., (2002) peluang untuk melakukan manipulasi 

earnings semakin kecil karena adanya intervensi auditor.  

 Penelitian yang menguji hubungan risiko manipulasi earnings dengan 

perencanaan audit, yaitu seperti dilakukan oleh Bedard dan Johnstone (2004) dengan 

menggunakan model regresi OLS, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

risiko manipulasi earnings dengan perencanan audit yang diproksikan dengan jam 

perencanaan audit. Koefisien risiko manipulasi earnings menunjukkan untuk setiap 

faktor risiko yang ada pada klien menaikkan perencanaan audit sebesar 16,2 persen. 
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Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa auditor harus mempertimbangkan risiko audit 

yang terdapat pada klien dan sangat berdampak pada penentuan lamanya waktu yang 

digunakan untuk perencanaan audit. Selanjutnya, Zimbelman (1997) melakukan 

penelitian tentang efek dari SAS No. 82 menyatakan bahwa SAS No. 82 mempunyai 

peran penting dalam total jam perencanaan audit untuk besar kecilnya risiko fraud. Jam 

perencanaan audit meningkat untuk risiko fraud adalah konsisten dengan tujuan SAS 

No. 82. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Risiko manipulasi earnings  berhubungan positif dengan perencanaan audit. 

 

Hubungan Risiko Corporate Governance dengan Perencanaan Audit 

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang digunakan untuk 

membatasi timbulnya masalah keagenan (Ariyoto, 2000 dalam Deni, 2003), dan sesuai 

dengan konsep corporate governance, yaitu menjamin kualitas operasional yang 

dilakukan oleh manajemen (Dunlop, 1998), memonitoring kinerja manajemen dan 

meyakinkan akuntabilitas manajemen pada pemegang saham (Keasey dan Wright, 

1993). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa corporate governance akan mampu 

mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, 

sistem corporate governance yang baik dapat memberikan perlindungan efektif kepada 

pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka dapat yakin bahwa return atas investasi 

mereka akan bernilai tinggi (Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 

2002). 

Penelitian ini mengarah pada pertimbangan auditor terhadap keefektifan proses 

pengendalian internal yaitu corporate governance klien, karena proses tersebut 

berpengaruh pada risiko audit dan risiko bisnis auditor. Beberapa penelitian telah 

membuktikan bahwa hubungan positif antara kualitas corporate governance dengan 

kehandalan laporan keuangan. Perusahaan tanpa komite audit lebih mungkin terdapat 

kecurangan laporan keuangan (Dechow et al., 1996 dan McMullen, 1996) dan komite 

audit yang berkualitas mampu membatasi dilakukannya manajemen laba dalam 

perusahaan (Deni, 2003).  
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Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa auditor meningkatkan 

upaya perikatan dengan pengendalian internal secara signifikan lemah (Wallace, 1984; 

Kaplan, 1985; Kruetzfeldt dan Wallace, 1986). Cohen dan Hanno (2000) dalam 

penelitiannya dengan menggunakan metode eksperimen menemukan bahwa auditor 

mengatur perencanaan auditnya dengan meningkatkan tes subtanstif pada corporate 

governance yang tidak efektif. Namun hasil penelitian Bedard dan Johnstone  (2004) 

berbeda, yang menemukan bahwa risiko corporate governance tidak berhubungan 

dengan perencanaan audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Risiko corporate governance berhubungan positif dengan perencanan audit. 

 

Hubungan antara Interaksi Risiko Manipulasi Earnings dan Risiko Corporate 

Governance dengan Perencanaan Audit  

Penelitian ini menguji apakah terdapat hubungan antara risiko manipulasi 

earnings dan perencanaan audit, dengan berubahnya level risiko corporate governance. 

Secara khusus, diharapkan terdapat interaksi positif antara kedua risiko tersebut. 

Penelitian sebelumnya (Dechow et.al., 1996; Beasley et.al., 2000) memberikan bukti 

bahwa corporate governance berhubungan dengan kualitas earnings, khususnya terkait 

dengan earnings management.  

Berdasarkan penelitian Bedard dan Johnstone (2004) menunjukkan hubungan 

positif antara risiko manipulasi earnings dengan jam perencanaan audit, dengan risiko 

corporate governance klien yang tinggi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa ketika 

risiko manipulasi earnings rendah, risiko corporate governance tidak berhubungan 

dengan perencanaan audit. Namun ketika risiko manipulasi earnings tinggi, risiko 

corporate governance berhubungan dengan perencanaan audit dan auditor 

meningkatkan perencanaan audit, karena klien tidak mendapatkan dukungan dari dewan 

komisaris atau komite audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H3: Hubungan positif antara risiko manipulasi earnings dengan perencanaan audit 

akan menjadi lebih kuat untuk klien dengan risiko corporate governance 

yang tinggi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) se-Pulau Jawa sebanyak 613 orang (www. Direktori KAP.or.id. per Juli 

2005. Perincian jumlah auditor yang tersebar pada 5 (lima) propinsi di Pulau Jawa pada 

tabel 1 (lampiran). 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling 

(judgmental sampling). Kriteria sampel adalah pertama, auditor yang 

berpartisipasi/menjadi auditor eksternal pada perusahaan (klien) selama dua tahun 

berturut-turut yaitu tahun 2003-2004. Kedua, auditor mengaudit klien yang telah 

membentuk dewan komisaris atau/dan komite audit. Sampel penelitian ini ditentukan 

minimum sebesar 30 responden. Dasar penentuannya adalah Central Limit Theorem 

(Mendenhall dan Beaver, 1992) yang menyatakan bahwa jumlah minimum sampel 

untuk mencapai kurva normal setidaknya adalah dengan mencapai nilai responden 

minimum 30. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari responden melalui jasa pos, begitu pula dengan 

pengembaliannya menggunakan amplop yang disertai prangko balasan ditujukan 

langsung ke responden (auditor) agar sasaran tercapai. Peneliti menggunakan cara ini 

karena pertimbangan biaya yang lebih murah bila dibandingkan dengan wawancara 

langsung dan dapat menjangkau responden yang domisilinya tersebar luas.  

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Perencanaan Audit 

 Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor 

untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan 
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program audit menyeluruh (Bedard dan Johnstone, 2004). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan jam. 

2. Risiko Manipulasi Earnings  

 Risiko manipulasi earnings yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko  

yang akan ditanggung auditor atas tindakan manajemen (klien) terhadap laba yang 

diciptakan (Bedard dan Johnstone, 2004). Variabel ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang telah digunakan oleh Bedard dan Johnstone (2004) dan dimodifikasi 

dengan skala likert satu sampai lima yaitu dari sangat tidak berisiko = 1 sampai dengan 

sangat berisiko = 5. Instrumen ini terdiri dari delapan item yang mengukur adanya 

risiko manipulasi earnings  

3. Risiko Corporate Governance 

 Risiko corporate governance merupakan risiko yang ditanggung auditor atas 

baik buruknya tata kelola dalam perusahaan klien (lingkungan pengendalian) (Bedard 

dan Johnstone, 2004), diukur dengan menggunakan instrumen yang telah digunakan 

oleh Bedard dan Johnstone (2004) dan dimodifikasikan sesuai dengan keputusan dari 

Bapepam No. 41/PM/2003 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 

komite audit. Instrumen terbagi dalam dua bagian (1) instrumen tentang dewan 

komisaris ada empat item dengan skala likert satu sampai lima yaitu dari sangat tidak 

berisiko =1 sampai dengan sangat berisiko =5, dan (2) instrumen tentang komite audit 

terdiri dari dua belas item dengan skala likert satu sampai lima yaitu dari sangat tidak 

berisiko =1 sampai dengan sangat berisiko =5. 

Model Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi 

(regression analysis). Adapun persamaaan regresi yang digunakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  

Dimana:  

Y       =  Perencanaan audit  

α = Konstanta 

X12 =  X1 atau X2

X1 =  Risiko manipulasi earnings  

K-AUDI 08



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 9

X2  =  Risiko Corporate Governance (dewan komisaris dan 

komite audit)  

X3 = Interaksi antara Risiko manipulasi earnings dengan  

Risiko Corporate Governance, atau X1-X2 yang 

dihitung nilai mutlaknya 

β1β2 β3 = Koefisien Regresi 

e =  Error 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner  

Kuesioner yang dikirim sebanyak 613 eksemplar kepada responden. Kuesioner 

yang kembali sebanyak 86 eksemplar dan yang dapat dianalisis hanya 63 eksemplar. 

Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner pada tabel 2 (lampiran). 

Data Demografi Responden 

Berdasarkan data demografi mayoritas jumlah responden auditor  yang berjenis 

kelamin pria  berjumlah 42 orang (66,7%), umur responden 25 tahun sampai 35 tahun 

sebanyak 27 orang (42,9%), berpendidikan S1 sebanyak 39 orang (61,9%), dan masa 

pengalaman mengaudit 2 tahun sampai 4 tahun sebanyak 24 orang (38,1%). 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif variabel penelitian disajikan dalam tabel 3 (lampiran). 

 

Uji Kualitas Data 

Pada penelitian ini, hasil pengujian reliabilitas terhadap instrumen variabel  

risiko manipulasi earnings dengan menggunakan Cronbach Alpha adalah 0,7846 dari 4 

pertanyaan yang reliabel (q1, q2, q3, dan q4). Pengujian validitas diperoleh nilai 

Pearson Correlation secara berurutan adalah 0,684; 0,739; 0,822; dan 0,873 dengan 
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tingkat signifikansi (**) pada level di bawah 0.01 yang menunjukkan hubungan korelasi 

masing-masing item terhadap total skor. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 

instrumen ini terbukti valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel risiko 

manipulasi earnings.  

Berdasarkan pengujian reliabilitas terhadap instrumen risiko corporate 

governance terhadap sembilan item pertanyaan yang reliabel (q1, q4, q7, q8, q10, q11, 

q13, q14, dan q16) dengan menggunakan Cronbach Alpha adalah 0,6834. Untuk 

pengujian validitas diperoleh nilai Pearson Correlation secara berurutan 0,518; 0,532;  

0,536; 0,558; 0,633; 0,737; 0,739; 0,769; dan 0,803 dengan tingkat signifikansi dibawah 

0,01. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa instrumen ini layak digunakan 

untuk mengukur variabel risiko corporate governance. Secara lengkap disajikan pada 

table 4 (lampiran). 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas p-plot, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heterokedastisitas dengan hasil data memiliki distribusi normal. Setiap 

variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati 

angka 1, sehingga dinyatakan terbebas dari problem multikolinearitas. Regresi dengan 

variabel   dependen terbebas dari gejala autokorelasi. Begitu pula pada uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan pengujian Spearman Rank Correlation 

menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. 

Analisis Regresi Berganda  

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 5 (lampiran)  diketahui 

bahwa besarnya nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0,026 yang berarti variabilitas 

variabel perencanaan audit yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel risiko 

manipulasi earnings, risiko corporate governance dan interaksi antara risiko manipulasi 

earnings dengan risiko corporate governance sebesar 0,026 atau 2,6%. Sedangkan 

sisanya 97,4 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model 

regresi penelitian ini. 

Dari uji statistik F (F test) pada tabel 5 didapat F hitung sebesar 0,527 dan 

signifikansi pada 0,666. Karena probabilitas jauh lebih besar dari 0,05, maka model 

regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi perencanaan audit atau dapat 
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dikatakan bahwa risiko manipulasi earnings, risiko corporate governance dan interaksi 

antara risiko manipulasi earnings dengan risiko corporate governance secara bersama-

sama tidak berhubungan dengan perencanaan audit. Persamaan dari hasil regresi 

sebagai berikut: 

Y = 76,215 – 0,922 X1 + 1,166 X2 – 0,739 X3 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

 Hipotesis 1 menyatakan bahwa risiko manipulasi earnings berhubungan positif  

dengan perencanaan audit. Pada tabel 5 nilai t hitung sebesar – 0,478, sedangkan nilai t 

tabel pada tingkat signifikan 95% (α = 0,05) dan degree of freedom 59 (63 – 3 – 1) sama 

dengan 2,001, t hitung < t tabel (α = 0,05) sehingga hasil analisis tersebut dinyatakan tidak 

signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 yang diajukan tidak mendapat dukungan/ 

tidak dapat diterima. Risiko manipulasi earnings tidak berhubungan positif dengan 

perencanaan audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko manipulasi 

earnings yang dihadapi oleh auditor dari kliennya, maka perencanaan audit semakin 

tidak memerlukan waktu yang lama atau sebaliknya, semakin rendah risiko manipulasi 

earnings maka semakin lama perencanaan audit.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Bedard dan 

Johnstone (2004), serta Zimbelman (1997). Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan 

konsep Corporate Auditing yang diungkap oleh Lee (1993) Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya diduga disebabkan oleh pertama, menurut Guy et.al., 

(2001) penilaian risiko kadangkala bervariasi diantara auditor tergantung situasi audit 

yang dihadapinya. Idealnya, variasi-variasi ini tidak harus terjadi. Akan tetapi, 

menentukan risiko perilaku manajemen merupakan pertimbangan profesional yang 

bersifat subyektif dan sulit diukur, sehingga memerlukan tingkat pengalaman audit yang 

tinggi. Hal ini didukung oleh data demografi responden dimana tingkat pengalaman 

audit responden mayoritas 2 sampai 4 tahun (38,1%) maka disimpulkan responden 

kurang berpengalaman dalam mengaudit klien. Dengan demikian, pada saat auditor 

menentukan waktu perencanaan audit belum mempertimbangkan risiko perilaku 

manajemen klien. 
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Dugaan kedua, adanya perilaku auditor yang tidak menaruh perhatian atau 

kurangnya respon (tanggapan) auditor terhadap perilaku manajemen dalam melakukan 

manipulasi earnings atau agency problem yang ada pada perusahaan (klien). Ketiga 

adalah tidak mampu atau kurangnya peranan (intervensi) auditor untuk mengurangi 

perilaku manipulasi earnings yang dilakukan oleh perusahaan (klien). Hal ini dapat 

diindikasikan bahwa auditor yang diteliti tidak independen dalam melaksanakan audit 

untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Dengan demikian manipulasi 

earnings yang terjadi pada klien tidak menjadi risiko bagi auditor sehingga tidak 

menjadi pertimbangan auditor pada saat menentukan lama tidaknya perencanaan audit.  

 Hipotesis 2 menyatakan bahwa risiko corporate governance berhubungan 

positif dengan perencanaan audit. Pada tabel 13 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 1,054, 

sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikan 95% (α = 0,05) dan degree of freedom 59 

(63 – 3 – 1) sama dengan 2,001 (lihat tabel distribusi t), maka t hitung < t tabel (α = 0,05), 

hasil analisis tersebut tidak signifikan, berarti hipotesis 2 yang diajukan tidak dapat 

diterima. Risiko corporate governance tidak berhubungan positif dengan perencanaan 

audit. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin tinggi risiko corporate governance yang 

dihadapi auditor, maka perencanaan audit tidak memerlukan waktu yang lama dan 

sebaliknya, semakin rendah risiko corporate governance yang dihadapi auditor, maka 

perencanaan audit memerlukan waktu yang lama. Atau, efektif atau tidaknya 

mekanisme corporate governance klien tidak menjadi risiko bagi auditor dalam 

mempertimbangkan waktu perencanaan audit.  

 Hasil penelitian yang tidak signifikan ini disebabkan oleh auditor menemukan 

(berdasarkan data responden) mekanisme corporate governance klien tidak efektif, 

yaitu sebagian responden dewan komisaris dan komite audit independen diambil dari 

pihak manajemen maka kemungkinan auditor untuk mendeteksi perilaku manajemen 

yang agresif  sulit. Atau, auditor yang tidak independen dipengaruhi oleh pihak 

manajemen sehingga dalam melaksanakan program audit khususnya dalam 

mempertimbangkan perencanaan audit tidak memperhatikan risiko yang akan 

ditanggungnya dari perilaku manajemen. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada 
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beberapa auditor (responden) komite audit tidak diberi wewenang untuk mengakses 

secara penuh dan bebas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya 

perusahaan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena auditor dipengaruhi oleh pihak 

manajemen sehingga risiko ini tidak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

program audit khususnya perencanaan audit.  

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Bedard dan Johnstone (2004). 

Namun, kontraditif dengan penelitian Cohen dan Hanno (2000). Juga tidak konsisten 

dengan konsep corporate governance, yakni menjamin kualitas operasional yang 

dilakukan oleh manajemen (Dunlop, 1998), memonitoring kinerja manajemen dan 

menyakinkan akuntabilitas manajemen pada pemegang saham (Keasey dan Wright, 

1993).  

 Hipotesis 3 menyatakan bahwa hubungan positif antara risiko manipulasi 

earnings dengan perencanaan audit akan menjadi lebih kuat untuk klien dengan risiko 

corporate governance yang tinggi. Pada tabel 13 dapat dilihat nilai t hitung sebesar – 

0,168 sedangkan nilai t tabel pada tingkat signifikan 95% (α = 0,05) dan degree of 

freedom 59 (63 – 3 – 1) sama dengan 2,001 (lihat tabel distribusi t), maka t hitung < t tabel 

(α = 0,05), hasil analisis tersebut tidak signifikan, berarti hipotesis 3 yang diajukan 

tidak dapat diterima Hubungan positif antara risiko manipulasi earnings dengan 

perencanaan audit tidak menjadi kuat untuk klien dengan risiko corporate governance 

yang tinggi. Dengan kata lain, risiko manipulasi earnings rendah, risiko corporate 

governance berhubungan dengan perencanaan audit dan sebaliknya risiko manipulasi 

earnings tinggi, risiko corporate governance tidak berhubungan dengan perencanaan 

audit.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat interaksi 

positif antara kedua risiko tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor tidak 

memperhatikan risiko corporate governance ketika ada signal manajemen klien 

”playing games” terhadap earnings. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Bedard dan Johnstone (2004), Dechow et.al., (1996) dan Beasley et.al. 

(2000).  
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V. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Risiko manipulasi earnings tidak berhubungan positif dengan perencanaan audit, 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Bedard dan Johnstone (2004). 

2. Risiko corporate governance tidak berhubungan positif dengan perencanaan 

audit, konsisten dengan hasil penelitian Bedard dan Johnstone (2004). 

3. Hubungan positif antara risiko manipulasi earnings dengan perencanaan audit 

tidak akan menjadi lebih kuat untuk klien dengan risiko corporate governance 

yang tinggi, tidak konsisten dengan hasil penelitian Bedard dan Johnstone (2004). 

Keterbatasan  

1. Rendahnya respon rate menimbulkan kesulitan dalam memastikan apakah 

populasi cukup terwakili, karena ada kemungkinan respon tersebut sama sekali 

berbeda dengan populasi yang dimaksud. Hal ini mungkin dapat mengurangi 

kemampuan generalisasi dari temuan ini. 

2. Penelitian ini tidak memperhatikan ukuran KAP tempat auditor bekerja, sehingga 

kemungkinan berpengaruh pada tingkat respon auditor terhadap risiko dari klien.   

3. Penelitian ini tidak memisahkan antara mengaudit perusahaan yang memiliki 

kinerja yang positif dan kinerja yang negatif untuk menangkap pola dari praktek 

manajemen laba (manipulasi earnings), sehingga hanya memberikan kesimpulan 

bahwa kemungkinan kinerja yang ekstrim dapat mendorong manajer untuk 

melakukan praktek manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sampel. 

Implikasi dan Saran 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak auditor untuk 

mempertimbangkan risiko audit dari perilaku manajemen (klien) yang akan 

ditanggungnya dalam melaksanakan program audit. Bagi pihak manajemen diharapkan 
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menjadi pusat perhatian mengenai mekanisme corporate governance sehingga 

menghasilkan informasi yang berkualitas. 

 Penulis menyarankan pertama, masih terdapat 97,4% faktor lain yang 

berpengaruh pada hubungan antara risiko manipulasi earnings dan risiko corporate 

governance dengan perencanaan audit yang belum terjawab dalam penelitian ini. 

Sehingga peneliti mendatang dapat meneliti variabel-variabel lain (seperti ukuran KAP, 

pengalaman dan pengetahuan auditor terhadap klien). Kedua, ketepatan pemilihan 

sampel mungkin perlu diperhatikan oleh peneliti mendatang, sehingga hasil penelitian 

sesuai dengan yang diharapkan (teoritis dan penelitian terdahulu). 
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LAMPIRAN 
Tabel 1 

Rekapitulasi Jumlah Auditor pada 5 Propinsi di Pulau Jawa 

No. Propinsi Jumlah Auditor 
1 DKI Jakarta 487 
2 Jawa Barat 50 
3 Jawa Tengah 12 
4 DI Yogyakarta 5 
5 Jawa Timur 59 

 Total 613 orang 
Sumber: Website Direktori KAP Tahun 2005 
 

Tabel 2 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah kuesioner yang dikirim 613 
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 527 
Jumlah kuesioner yang kembali 86 
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap 18 
Jumlah kuesioner yang digunakan 68 
Jumlah kuesioner yang dianalisis 63 
Tingkat pengembalian  86/613*100% 14,03% 
Tingkat pengembalian kuesioner yang dianalisis  63/613*100% 10,28% 

  Sumber: Tabulasi dari kuesioner yang diberikan dan kembali 

Tabel 3  

Statistik Deskriptif  Variabel 

Kisaran Nyata 
Variabel N Kisaran 

Teoritis Min. Maks.
Rata-rata Standar 

Deviasi 

Risiko Manipulasi 
Earnings  63 4-20 10 20 18,29 2,043 

Risiko Corporate 
Governance  63 9-45 27 43 37,52 3,306 

Perencanaaan Audit 63 - 56 175 102,44 25,989 

Sumber: Tabulasi data dari kuesioner yang diolah dengan SPSS 11.0 
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Tabel 4 

Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas 

Uji 
Reliabilitas Uji Validitas 

No Variabel Cronbach 
Alpha 

Pearson 
Correlation Signifikansi 

1 Risiko Manipulasi 
Earnings  0,7846 0,684-0,873** 0,000-0,000 

2 Risiko Corporate 
Governance  0,6834 0,518-0,803** 0,000-0,000 

** signifikan pada level 0.01 (2-tailed) 
Sumber: Tabulasi data dari kuesioner yang diolah dengan SPSS 11.0 
 
 

Tabel 5 

Nilai Beta (β) dan Koefisien Signifikansi t statistik 

Variabel Koefisien 
Beta (β) 

Nilai 
Koefisien t-value p 

Risiko Manipulasi Earnings (X1) β1 - 0,922 - 0,487 0,628 (TS) 

Risiko Corporate Governance (X2) β2 1,166 1,054 0,296 (TS) 

Interaksi Risiko Manipulasi 
Earnings dengan Risiko Corporate 
Governance (X3) 

β3 - 0,739 - 0,168 0,867 (TS) 

Konstanta α 76,215 1,306 0,167 

R2 = 2,6 % 

n = 63 

F = 0,527 

p = 0,666 

TS = Tidak Signifikan 

    

Sumber : Data primer diolah, 2005 
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