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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Teori Keagenan 

Menurut Godfrey et al. (2014) teori keagenan atau agency theory muncul ketika 

terdapat kontrak antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) untuk 

melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kepentingan pemilik. Masing-masing 

pihak memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan. 

Pemilik melimpahkan kewenangan kepada manajemen dalam pembuatan 

keputusan bagi perusahaan. Dalam hal ini, pemilik memiliki hak dan tanggung 

jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, serta menerima informasi 

yang lengkap dan relevan atas apa yang terjadi di perusahaan. Sementara itu, 

sebagai pihak yang menerima wewenang, manajemen berkewajiban untuk 

bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan. Manajemen juga berhak 

untuk diberikan penghargaan oleh pemilik apabila kinerja dan prestasinya lebih 

bagus daripada yang ditargetkan. 

Adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat 

mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing-masing. 

Situasi ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen 

karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka (Kusumaningtyas, 

2012). Konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen ini disebut sebagai 

masalah keagenan. Pemilik akan menuntut manajemen untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan, karena seiring dengan peningkatan nilai perusahaan, 
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kesejahteraan pemilik akan meningkat juga. Sedangkan manajemen juga berusaha 

untuk melakukan tindakan oportunis dengan memanfaatkan informasi yang 

diketahuinya. Manajemen sebagai pihak internal, yaitu pihak yang memiliki 

informasi lebih lengkap dan relevan terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya 

diharapkan dapat mengungkapkan seluruh informasi tersebut kepada pihak-pihak 

eksternal, seperti pemegang saham, calon investor, kreditur, supplier, pemerintah, 

dan analis. Dalam hal pertimbangan oportunis, manajemen dapat melakukan 

penyembunyian, penundaan pengungkapan atau pengubahan informasi yang akan 

diberikan kepada pihak eksternal. Hal ini menyebabkan pihak eksternal 

memperoleh informasi yang tidak lengkap atau bahkan tidak relevan dengan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya, dan dapat mengakibatkan pengambilan 

keputusan yang tidak tepat. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi. 

Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk ketika pemilik tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan manajemen, sehingga pemilik 

tidak mengetahui secara pasti bagaimana usaha manajemen memberikan 

kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Wiryadi & Sebrina, 2013). Scott 

(2012:21-22) mengemukakan adanya dua macam asimetri informasi, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Adverse Selection, yaitu keadaan dimana manajer serta pihak internal 

lainnya lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan prospeknya di 

masa mendatang daripada pihak eksternal. 

2. Moral Hazard, yaitu keadaan dimana kegiatan yang dilakukan oleh 

manajemen tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 
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kreditur, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan di luar 

pengetahuan pemegang saham. 

Masalah keagenan ini menyebabkan munculnya agency cost atau biaya 

keagenan (Godfrey et al., 2014). Penggolongan biaya keagenan menurut Godfrey 

et al. (2014:363) yaitu sebagai berikut: 

1. Monitoring Cost 

Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk 

mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajemen. Contoh dari 

monitoring cost adalah biaya audit. 

2. Bonding Cost 

Bonding cost adalah biaya pengikatan manajemen agar manajemen 

melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan perusahaan. Manajemen 

diberi kompensasi lebih bila mereka bertindak sesuai dengan keinginan 

pemilik. Contoh dari bonding cost adalah kompensasi atau bonus. 

3. Residual Loss 

Residual loss adalah penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik 

maupun manajer setelah adanya hubungan keagenan. 

Manajemen sebagai pengelola perusahaan yang memiliki informasi 

internal yang dapat digunakan untuk memprediksi prospek di masa depan 

berkewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada pihak yang berkepentingan, 

seperti pemegang saham dan kreditur. Namun, akibat adanya perbedaan 

kepentingan, asimetri informasi, serta kecenderungan dari pihak eksternal untuk 

memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan, maka 
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penyajian laporan keuangan dapat dimanipulasi demi kepentingan pihak tertentu 

yang dapat merugikan perusahaan. Tindakan manipulasi laporan keuangan dikenal 

dengan manajemen laba. 

 

2.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba menurut Scott (2012:423) adalah “the choice by a manager of 

accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some 

specific reported earning objective”. Hal ini menyatakan bahwa manajemen laba 

merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu 

yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk meningkatkan 

laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. Manajemen laba terjadi 

ketika manajemen menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan 

penyusunan transaksi untuk mengubah laporan, dengan tujuan untuk 

memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja 

keuangan perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang 

bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 

1999 dalam Kusumaningtyas, 2012). Sedangkan manajemen laba menurut 

Subramanyam (2014) merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi 

akrual yang mungkin terjadi. Purwanti (2012) mengemukakan bahwa manajemen 

laba merupakan tindakan manajemen untuk mengolah laba melalui pertimbangan 

manajemen sehingga mengakibatkan perubahan informasi yang ada di laporan 

keuangan, tindakan ini bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan 

perusahaan dengan tujuan atau kepentingan tertentu. Wiryadi dan Sebrina (2013) 
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menyatakan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias dalam laporan 

keuangan. Berdasarkan beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

menentukan laba perusahaan berdasarkan penilaiannya yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan dapat 

menyesatkan pembuat keputusan. 

Manajemen laba dapat dilakukan dengan merekayasa laba menjadi lebih 

besar, lebih kecil atau dengan meratakan laba selama beberapa periode. Menurut 

Scott (2012:425) pola manajemen laba terbagi menjadi empat macam: 

1. Taking a bath 

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat 

ekstrim rendah (bahkan rugi) dibandingkan dengan laba pada periode 

sebelumnya atau sesudahnya. Taking a bath terjadi selama periode 

adanya tekanan organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi, seperti 

pergantian CEO baru. Dalam pola ini, manajemen mengakui biaya-biaya 

periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan. Periode 

yang dipilih biasanya ketika perusahaan memiliki kinerja kurang baik 

(seringnya ketika resesi, di mana perusahaan lain juga melaporkan 

kerugian). Akibat dari pola taking a bath ini, laba pada periode 

berikutnya akan lebih tinggi daripada laba sebenarnya. 
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2. Income minimization 

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih 

rendah daripada laba sebenarnya. Income minimization biasanya 

dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan 

maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis.  

3. Income maximization 

Income maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara menjadikan laba di laporan keuangan periode berjalan lebih 

tinggi daripada laba sebenarnya. Income maximization dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan 

keuntungan, dan untuk menghindar dari pelanggaran atas kontrak utang 

jangka panjang. Pola ini dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan 

pendapatan, menunda biaya atau memindahkan biaya untuk periode lain. 

4. Income smoothing 

Income smoothing adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan 

cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau smooth) dari 

periode ke periode. Dalam hal ini, manajemen dengan sengaja 

menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam 

pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko 

tinggi, serta bonus yang didapatkan manajemen relatif konstan. 
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Terdapat beberapa alasan untuk melakukan manajemen laba, di antaranya 

bertujuan untuk meningkatkan kompensasi manajemen yang terkait dengan laba 

yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, serta untuk usaha mendapatkan 

subsidi pemerintah atau sumber pendanaan lainnya. Motivasi manajemen laba 

menurut Subramanyam (2014) di antaranya adalah: 

1. Insentif Perjanjian 

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi sebagai indikator 

pengukuran, misalnya perjanjian kompensasi manajemen. Perjanjian 

kompensasi biasanya berupa bonus yang didasarkan pada laba. Dalam 

perjanjian bonus ditentukan batas atas dan batas bawah. Manajemen 

tidak akan mendapatkan bonus apabila laba yang dicapai melebihi batas 

bawah maupun batas atas. Hal ini mendorong manajemen untuk 

meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan batas atas dan batas 

bawah tersebut agar manajemen cenderung akan selalu memperoleh 

bonus dari suatu periode ke periode berikutnya. 

2. Dampak Harga Saham 

Manajemen dapat meningkatkan laba untuk menaikkan sementara harga 

saham perusahaan selama suatu kejadian tertentu seperti merger, 

penawaran surat berharga, penjualan saham, atau opsi. Manajemen juga 

dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan 

risiko. 
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3. Insentif lain 

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan 

memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau 

menghindari biaya pajak yang terlalu tinggi. 

Manajemen laba memiliki beberapa teknik yang diungkapkan oleh 

Subramanyam (2014), yaitu: 

1. Income Shifting 

Income shifting atau pemindahan laba merupakan tindakan manajemen 

laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. 

Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda 

pengakuan pendapatan dan beban. Bentuk manajemen laba ini biasanya 

menyebabkan adanya jurnal pembalik pada satu atau beberapa periode di 

masa depan. Income shifting sering dilakukan dengan tujuan untuk 

perataan laba. Contoh dari income shifting adalah menunda pengakuan 

beban dengan cara mengkapitalisasinya di masa mendatang. 

2. Klasifikasi 

Laba dapat ditentukan dengan mengklasifikasi beban dan pendapatan 

secara khusus pada bagian tertentu dalam laporan laba rugi. Bentuk 

umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan 

beban ke dalam akun other comprehensive income. 

Manajemen laba mengakibatkan beberapa pihak mengalami kerugian, 

yaitu pengguna laporan keuangan perusahaan yang di antaranya adalah pemegang 

saham, kreditur, dan calon investor. Informasi yang telah dimanipulasi oleh 
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manajemen dapat membuat pengguna kehilangan kepercayaan terhadap laporan 

keuangan, serta menyesatkan pengguna dalam pengambilan keputusan. 

Akuntansi berbasis akrual menggunakan prosedur akrual, deferral, 

pengalokasian yang bertujuan untuk menghubungkan pendapatan, biaya, 

keuntungan (gains), dan kerugian (losses) untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan selama periode berjalan, meski kas belum diterima atau dikeluarkan 

(Sulistyanto, 2008). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba, maka 

pengukuran atas akrual sangat penting untuk dilakukan. Sulistyanto (2008:161) 

menyatakan manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi komponen-

komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen 

yang mudah untuk dimanipulasi sesuai dengan keinginan orang yang melakukan 

pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen 

akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik 

sehingga upaya memanipulasi besar kecilnya komponen akrual tidak harus 

disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Alasan lain akrual 

digunakan untuk mendeteksi rekayasa keuangan adalah dasar akrual merupakan 

prinsip dasar penyusunan laporan keuangan, sehingga akrual pasti ada dalam 

setiap komponen dalam laporan keuangan. Healy (1985) dalam Christiani dan 

Nugrahanti (2014) menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, 

yaitu komponen non-discretionary dan discretionary. Discretionary accrual 

merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai kebijakan 

(discretion) manajerial, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini 
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disebabkan karena manajemen memiliki kemampuan untuk mengontrol 

komponen ini dalam jangka pendek. Komponen discretionary accrual di 

antaranya terdiri dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (future warranty 

expense) dan kapitalisasi aset (capitalization assets). Sedangkan komponen non-

discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada 

suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum (Kusumaningtyas, 2012). 

Non discretionary accrual merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar 

akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar). 

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai 

discretionary accruals menggunakan Modified Jones Model (Pambudi dan 

Sumantri, 2014): 

a. Menghitung total accrual dengan persamaan: 

TAC = NIt – CFOit 

Keterangan: 

TAC : Total Accrual 

NIt : Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFOit : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke-t 

 

b. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi linear atau Ordinary 

Least Square (OLS) dengan persamaan: 

TACt

Ait 1
    1 (

1

Ait 1
)     2 (

 Revt

Ait 1
)     3 (

PPEt

Ait 1
)    
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Keterangan: 

Ait-1 : Total aset perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔRevt : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke-t 

PPEt : Gross property, plant, and equipment perusahaan i pada periode ke-t 

 

c. Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai non-discretionary 

accruals (NDA) dapat dihitung dengan persamaan regresi linear sederhana: 

NDAit    1 ( 1
Ait-1

)     2 ( Revt-  Rect
Ait-1

)   3 (PPEt

Ait-1
)  

Keterangan: 

NDAit : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t 

ΔRect : Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke-t 

  : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accruals 

 

d. Menghitung nilai discretionary accruals dengan persamaan: 

DACt   
TACt

Ait-1
   NDAit 

Keterangan: 

DACt : Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t 

Menurut Wiryadi dan Sebrina (2013), jika nilai discretionary accruals 

perusahaan negatif berarti manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

yaitu dengan cara menurunkan laba, sebaliknya jika nilai discretionary 

Pengaruh Profitabilitas, Kualitas..., Ayu Winda Pratiwi, FB UMN, 2016



 
 

25 

 

accruals perusahaan positif berarti manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan yaitu dengan cara menaikkan laba. 

 

2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola 

asetnya untuk memperoleh laba (Amertha, 2013). Laba yang disajikan pada 

laporan keuangan digunakan sebagai indikator kinerja pihak manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan. Selisih antara pendapatan dan biaya yang 

dikeluarkan merupakan laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. 

Profit (laba) dalam laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai 

indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Profitabilitas 

yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen berhasil mengelola aset dengan baik 

untuk menghasilkan laba. 

Tingkat profitabilitas merupakan faktor yang dapat memicu terjadinya 

manajemen laba di perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

akan lebih leluasa melakukan manajemen laba dikarenakan manajemen 

mengetahui kemampuan perusahan untuk mendapatkan laba pada masa 

mendatang (Budiasih, 2009 dalam Prabayanti dan Yasa, 2011). Perusahaan yang 

melakukan manajemen laba menyajikan laporan keuangan yang tidak 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga informasi laba 

yang dilaporkan menjadi tidak relevan dan dapat menyesatkan stakeholder dalam 

membuat keputusan. 
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Perusahaan yang menghasilkan profit yang tinggi cenderung diminati 

oleh investor untuk berinvestasi karena perusahaan diperkirakan dapat 

memberikan return yang tinggi kepada investor. Selain itu, profit yang tinggi juga 

dapat menarik kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan 

dikarenakan perusahaan dianggap mampu memberikan keuntungan bagi kreditur. 

Dalam hal ini, perusahaan perlu menjaga kepercayaan investor dan kreditur agar 

terlihat menguntungkan, sehingga ketika profit perusahaan menurun manajemen 

cenderung untuk melakukan manjemen laba dengan cara melaporkan laba lebih 

besar dari yang sebenarnya. 

Laba juga digunakan sebagai dasar untuk penghitungan pajak 

perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar juga 

kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah laba perusahaan, maka semakin kecil juga beban pajak yang harus 

dibayarkan. Perusahaan cenderung berusaha untuk meminimalisasi beban, 

termasuk beban pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat memotivasi manajemen 

untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan cara mengecilkan jumlah laba 

yang dilaporkan. Menurut Sulistyanto (2008) manajemen sebagai pihak yang 

menguasai informasi perusahaan, memiliki kesempatan untuk mengatur laba 

perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat lebih rendah 

dibandingkan kewajiban pajak sesungguhnya. 

Profitabilitas dapat dilihat dari Return on Assets (ROA) perusahaan. 

ROA menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menghasilkan laba 

perusahaan. Nilai ROA positif menunjukkan bahwa manajemen dianggap mampu 
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mengelola aset perusahaan dengan baik untuk menghasilkan laba. Sedangkan nilai 

ROA negatif menunjukkan bahwa manajemen dianggap gagal dalam mengelola 

aset perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA dirumuskan dengan cara sebagai 

berikut (Subramanyam, 2014): 

ROA  
 et  nco e

 verage  ota     et 
 

Pernyataan variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba didukung oleh penelitian yang dilakukan Atarwaman (2011), 

Amertha (2013), serta Prabayanti dan Yasa (2011). Perusahaan yang memiliki 

laba besar cenderung melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang 

memiliki laba kecil. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Noviana dan 

Yuyetta (2011) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha1: Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.4 Kualitas Audit 

Laporan keuangan sebagai bentuk informasi antara pihak internal dan pihak 

eksternal perusahaan harus memiliki kredibilitas yang baik. Seluruh informasi 

yang diketahui oleh manajemen harus disampaikan kepada pemilik perusahaan, 

karena hal itu bisa saja berpengaruh dalam pengambilan keputusan di perusahaan. 
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Adanya manipulasi yang dilakukan pihak manajemen dapat menurunkan 

kepercayaan pengguna terhadap informasi dalam laporan keuangan. 

Menggunakan jasa auditor yang berkualitas merupakan salah satu cara pemilik 

untuk meminimalisir adanya asimetri informasi dan kemungkinan terjadinya 

kecurangan di perusahaan. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No Kep-

346/BL/2011, laporan keuangan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam 

rangka audit atas laporan keuangan. Auditor eksternal berperan untuk memastikan 

bahwa informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan telah 

disampaikan sebagaimana mestinya dan diharapkan mampu mengurangi potensi 

terjadinya manipulasi laba. Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajemen dan pemegang saham 

dengan menggunakan pihak eksternal untuk melakukan pengesahan terhadap 

laporan keuangan (Meutia, 2004 dalam Purwanti, 2012). 

Kualitas auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan 

oleh auditornya (Pambudi dan Sumantri, 2014). Purwanti (2012) menyatakan 

bahwa auditor berkualitas tinggi lebih memilih untuk melaporkan kesalahan dan 

penyimpangan dan tidak mau menerima praktik akuntansi yang menimbulkan 

pertanyaan, sehingga auditor yang berkualitas akan memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk mendeteksi manajemen laba. 

Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian 

adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang memiliki ukuran lebih 

besar diasumsikan melakukan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan 

KAP berukuran kecil. Hal ini dikarenakan auditor yang bekerja di KAP yang 
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berukuran lebih besar pada umumnya memiliki lebih banyak pengalaman dalam 

mengaudit klien dari berbagai macam jenis industri. Selain itu, auditor di KAP 

berukuran besar telah menjalani training lebih banyak dan memiliki pemahaman 

mendalam terhadap suatu industri (spesialisasi), sehingga diasumsikan auditor 

lebih cakap dalam melakukan audit dan menemukan penyimpangan yang terdapat 

di laporan keuangan klien. Klien cenderung menjadi lebih berhati-hati dan 

transparan dalam menyusun laporan keuangannya sehingga kecil kemungkinan 

perusahaan melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini, kualitas auditor 

diukur berdasarkan ukuran KAP yakni KAP Big Four atau KAP Non Big Four. 

Penggunaan KAP Big Four menjadi suatu sinyal kepada publik bahwa laporan 

keuangan yang dipublikasikan memiliki reliabilitas yang tinggi (Purwanti, 2012). 

KAP Big Four di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. KAP PricewaterhouseCoopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Siddharta Widjaja dan rekan. 

3. KAP Ernst and Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, 

Sungkoro, dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan Eny. 

              Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gerayli et al. (2011) kualitas 

audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Semakin berkualitas auditor yang 

mengaudit perusahaan, maka perusahaan akan semakin berhati-hati menyusun 
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laporan keuangannya, sehingga indikasi terjadinya manajemen laba kecil. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Purwanti 

(2012). Tetapi, penelitian Pambudi dan Sumantri (2014) mengatakan variabel 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha2: Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 

2.5 Independensi Auditor 

Independensi merupakan kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan yang objektif untuk tidak memihak dalam diri 

auditor untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Tjun Tjun dkk, 2012). 

Menurut keputusan Ketua BAPEPAM No Kep. 86/BL/2011, dalam penerimaan 

penugasan profesional, auditor wajib mempertimbangkan secara profesional dan 

memiliki independensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Independensi seorang akuntan publik 

merupakan suatu hal yang mutlak, sesuai dengan peryataan Standar Umum dalam 

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.4 “Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

seorang auditor.” (IAPI, 2011). Beberapa penjelasan tersebut menjelaskan bahwa 

auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena 

auditor bekerja sesuai dengan kepentingan umum. Untuk menjadi independen, 

Pengaruh Profitabilitas, Kualitas..., Ayu Winda Pratiwi, FB UMN, 2016



 
 

31 

 

auditor harus jujur secara intelektual dan tidak memihak kepada kepentingan 

pihak tertentu karena akan mempengaruhi independensinya. 

Menurut Arens (2014) independensi terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Independensi dalam kenyataan (independence in fact) 

Independensi dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataannya 

auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang 

pelaksanaan auditnya. 

2. Independensi dalam penampilan (independence in appearance) 

Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain 

mengenai independensi tersebut. Jadi, independensi dalam penampilan 

ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik 

secara keseluruhan. 

Shockley (1981) dalam Tjun Tjun dkk. (2012) mengemukakan 4 faktor 

yang mempengaruhi independensi, yaitu persaingan antar akuntan publik, 

pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, ukuran KAP, dan lamanya 

hubungan audit. Dalam penelitian ini, independensi auditor diproksikan dengan 

audit tenure. Audit tenure adalah lamanya penugasan KAP tersebut di perusahaan 

yang sama. Semakin lama auditor melaksanakan audit di suatu perusahaan, maka 

independensi auditor dianggap menurun. Hal ini dikarenakan semakin lama 

hubungan kerja auditor dengan klien akan memunculkan satu fenomena saling 

membutuhkan, sehingga pola hubungan auditor dengan klien akan dapat berubah 

menjadi partner kerja dan hal tersebut akan berbahaya bagi pengambilan 

keputusan audit dari auditor (Dahlan dkk., 2013). Menurut Peraturan Pemerintah 
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No. 20 Tahun 2015, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien oleh 

seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-

turut. 

Auditor yang memiliki independensi tinggi lebih mudah mengungkapkan 

kecurangan yang terjadi di perusahaan kliennya. Sedangkan auditor yang 

independensinya diragukan cenderung menutupi hasil temuannya di perusahaan 

tersebut. Independensi auditor yang tidak baik akan memunculkan indikasi 

manajemen laba di perusahaan yang diauditnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gerayli et al. (2011) mengungkapkan 

bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian Susiana dan Herawaty (2007) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi independensi auditor, integritas laporan keuangan semakin 

terjamin, artinya informasi yang terdapat di laporan keuangan dapat diandalkan. 

Tetapi penelitian yang dilakukan Amijaya dan Prastiwi (2013) menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara independensi auditor terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha3: Independensi auditor yang diproksikan dengan audit tenure 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan dengan dasar pengukuran antara lain total aset, penjualan dan nilai 
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pasar saham (Kusumawardhani, 2013). Menurut Atarwaman (2011) pada 

dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar 

(large firm), perusahaan menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small 

firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada nilai total aset 

perusahaan. Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan 

perusahaan kecil dan menengah adalah badan hukum yang memiliki jumlah 

kekayaan (total aset) tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan 

besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar 

rupiah. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

logaritma total aset perusahaan. 

SIZE =                 

Sumber: Pambudi dan Sumantri (2014) 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai 

pemegang kepentingan yang lebih luas. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga semakin banyak 

(Kusumawardhani, 2013). Keputusan yang diambil tersebut cenderung 

mendapatkan perhatian lebih dari analis dan para investor. Seluruh informasi yang 

disajikan perusahaan besar disajikan secara lebih terstruktur dan lengkap, karena 

pentingnya transparansi dalam hal tersebut. Manajemen akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangan dan perusahaan melaporkan kondisinya 

dengan lebih akurat, sehingga indikasi terjadinya manajemen laba lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Pengaruh Profitabilitas, Kualitas..., Ayu Winda Pratiwi, FB UMN, 2016



 
 

34 

 

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Pambudi dan Sumantri (2014) serta Limanto dan Fanani (2014) yaitu ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan 

semakin besar perusahaan, kemungkinan terjadinya manajemen laba semakin 

kecil. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Purwanti (2012) dimana 

variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha4: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log total aset 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.7 Leverage 

Leverage merupakan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasi atau 

aset perusahaan (Noviana dan Yuyetta, 2011). Menurut Agustia (2013) rasio 

leverage menggambarkan sumber dana operasi perusahaan serta risiko yang 

dihadapi perusahaan. Artinya utang dapat digunakan untuk memprediksi 

keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh investor jika berinvestasi di suatu 

perusahaan. Pambudi dan Sumantri (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi 

nilai leverage maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan 

para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Perusahaan juga 

akan bergantung pada kreditur karena besarnya pembiayaan yang diperoleh dari 

kreditur. 
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Rasio leverage menjadi perhatian para kreditur ketika akan memberikan 

pinjaman kepada perusahaan. Purwanti (2012) mengemukakan bahwa leverage 

dapat menguntungkan maupun merugikan perusahaan. Apabila leverage 

digunakan hanya untuk menarik kreditur agar berinvestasi maka leverage dapat 

merugikan perusahaan. Namun, apabila leverage dikelola dengan baik dan dapat 

memberi pemasukan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka leverage 

dapat menguntungkan perusahaan. 

Leverage perusahaan dapat diukur dari debt to asset ratio dan debt to 

equity ratio. Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan adalah debt to asset 

ratio (Subramanyam, 2014). 

Debt to Asset Ratio   
Total Utang
Total Aset

 

Semakin besar rasio leverage menunjukkan perusahaan memiliki tingkat 

liabilitas yang cukup tinggi. Sedangkan, rasio leverage yang rendah menunjukkan 

perusahaan telah mengurangi utang-utangnya, atau perusahaan memiliki aset yang 

besar sehingga selain untuk menjamin utangnya, perusahaan dapat menggunakan 

aset tersebut untuk meningkatkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang tinggi, diindikasikan melakukan manajemen laba karena 

perusahaan terancam default. 

Hasil penelitian Agustia (2013) serta Limanto dan Fanani (2014) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi 

akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Tetapi 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pambudi 
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dan Sumantri (2014) serta Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha5: Leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 

2.8 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 Variabel Independen    Variabel Dependen 

  

Profitabilitas (PROF)    

  

Kualitas Audit  (KA)   

      

Independensi Auditor (INDP)          Manajemen Laba (DAC) 

      

Ukuran Perusahaan (SIZE)   

  

Leverage (LEV)  
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