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The objective of this study is to investigate the impact of managerial 
ability on earnings management. Furthermore, this study also examines 
the effect of auditor quality on the relationship between managerial 
ability and earnings management.

The sample of the study is the manufacturing companies listed in the 
Indonesian Stock Exchange. The number of the samples of the company is 
99 (396 firms-year). The managerial ability is measured using Data 
Envelopment Analysis (DEA). The earnings management is measured using 
modified Jones model. The quality of auditor is measured using the 
perception of the users of financial report on auditor quality by 
categorized between auditor from big four audit firm (high quality) 
and auditor from non big four audit firm (low quality).

The result indicated that the managerial ability had an impact on 
the earnings management. However, auditor quality did not have any 
impact on the relationship between managerial ability and earnings 
management. 
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1. Pendahuluan

Managemen laba merupakan salah satu topik penelitian yang sangat menarik 

perhatian  peneliti.  Berbagai  hasil  penelitian  terdahulu  membuktikan  manager 

menggunakan kebijakan pengelolaan akrual untuk berbagai alasan. Healy (1985) 

menemukan bahwa manager menggunakan akrual diskresioner ini untuk meningkatkan 

kompensasi yang ingin mereka terima. Manager juga menggunakan managemen laba ini 
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untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara menurunkan pajak 

ataupun mengurangi regulatory costs (Healy, 1996). 

Manager adalah pelaku utama managemen laba, akan tetapi penelitian untuk 

menguji pengaruh kecakapan manager terhadap managemen laba sepanjang pengetahuan 

penulis belum pernah dilakukan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna 

menjawab pertanyaan seperti apakah semakin cakap seorang manager akan berarti 

manager  tersebut  tidak  melakukan  managemen  laba  ataukah  sebaliknya.  Faktor 

kecakapan managerial ini belum diuji mungkin terkait dengan susahnya alat pengukur 

kecakapan managerial ini. 

Demerjian dkk. (2006) memperkenalkan pengukuran kecakapan managerial di 

bidang keuangan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Mereka mencoba menguji 

pengaruh kecakapan managerial dalam bidang keuangan itu dengan kualitas laba. Dalam 

penelitiannya tersebut, Demerjian dkk.(2006) menyarankan agar variabel kecakapan 

managerial ini diuji pengaruhnya terhadap variabel-variabel lainnya, salah satunya 

adalah managemen laba.

Saran  Demerjian  dkk.  (2006)  tersebut  mendorong  penulis  untuk  menguji 

hubungan antara kecakapan managerial dengan managemen laba. Sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Demerjian dkk.(2006), variabel kecakapan managerial diukur dengan 

menggunakan DEA.

Manager berbagai perusahaan dalam penelitian tentang managemen laba pada 

umumnya diasumsikan mempunyai kesempatan dan kemampuan yang sama dalam melakukan 

praktik managemen laba. Asumsi ini sebenarnya tidaklah tepat karena banyak faktor 

yang  membedakan  kemampuan  dan  kesempatan  manager  tersebut.  Sweeney  (1994) 

mengungkapkan bahwa keputusan akuntansi tahun sebelumnya yang dibuat perusahaan 
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akan membatasi pilihan-pilihan akuntansi yang dihadapi oleh manager pada saat ini, 

sedangkan Dechow dkk. (1995) mengetengahkan struktur internal governance perusahaan 

sebagai faktor yang membatasi kemampuan dan kesempatan manager dalam melakukan 

rekayasa laba. Salah satu faktor tersebut adalah kualitas auditor dalam melakukan 

pengauditan atas laporan keuangan yang dibuat oleh managemen.

Pengauditan merupakan sarana bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan (stakeholders) untuk memverifikasi kualitas laporan keuangan yang dibuat 

menagemen.  Laporan keuangan auditan tersebut dapat dipercaya kualitasnya apabila 

audit atas laporan keuangan tersebut dilakukan oleh auditor yang berkualitas 

tinggi. Auditor yang berkualitas tinggi diyakini mempunyai kemampuan untuk mencegah 

praktik perekayasaan laba yang mungkin dilakukan managemen. Apabila managemen 

kedapatan melakukan managemen laba, auditor tersebut bisa mengeluarkan pendapat 

selain pendapat wajar tanpa perkecualian (unqualified opinion). 

Penelitian yang menguji faktor kualitas auditor dengan managemen laba telah 

cukup banyak dilakukan. Becker dkk. (1998) membuktikan bahwa pada perusahaan dengan 

kualitas auditor yang tinggi (Big Six) managemen laba lebih kecil dibandingkan pada 

perusahaan dengan kualitas auditor yang rendah  (Non Big Six). Di Indonesia, 

penelitian yang membahas pengaruh kualitas auditor terhadap managemen laba misalnya 

dilakukan oleh Meutia (2004) dan Sanjaya (2008). Hasil penelitian mereka mendukung 

hasil penelitian Becker dkk. (1998) yang menyatakan bahwa auditor berkualitas 

tinggi dapat mengurangi kecenderungan managemen untuk melakukan managemen laba.

 Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang menempatkan variabel 

kualitas auditor sebagai variabel independen, pada penelitian ini variabel kualitas 

auditor ditempatkan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara kecakapan 

managerial dan managemen laba. Penggunaan variabel kualitas auditor sebagai 
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variabel pemoderasi didasarkan pada peran auditor sebagai pihak yang memberikan 

pengesahan, dan bukan sebagai pihak penyaji laporan keuangan (Wirjono, 2004).

Tema utama dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh faktor kecakapan 

managerial yang diukur dengan menggunakan DEA terhadap intensitas managemen laba. 

Selanjutnya akan diuji pula secara empiris pengaruh kualitas auditor sebagai 

variabel pemoderasi dalam hubungan antara kecakapan managerial dengan managemen 

laba.

2. TELAAH TEORI 

2.1 Kecakapan Managerial

Salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan adalah adanya manager yang 

berhasil mendesain proses bisnis yang efisien dan mampu membuat keputusan-keputusan 

yang memberi nilai tambah bagi perusahaan. Disamping itu, manager juga mempunyai 

kewajiban untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pihak luar perusahaan 

(stakeholders) yang berkepentingan dengan perusahaan. Wadah yang paling tepat bagi 

manager untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan adalah laporan keuangan yang 

disusun pada setiap perioda pelaporan.

Badan standar akuntansi memperbolehkan manager menggunakan judgment dalam 

membuat laporan keuangan dengan tujuan agar laporan tersebut sesuai dengan kondisi 

bisnis masing-masing perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai dari akuntansi 

sebagai suatu bentuk komunikasi. Healy dan Wahlen (1999) mencontohkan beberapa 

bentuk dari  judgment manager dalam laporan keuangan tersebut, misalnya adalah 

pengestimasian kejadian-kejadian yang mengandung nilai ekonomis di masa datang 

seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai sisa dari aktiva jangka panjang. Manager 

juga harus memilih dari seperangkat metoda akuntansi yang diperbolehkan untuk 
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melaporkan transaksi-transaksi ekonomis yang sama seperti penggunaan metoda garis 

lurus atau metoda percepatan dalam pencatatan depresiasi, ataupun memilih LIFO atau 

FIFO dalam penilaian sediaan.  Manager juga harus memilih untuk membebankan atau 

menangguhkan pengeluaran-pengeluaran seperti penelitian dan pengembangan (R&D). 

Agar semua judgment seperti di atas dapat dilakukan dengan baik, manager 

dituntut untuk memiliki keahlian yang cukup. Manager bisa memiliki keahlian 

tersebut  karena  mereka  biasanya  mempunyai  tingkat  intelegensia  dan  tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi. Disamping itu, tingkat pengalaman manager juga turut 

menentukan keahlian managerial yang dimilikinya.

Penelitian  yang  membahas  mengenai  kecakapan  managerial  dalam  bidang 

akuntansi  keuangan belum banyak dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan kesulitan 

untuk mengukur variabel kecakapan managerial tersebut. Demerjian dkk (2006) 

mengenalkan DEA sebagai alat pengukur kecakapan managerial. Dalam penelitiannya 

tersebut, Demerjian dkk. (2006) mencoba menguji pengaruh kecakapan managerial 

terhadap kualitas laba. 

2.2 Managemen Laba 

Para peneliti mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian 

managemen laba. Healy dan Wahlen (1999) mengemukakan bahwa managemen laba terjadi 

ketika manager menggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan 

penyusunan  transaksi  untuk  mengubah  laporan  keuangan,  dengan  tujuan  untuk 

memanipulasi besaran (magnitude) laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja 

ekonomi  perusahaan  atau  untuk  mempengaruhi  hasil  perjanjian  (kontrak)  yang 

tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Senada dengan pengertian 

managemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) seperti tersebut di atas, Setiawati 
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dan Na’im (2000) mendefinisikan managemen laba sebagai campur tangan managemen 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri. Mengacu pada pendapat Healy dan Wahlen (1999) serta Setiawati dan Na’im 

(2000) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek managemen laba akan mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan sebagai suatu bentuk komunikasi antara manager dengan 

pihak eksternal perusahaan. 

Berbeda dengan Healy dan Wahlen (1999) maupun Setiawati dan Na’im (2000), 

Jiambalvo (1996) mencoba melihat managemen laba dari sudut pandang efisiensi. Sudut 

pandang efisiensi menyatakan bahwa manager melakukan pilihan atas kebijakan 

akuntansi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang aliran kas yang akan 

datang dan untuk meminimalkan biaya keagenan (agency cost) yang terjadi karena 

konflik kepentingan antara  stakeholder  dan manager. Pada umumnya studi tentang 

managemen laba lebih mengacu pada sudut pandang opurtunistis dibandingkan dengan 

sudut pandang efisiensi.

2.3 Kualitas Auditor

Laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan dan reliabel dihasilkan 

dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai 

laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang diaudit oleh 

auditor yang dianggap berkualitas tinggi dibanding auditor yang kurang berkualitas, 

karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya, auditor akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau 

kecurangan (Sandra 2004).  

Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel 

kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk 
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mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu kemudian mencari surogasi atau 

indikator pengganti dari kualitas auditor. Dimensi kualitas auditor yang paling 

sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP 

((DeFond dan Jimbalvo 1991; Sanjaya 2008) karena nama baik perusahaan (KAP) 

dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Selain ukuran KAP, dimensi 

kualitas  auditor  yang  lain  adalah  spesialisasi  auditor  (Mayangsari  2004), 

independensi auditor (Wooten 2003; Meutia 2004).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Laba dalam akuntansi dimaknai sebagai dasar pengukur kinerja perusahaan dan 

managemen. Walaupun laba dianggap sebagai indikator pengukuran kinerja manager, 

penelitian yang mencoba menguji pengaruh variabel karakteristik manager terhadap 

variabel laba (kualitas laba atau managemen laba) masih sangat sedikit. Francis 

dkk. (2006) memelopori penelitian tentang karakteristik manager dan variabel laba 

dengan menguji pengaruh reputasi Chief Executive Officer (CEO) terhadap kualitas 

laba. Reputasi CEO diukur dengan menggunakan jumlah pemberitaan media bisnis 

tentang CEO yang bersangkutan. Francis dkk (2006) menemukan hubungan negatif antara 

reputasi CEO dengan kualitas laba. Mereka berkesimpulan bahwa ketidakpastian 

lingkungan  operasional  perusahaan  yang  menyebabkan  rendahnya  kualitas  laba, 

bukannya tindakan managemen.

Demerjian dkk (2006) menguji pengaruh kecakapan managerial terhadap kualitas 

laba. Kecakapan managerial yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah 

kecakapan  managerial  dalam  bidang  keuangan,  yaitu  seberapa  efisien  sebuah 

perusahaan dalam bidang keuangan secara relatif terhadap perusahaan lain dalam 

industri yang sama. Tingkat keefisienan relatif sebuah perusahaan ini dinisbahkan 

sebagai hasil dari kecakapan seorang manager. Sebagai pengukur terhadap variabel 
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kecakapan managerial ini, Demerjian dkk (2006) menggunakan  Data Envelopment 

Analysis (DEA). Hasil dari penelitan Demerjian dkk (2006) menemukan hubungan 

positif antara kecakapan managerial dengan kualitas laba. Dengan kata lain semakin 

cakap seorang manager maka laba yang dihasilkan semakin berkualitas. 

Seorang manager dikatakan cakap apabila manager tersebut memiliki keahlian 

yang memadai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Keahlian itu bisa 

didapatkan manager karena mereka biasanya mempunyai tingkat intelegensia dan 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Pengalaman juga merupakan salah satu faktor 

yang berperan dalam menentukan tingkat kecanggihan seorang manager. Semakin 

berpengalaman seorang manager biasanya berbanding lurus dengan pemahaman manager 

tersebut akan kondisi bisnis perusahaannya. Manager dalam menjalankan tugasnya juga 

dipandu oleh explicit professional codes of conduct atau implicit codes of ethics, 

sehingga setiap keputusan manager semestinya merefleksikan pertimbangan profesional 

manager tersebut, bukan sebuah keputusan penuh rekayasa yang bertujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri. Setiap keputusan manager pada akhirnya akan mempunyai 

dampak pada perusahaan yang mereka pimpin yaitu pengambilan keputusan tingkat 

perusahaan merefleksikan tingkat kecakapan dari manager yang berbeda-beda..

Akrual adalah salah satu keputusan manager di bidang keuangan. Dengan 

tingkat estimasi akrual yang lebih tepat, praktek managemen laba seharusnya tidak 

perlu terjadi. Hal ini bisa dipahami karena laporan keuangan yang dibuat akan 

menghasilkan  laba  yang  dapat  mencerminkan  kinerja  ekonomi  perusahaan  yang 

sesungguhnya. Laba yang seperti ini akan menambah kredibilitas laporan keuangan 

karena bukan merupakan bentuk rekayasa dari manager. Dengan demikian, manager yang 

cakap tidak perlu untuk melakukan managemen laba atau manipulasi laba. 
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Berharap manager yang cakap akan selalu melaporkan laba yang berkualitas 

adalah hal yang naif.  Sugiri (2005) mengatakan ada dua prasyarat yang harus ada 

agar  managemen  selalu  jujur  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Pertama,  kultur 

organisasional harus mendukung pengambilan keputusan yang etis. Kedua, managemen 

harus memiliki pemotivator untuk selalu bertindak jujur.

Prasyarat lain yang akan menjamin managemen selalu mendasarkan tindakannya 

demi kepentingan para pemegang saham adalah apabila manager dan pemegang saham 

memiliki informasi dengan jumlah dan kualitas yang sama. Dalam dunia nyata, manager 

sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih beragam dan lebih baik 

kualitasnya dibandingkan dengan para pemegang saham. Tindakan manager juga tidak 

dapat diamati oleh para pemegang saham. Pada kondisi ini manager memiliki informasi 

tersembunyi yang bisa dieksploitasi demi kepentingan pribadi manager. Perilaku 

oportunistis ini misalnya adalah perekayasaan pelaporan kinerja keuangan perusahan 

agar mendapatkan bonus yang besar. Pada perilaku oportunistis seperti ini, seorang 

manager yang cakap―yang paham akan kondisi bisnis perusahaannya―akan bisa melihat 

peluang dari komponen akrual yang ada untuk memaksimalkan bonusnya.

Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa managemen tampaknya sulit untuk 

terbebas dari kepentingan pribadi dalam memilih metoda akuntansi. Hal ini ditambah 

dengan adanya fleksibilitas dari standar akuntansi yang memperbolehkan managemen 

untuk memilih satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Pada saat yang sama 

terjadi asimetri informasi yang mendorong managemen untuk melakukan rekayasa laba. 

Seorang manager handal yang termotivasi untuk melakukan tindakan oportunistis, akan 

lebih mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk melakukan managemen 

laba. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: kecakapan managerial berpengaruh positif terhadap managemen laba
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Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi asimetri 

informasi yang terjadi antara managemen dan para pemegang saham adalah pengauditan. 

Audit yang dilakukan auditor dengan kualitas tinggi mempunyai probabilitas yang 

lebih  tinggi  untuk  mencegah  dan  mendeteksi  praktik-praktik  akuntansi  yang 

dipertanyakan, serta melaporkan  error dan  irregularities daripada audit yang 

dilakukan auditor berkualitas buruk. Keefektifan pengauditan dan kemampuannya untuk 

mencegah managemen laba diharapkan akan bervariasi dengan kualitas audit. 

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis kedua sebagai 

berikut:

H2: Semakin tinggi kualitas auditor dan semakin tinggi kecakapan managerial maka 
intensitas managemen laba semakin kecil.

2.5 Data Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA) biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi 

relatif organisasi atau perusahaan. Satuan ukuran ini biasanya dinyatakan dalam 

Decision Making Unit atau Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Efisiensi relatif suatu UKE 

adalah efisiensi suatu UKE yang dibandingkan dengan efisiensi UKE lainnya dalam 

satu kesatuan populasi sampel. Di sini berlaku syarat bahwa UKE-UKE tersebut 

memiliki set data yang terdiri dari jenis input dan output yang sama.

Menurut DEA, UKE dikatakan efisien jika rasio perbandingan output/input sama 

dengan 1 atau 100%, artinya UKE tersebut sudah tidak lagi melakukan pemborosan 

dalam  penggunaan  input-inputnya  dan  atau  mampu  memanfaatkan  secara  optimal 

kemampuan potensial produksi yang dimiliki sehingga mampu mencapai tingkat yang 

efisien. Suatu UKE dikatakan kurang efisien jika rasio perbandingan output/input 

bernilai antara 0 ≤ output/input < 1 atau nilainya kurang dari 100% artinya UKE 
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tersebut masih melakukan tindakan-tindakan pemborosan dalam penggunaan input-input 

dan atau belum mampu memanfaatkan input-input yang dimiliki untuk digunakan supaya 

mampu menghasilkan output yang optimal (Karsinah, 2007)

3. METODA PENELITIAN

3.1 Data dan Sampel
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  didapatkan  dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), OSIRIS,  dan website  Bursa Efek 

Indonesia. Data tersebut berupa laporan keuangan yang nantinya akan diambil elemen-

elemen tertentu yang akan digunakan dalam pengukuran variabel kecakapan managerial 

dengan metoda DEA maupun variabel managemen laba.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metoda  purposive 

sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  termasuk  kategori 

perusahaan pemanufakturan selama perioda 2004-2007.

2. Selama perioda 2004-2007 perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap dan dalam mata uang rupiah.

3. Informasi yang meliputi total aktiva, pendapatan, piutang dagang, sediaan, 

aktiva tetap, kos barang terjual(cost of goods sold), aliran kas bersih dari 

operasi dan jumlah tenaga kerja serta KAP yang melakukan pengauditan tersedia.

4. Perusahaan diklasifikasikan ke dalam masing-masing sub sektor industri 

pemanufakturan dengan jumlah perusahaan dalam masing-masing sub sektor minimal 5 

(lima) buah perusahaan untuk pengukuran DEA. Pengklasifikasian sub sektor 

industri pemanufakturan sesuai dengan yang terdapat dalam Indonesian Capital 

Market Directory 2008.
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Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat dalam tabel 1 (lihat 

lampiran).

3.2 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian
3.2.1 Managemen Laba sebagai Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan model Jones modifikasian untuk mengukur managemen 

laba. Persamaan model Jones Modifikasian adalah sebagai berikut:

TAt/At-1 = α1(1/At-1) + α2 (∆REVt-∆RECt)/At-1) + α3 (PPEt/At-1) + TM
it ..................

(1)

Keterangan:

TAit : Total akrual perusahaan i pada tahun t

At-1 : Total Aset pada periode t-1

∆REVt  :  Pendapatan perioda t dikurangi dengan pendapatan perioda t-1

∆RECt : Piutang perioda t dikurangi piutang perioda t-1

PPEt : Gross property, plant, and equipment pada perioda t

α1, α2, α3 : Firm-specific parameters

TM
it : error term perusahaan i pada perioda t

Pada persamaan di atas akrual non diskresioner tecermin pada α1,  α2, dan  α3. 

Error term pada perusahaan mencerminkan akrual diskresioner

3.2.2 Kecakapan managerial Sebagai Variabel Independen

Kecakapan managerial diukur dengan menggunakan  Data Envelopment Analysis 

(DEA). DEA adalah sebuah program optimisasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) berupa perbandingan antara 
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output atau multi output dengan input atau multi input. Hasil perbandingan antara 

UKE yang satu dapat diperbandingkan efisensi relatifnya dengan UKE yang lain dengan 

syarat output dan input yang digunakan sama. 

Kecakapan managerial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat 

keefisienan relatif sebuah perusahaan dalam mengelola input-input (faktor-faktor 

sumber daya dan operasional) untuk meningkatkan  output (penjualan). Tingkat 

keefisienan relatif ini kemudian dinisbahkan sebagai hasil dari kecakapan manager. 

Semakin efisien sebuah perusahaan dibanding dengan perusahaan lainnya dalam sub 

sektor industri pemanufakturan yang sama, maka semakin cakap manager yang berada di 

perusahaan tersebut.

Output dan input yang digunakan adalah sebagai berikut:

Output:

Output yang digunakan hanya satu yaitu penjualan. Penjualan yang dipakai sebagai 

output karena penjualan merepresentasikan nilai nominal dari produk perusahaan yang 

merupakan output mendasar dari perusahaan.

Input:

Item-item yang dijadikan input dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor sumber 

daya (total aset dan jumlah tenaga kerja) dan faktor operasional (Days COGS in 

Inventory dan Days Sales Outstanding).

a.  Total Aset

Total aset dimasukkan sebagai input karena aset merupakan faktor sumber daya 

yang sangat penting dalam menghasilkan penjualan (output). Seorang manager yang 
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cakap akan mampu mengelola besaran aset yang diperlukan untuk menghasilkan 

penjualan yang maksimal.

b.  Jumlah tenaga kerja

Disamping aset, faktor sumber daya lain yang berperan menghasilkan penjualan 

adalah tenaga kerja. Secara umum, untuk nilai penjualan yang tertentu (given), 

semakin kecil jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan penjualan tersebut maka 

semakin efisien perusahaan tersebut. 

c.  Days COGS in Inventory (DCI)

Variabel ini mengukur besaran kecepatan perputaran sediaan perusahaan dalam 

satuan hari. Semakin kecil waktu (hari) yang diperlukan untuk perputaran sediaan 

maka semakin efisien perusahaan tersebut.  Manager yang handal diharapkan mampu 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan besaran DCI ini. Rumus 

untuk menghitung besaran DCI adalah sebagai berikut:

DCI = 365 / (COGS / Inventory).................................................(2)

d.  Days Sales Outsatanding (DSO)

DSO mengukur waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendapatkan kas 

setelah melakukan penjualan. Semakin cepat perusahaan mendapatkan kas semakin baik. 

Rumus untuk menghitung DSO adalah sebagai berikut:

DSO = Receivables / (Sales / 365)...............................................(3)

Model yang dipergunakan untuk menghitung efisiensi dengan pendekatan DEA 

adalah sebagai berikut:
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                             ......................................(4)

Keterangan:

Θ : nilai efisiensi perusahaan k

Ui : bobot output i yang dihasilkan perusahaan k

Yik : jumlah output i dari perusahaan k dan dihitung dari i=1 hingga s

Vj : bobot input j yang digunakan perusahaan k

Xjk : jumlah input j dari perusahaan k dan dihitung dari j=1 hingga m

Rasio efisiensi (Θ) kemudian didapatkan dengan kendala:

                            .......................................(5) 

                      ........................................(6)

                            .......................................(7)

Dari persamaan (5) dapat diketahui bahwa nilai efisiensi tidak akan melebihi 1 

(100%). Persamaan (6) dan persamaan (7) menunjukkan bahwa  input output yang 

dianalisis harus positif.

3.2.3 Kualitas Auditor sebagai Variabel Pemoderasi

Kualitas auditor dalam penelitian ini didefinsikan sebagai persepsi  para 

pemakai laporan keuangan auditan tentang KAP yang mengaudit laporan keuangan 
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tersebut.  Kualitas auditor diukur dengan menggunakan variabel  dummy. Nilai 1 

diberikan untuk auditor yang berkualitas tinggi (Big Four) dan nilai 0 diberikan 

untuk auditor yang berkualitas rendah (Non Big Four).

3.2.4 Ukuran (Size) Perusahaan dan Leverage sebagai Variabel Pengontrol

Ukuran  perusahaan  diukur  dengan  menggunakan  log  natural  total  aktiva 

perusahaan. Variabel ini digunakan untuk meminimalkan variansi antar sampel. 

Variabel  leverage dihitung dengan membagi total hutang dengan total aktiva 

perusahaan.

3.2.5 Model Pengujian Hipotesis

Penelitian  ini  menggunakan  persamaan  regresi  berganda  untuk  menguji 

hipotesisis 1 dan 2. Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

ABSDACCt = ß0+ß1 KMt+ß2 AUDt+ß3 KMt*AUDt+ß4 SIZEt+ß5 LEV+ε

Keterangan:

ABSDACCt = Nilai absolut akrual diskresioner pada tahun t

KMt = Kecakapan managerial perusahaan pada tahun t

AUDt = Auditor, nilai 1 jika KAP Big 4 dan 0 jika KAP Non Big 4

KMt*AUDt = Interaksi antara kecakapan managerial dengan kualitas auditor

SIZEt = Log natural total aset

LEVt = Leverage perusahaan pada tahun t

ε = Error
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Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilaksanakan pengujian 

terhadap asumsi klasik. Untuk memenuhi asumsi normalitas, variabel kecakapan 

managerial (KM) dan variabel akrual diskresional (ABSDACC) diubah kedalam bentuk 

logaritma natural (Ln).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel 

penelitian. Tabel 2 menyajikan ringkasan statistik deskriptif sampel pengujian, 

tabel 3 menggambarkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan KAP Non Big 

Four, sedangkan tabel 4 menyajikan skor DEA kecakapan managerial (lihat lampiran).

4.2 Pengujian Hipotesis
Hasil regresi untuk pengujian hipotesis satu (H1) dan hipotesis dua (H2) 

dapat dilihat dalam tabel 5 (lampiran). Dari tabel 5 tersebut dapat dikemukakan 

bahwa koefisien R2 sebesar 3.7%. Hal ini berarti variabel independen hanya dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 3.7%, sedangkan 96.30% sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain. Uji F signifikan yang berarti model valid untuk digunakan. Dari 

uji t test dapat dipaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel LN_KM mempunyai nilai koefisien sebesar 0.287 dan probabilitas 

sebesar 0.043. Hal ini menunjukkan variabel LN_KM (kecakapan managerial) 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel LN_ABSDACC (managemen laba). 

Hasil ini berarti hipotesis satu (H1) diterima.

2. Untuk variabel pemoderasi sendiri yang berupa interaksi antara kecakapan 

managerial dan kualitas audior (LN_KM*AUD) tidak berpengaruh secara signifikan 
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terhadap managemen laba karena mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.904 yang 

jauh di atas 0.05. Hal ini berarti hipotesis dua (H2) ditolak.

4.3 Pembahasan

   Variabel LN_KM berpengaruh positif signifikan terhadap intensitas 

managemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin cakap seorang manager semakin 

tinggi intensitas managemen laba yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena ada 

beberapa kondisi dalam perusahaan yang tidak mendukung managemen untuk bertindak 

jujur dalam melaporkan laba yang mencerminkan realitas ekonomi. Menurut Sugiri 

(2005) ada dua prasyarat yang harus ada agar managemen selalu jujur dalam 

melaksanakan tugasnya. Pertama, kultur organisasional harus mendukung pengambilan 

keputusan yang etis. Kedua, managemen harus memiliki pemotivator untuk selalu 

bertindak jujur. Apabila dua prasyarat itu tidak ada dalam perusahaan maka kondisi 

internal perusahaan ini akan menjadi katalis yang ideal bagi managemen untuk 

melakukan managemen laba.

Disamping dua prasyarat tersebut di atas, kenyataan terjadinya informasi 

asimetris antara manager sebagai pengelola perusahaan dengan para pemegang saham 

sebagai pemilik perusahaan juga menjadi faktor yang turut mendukung managemen untuk 

melakukan managemen laba. Pada kondisi ini manager memiliki informasi tersembunyi 

yang bisa dieksploitasi demi kepentingan pribadi manager. Seorang manager yang 

cakap―yang paham akan kondisi bisnis perusahaannya―akan bisa melihat peluang dari 

komponen akrual yang ada untuk melakukan managemen laba demi memenuhi kepentingan 

pribadinya. Manager yang cakap semakin leluasa untuk bermain-main dengan komponen 

akrual karena standar akuntansi keuangan sendiri memperbolehkan manager untuk 

memilih satu metoda pencatatan dari beberapa alternatif yang tersedia.

Variabel  LN_KM*AUD  yang  merupakan  variabel  interaksi  antara  kecakapan 
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managerial dengan kualitas auditor dan variabel AUD tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap managemen laba. Hasil ini menarik karena pengauditan yang salah 

satu kegunaannya untuk mengurangi asimetri informasi yang ada ternyata tidak 

mempunyai pengaruh bagi managemen untuk tidak melakukan managemen laba. Salah satu 

sebabnya adalah karena pengauditan itu sendiri memang tidak ditujukan untuk 

mendeteksi managemen laba akan tetapi untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan.

Faktor lain yang cukup berperan adalah adanya hubungan saling ketergantungan 

antara managemen dan KAP. Managemen membutuhkan KAP untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan  keuangan  yang  disusunnya,  sedangkan  KAP―yang  biasanya  dipilih  oleh 

managemen atas persetujuan komite audit―membutuhkan perusahaan sebagai sumber 

pendapatan atas jasa pengauditan laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini membuat 

pengawasan yang dilakukan auditor terhadap perusahaan (managemen) menjadi tidak 

maksimal. Auditor menjadi khawatir apabila terlalu ketat dalam melakukan pengawasan 

maka mereka akan kehilangan perusahaan tersebut sebagai kliennya sebab perusahaan 

(managemen) biasanya akan cenderung memilih KAP yang tidak terlalu ketat dalam 

melakukan pengawasan.

 Faktor  rendahnya  tuntutan  litigasi  yang  dihadapi  oleh  KAP  membuat 

pengawasan yang dilakukan oleh KAP menjadi semakin tidak maksimal. Piot dan Janin 

(2005) telah membuktikan hal ini. Mereka meneliti pengaruh kualitas audit terhadap 

managemen  laba  di  Prancis.  Dari  255  tahun  perusahaan  yang  menjadi  sampel 

penelitian, mereka berkesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan perusahaan yang 

diaudit oleh Big Five mengalami penurunan managemen laba ditolak karena faktor 

rendahnya tuntutan litigasi yang dihadapi oleh KAP. Apabila risiko tuntutan 
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litigasi  ini  tinggi  maka  auditor  akan  meningkatkan  kewaspadaannya  terkait 

kemungkinan adanya perekayasaan laba pada laporan keuangan yang disusun managemen. 

5. SIMPULAN, BATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan

Kecakapan managerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap managemen 

laba sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penyebab hal ini adalah: (1) tiadanya 

kultur organisasional dalam perusahaan yang mendukung proses pengambilan keputusan 

yang etis, (2) tiadanya pemotivator bagi managemen untuk  untuk bertindak jujur, 

(3) kenyataan adanya asimetri informasi yang membuat managemen memiliki informasi 

tersembunyi yang bisa digunakan untuk melakukan rekayasa laba

Variabel interaksi antara kecakapan managerial dan kualitas audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas managemen laba. Faktor pertama 

yang  membuat  hal  ini  terjadi  adalah  karena  pengauditan  itu  sendiri  tidak 

dimaksudkan untuk mendeteksi managemen laba, akan tetapi untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan. Faktor kedua adalah karena adanya hubungan saling 

ketergantungan antara managemen dan KAP sehingga proses pengawasan KAP menjadi 

tidak maksimal. Faktor yang ketiga adalah rendahnya risiko litigasi yang  akan 

dihadapi oleh KAP apabila mereka melakukan kesalahan dalam memberikan pendapat atas 

laporang keuangan.

5.2 Implikasi Penelitian

Variabel  kecakapan  managerial  yang  berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap managemen laba harus disikapi secara serius terutama oleh para pemilik 

perusahaan. Dalam memilih managemen tidak hanya memperhatikan aspek teknis yang 

dimiliki oleh managemen akan tetapi juga harus melihat sisi non teknis seperti 
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misalnya integritas dan kejujuran  managemen tersebut. Disamping itu harus dibuat 

kondisi internal perusahaan yang mendukung untuk pengambilan keputusan perusahaan 

yang memperhatikan aspek etika.

Variabel interaksi kualitas auditor dan kecakapan managerial yang tidak 

berpengaruh signifikan membawa implikasi penting pada proses pengawasan terhadap 

managemen. Pemilik perusahaan tidak seharusnyalah hanya bergantung kepada pihak 

eksternal (dalam hal ini KAP) untuk dapat mengawasi managemen secara efektif. 

5.3 Batasan Penelitian

a. Pengklasifikasian sub sektor industri pemanufakturan sebagai dasar pengelompokan 

perusahaan-perusahaan  yang  akan  diukur  efisiensinya  (dinisbahkan  sebagai 

kecakapan managerial) hanya mengikuti pengklasifikasian dalam ICMD. Penulis 

tidak melakukan evaluasi lebih lanjut apakah pengelompokan tersebut mencerminkan 

realitas operasi utama perusahaan. 

b. Pengukuran skor kecakapan managerial dalam model penelitian ini mungkin hanya cocok 

diterapkan pada industri pemanufakturan. Hal ini berarti hasil penelitian ini tidak 

bisa digeneralisasikan ke perusahaan-perusahaan selain industri pemanufakturan.

5.4 Saran

a. Di Indonesia, variabel kecakapan managerial yang diukur dengan menggunakan DEA 

ini relatif masih baru. Untuk penelitian yang akan datang, variabel kecakapan 

managerial ini dapat diuji pengaruhnya terhadap variabel-variabel lain seperti 

kualitas laba, kinerja perusahaan, harga saham dan lain-lain. 

b. Terkait dengan tidak signifikannya interaksi antara kualitas audit dan kecakapan 

managerial terhadap managemen laba, penelitian yang akan datang bisa mencari 
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variabel-variabel pemoderasi lainnya untuk melihat variabel pemoderasi manakah 

yang signifikan mempengaruhi hubungan kecakapan managerial terhadap managemen 

laba. Variabel-variabel yang bisa diuji sebagai variabel pemoderasi misalnya 

adalah  porsi  kepemilikan  manager  atas  saham  perusahaan,  good  corporate 

governance, komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional, perspektif 

etis managemen dan lain-lain. 
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LAMPIRAN
Tabel 1

Pemilihan Sampel
No Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan
1 Perusahaan  pemanufakturan  sampai  tanggal  31 

Des 2007
151

2 Laporan keuangan dalam mata uang asing (7)
3 Data tidak lengkap (10)
4 Jumlah  perusahaan  dalam  masing-masing  sub 

sektor yang kurang dari 5 (lima)
(34)

5 Outlier (peluar) (1)
Total Sampel 99

Tabel 2
 Statistik Deskriptif Sampel

Tabel 3
Deskripsi Sampel KAP

Klasifikasi Jumlah Sampel Persentase
KAP Big Four 184 46%
KAP Non Big Four 212 54%

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
LN_ABSDACC 396 -6.7900  0.7200 -2.8101 1.0821

LN_KM 396 -2.7200  0.0000 -0.4065 0.4918

SIZE 396 17.1400 24.8400 20.1313 1.3401

LEV 396  0.0500  5.1900  0.6746 0.6027
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Tabel 4 
Skor DEA Kecakapan Managerial

NO SUB SEKTOR
SKOR DEA

TERTINGGI TERENDAH
2004-2007 2004 2005 2006 2007

1 PHARMACEUTICALS 1.00 0.25 0.29 0.42 0.53
2 FOOD AND BEVERAGES 1.00 0.33 0.29 0.26 0.32
3 METAL AND ALLIED PRODUCTS 1.00 0.12 0.11 0.12 0.14

4 AUTOMOTIVE AND ALLIED 
PRODUCTS 1.00 0.25 0.11 0.07 0.26

5 APPAREL AND OTHER TEXTILE 1.00 0.15 0.15 0.33 0.44
6 CABLES 1.00 0.25 0.42 0.32 0.33
7 TEXTILE MILL PRODUCTS 1.00 0.34 0.27 0.28 0.30
8 PLASTIC AND GLASS PRODUCTS 1.00 0.37 0.34 0.37 0.30
9 CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS 1.00 0.76 0.72 0.68 0.53

Tabel 5
Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

VARIABEL KOEFISIEN T SIGNIFIKAN 
CONSTANT - 0.342 -0.383 0.702
LN_KM 0.287 2.028 0.043
LN_KM*AUD 0.031 0.120 0.904
SIZE -0.122 -2.760 0.006
LEV 0.215 2.323 0.021
AUD -0.076 -0.522 0.602
VARIABEL DEPENDEN : LN_ABSDACC
R SQUARE (R2) = 0.037
F = 2.978 SIG F = 0.012
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