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Kebijakan Editorial 

JURAKSI adalah Jurnal Akuntansi yang diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Universitas 

Semarang. JURAKSI bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian akuntansi untuk 

akademisi dan komunitas profesional, praktisi, mahasiswa dan pihak lain yang 

berkepentingan melalui publikasi. JURAKSI menerbitkan artikel tentang penelitian akuntansi 

dari berbagai topik yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Sistem Pendidikan Akuntansi, 

Akuntansi dan Informasi, Audit, Masalah Perilaku Akuntansi, Pasar Modal, Corporate 

Governance, Manajemen Laba, Akuntansi Keuangan dan Pelaporan, Akuntansi Internasional, 

Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Akuntansi Perbankan, dan 

Keuangan Islam. 

JURAKSI menerima makalah penelitian akuntansi ditulis dalam bahasa Indonesia. Penulis 

harus menyatakan bahwa artikel yang masuk ke dewan editor JURAKSI tidak dikirim ke dan 

diterbitkan dalam jurnal lain. Untuk penelitian menggunakan survei dan pendekatan 

eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen penelitian yang digunakan seperti 

formulir kuesioner, daftar wawancara dan / atau kasus. Selain itu, penulis harus memberikan 

data penelitian dan informasi tentang cara memperoleh data. JURAKSI 

mengimplementasikan proses kajian untuk menilai kualitas dari makalah, yang meliputi 

metode penelitian dan kontribusi untuk dunia nyata praktik, pendidikan dan literatur 

akuntansi. Peneliti yang menghendaki artikelnya diterbitkan di JURAKSI dapat 

mengirimkannya ke alamat berikut: 

Dewan Editorial JURAKSI 

Jurusan Akuntansi Universitas Semarang 

Kampus USM, Gedung N 

Jl. Soekarno Hatta, Semarang 50196 

Telepon 024 70372958, 024 6702757 pswt 115 Faks 024 6702272 

Website: juraksi.usm.ac.id 

E-mail: akuntansi@usm.ac.id 

 

Pedoman Penulisan Naskah 

Artikel yang dikirimkan ke JURAKSI harus mengikuti pedoman dinyatakan di bawah ini: 

1. Artikel tersebut secara sistematis harus mencakup: 

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) dan Abstract (dalam Bahasa Inggris) 

Untuk memasukkan masalah penelitian, tujuan, metode, temuan dan kontribusi. Masing-

masing abstrak harus terdiri antara150-400 kata. Abstrak diikuti dengan sedikitnya empat 

kata kunci untuk daftar abjad lebih mudah. 

Pendahuluan 

Meliputi motivasi penelitian, latar belakang, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis (jika ada)  

Untuk menjelaskan kerangka teoritis yang digunakan sebagai dasar logis untuk 
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mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian dan model penelitian. 

Metode Penelitian  

Untuk menggambarkan pemilihan data dan pendekatan pengumpulan, pengukuran dan 

definisi operasional variabel dan metode analisis data. 

Hasil  

Untuk menyediakan temuan penelitian. 

Kesimpulan, Implikasi dan Batasan  

Untuk menyediakan ringkasan temuan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian 

masa depan. 

Referensi  

Hanya referensi yang dikutip di artikel yang dapat dinyatakan dalam bagian ini dan semua 

referensi yang dikutip harus dinyatakan di sini. 

Lampiran  

Terdiri dari tabel, gambar dan instrumen penelitian. 

2. Artikel harus diketik dua spasi. Kutipan langsung lebih dari tiga baris harus diketik satu 

spasi dengan gaya indent. 

3. Artikel ini harus terdiri dari paling banyak 7.000 kata dengan bentuk huruf Times New 

Roman (ukuran 11-12) atau sekitar 15-20 halaman (kertas A4). 

4. Batas atas, bawah, kiri dan kanan harus di set ke satu inci. 

5. Halaman sampul harus menyatakan judul dan afiliasi penulis. 

6. Semua halaman termasuk tabel, lampiran dan referensi harus diberi label dengan nomor 

halaman. 

7. Tabel / gambar harus ditempatkan secara terpisah dari badan naskah. 

8. Setiap tabel dan gambar harus diberi nomor, judul dan dikutip (jika ada). 

9. Sitasi dalam badan naskah dan referensi di bagian akhir artikel menggunakan metode 

APA (American Psychological Association). 

 
 



JURAKSI 

Vol. 1 No. 2 Februari 2012 

ISSN: 2301-9328 

1 

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR 

TERHADAP KUALITAS AUDIT  

(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang) 

Ricca Rosalina Sari 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka akuntan publik memiliki kewajiban 

menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. Sedangkan kualitas audit ditentukan dua 

hal yaitu kompetensi dan independensi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.  

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Semarang. dengan sampel penelitian menggunakan teknik Purposive 

Sampling sebanyak 42 auditor. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

adalah regresi berganda (multiple regression). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah kompetensi dan independensi, sedangkan variabel dependennya adalah 

kualitas audit. Hasil Koefisien Determinasi dari penelitian ini sebesar 35,9 % kualitas 

audit dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi dan independensi, sedangkan 

sisanya 64,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk 

melakukan penelitian dengan sampel penelitian yang lebih banyak dan obyek 

penelitian yang berbeda sehingga diharapkan dapat menhasilkan kesimpulan hasil 

penelitian yang beragam yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para 

akuntan maupun pengguna jasa akuntan.  

Kata kunci: kualitas audit; kompetensi; independensi. 

 

Abstract: Public accounting profession is a profession public trust. Of the public 

accounting profession, the public expects the assessment of an independent and 

impartial information presented by the company management in the financial 

statements. Under these conditions, the public accountant has a duty to maintain the 

quality of the resulting audit. While audit quality is determined two things, namely 

competence and independence. Therefore, the purpose of this study was to examine 

the effect of competence and independence of audit quality. The population in this 

study is the auditor who worked in Public Accounting Firm (KAP) in Semarang. the 

study sample using purposive sampling technique as much as 42 auditors. Statistical 

tools used to test the hypotheses is multiple regression (multiple regression). 

Independent variables in this study is the competence and independence, while the 

dependent variable is the quality of audits. Coefficient of Determination results of this 

study 35.9% of audit quality can be affected by variable competence and 

independence, while the remaining 64.1% influenced by other factors is not examined. 

Based on the research results can be concluded that the competence and 

independence of auditors affects audit quality. For further research, it is advisable to 

conduct research with a sample of more research and different research objects that is 
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expected to get the highest results varying conclusions that can be used as 

consideration for the accountants and accounting services users. 

Keywords: quality audit; competence; independence. 

 

PENDAHULUAN 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan 

publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap 

informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan (Mulyadi, 1998). Profesi akuntan 

publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar 

pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan mengaturan auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainya yang 

dilaksanakan selama melakukan  audit   serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu 

laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. 

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2006) Mendefinisikan kualitas audit sebagai 

kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan 

pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klienya. Kemungkinan dimana auditor akan 

menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara 

salah saji tergantung pada independensi auditor. De Angelo (1981) dalam Lastanti (2007) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa  seorang auditor akan menemukan 

dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.  

Christiawan (2002) dalam Erik Elmi F (2007) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan 

oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kualitas audit merupakan hal yang sangat 

penting, karena dengan mempunyai kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. 

Sebagian besar studi yang pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi kualitas audit, selalu 

membuat kesimpulan dari sudut pandang auditor (Widagdo et al.2002). Widagdo et al. (2002) 

dalam Erik Elmi F (2007) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh 

kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 12 

atribut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pengalaman melakukan audit, (2) 

memahami industri klien, (3) responsif atas kebutuhan klien, (4) taat pada standar umum, (5) 

independensi, (6) sikap hati-hati, (7) komitmen terhadap kualitas audit, (8) keterlibatan 

pimpinan KAP, (9) melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, (10) keterlibatan komite 

audit, (11) standar etika yang tinggi, dan (12) tidak mudah   percaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan klien, 

antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan 
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klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite 

audit. Sedangkan 5 atribut lainya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan 

lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah dipercaya, tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan klien.  

Teguh Harhinto (2004) menunjukan pengalaman dan pengetahuan berpengaruh positif  

terhadap kualitas audit. Lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan telaah dari rekan auditor (peer review)  

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ernayanti (2009) menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit dan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari 

rekan auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hexana Sri Lastanti (2007) tentang pengaruh kompetensi dan 

Independensi auditor terhadap kualitas audit di wilayah Surabaya, yang hasil pengujianya 

menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Harhinto (2004) 

tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

dan penelitian tersebut juga menemukan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, belum sepenuhnya terbukti sehingga 

perlu dikembangkan lagi agar seorang auditor lebih meningkatkan  dan bisa meminimalisasi 

kesalahan-kesalahan dalam pengauditan yang dihasilkan oleh akuntan publik. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang  berbeda-beda. Sehingga  

penulis ingin melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh  

kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Semarang. 

Karena kompetensi dan independensi yang pernah dilakukan di suatu daerah menghasilkan 

temuan yang berbeda-beda  dalam kualitas audit lastanti (2007). Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Surabaya sedangkan peneltian ini 

menggunakan objek penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang karena 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan cukup banyak memiliki (KAP) Kantor 

Akuntan Publik sehingga cukup representative untuk dilakukan penelitian ini. 

KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup 

dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit 

merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan 

keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. 
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Oleh karena itu seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai 

akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih 

mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit 

kliennya (Lastanti, 2007). 

H1: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan 

prinsip integritas dan objektivitas. 

Oleh karena itu, untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari 

auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan ( Lastanti, 2007). 

H2: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor secara simultan terhadap Kualitas 

Audit 

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang 

baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan 

dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor dapat 

melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya.  

Oleh karena itu, untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang auditor harus bersikap 

kompetensi dan independensi sehingga akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang 

ada dalam sistem akuntansi klienya.  

H3: Kompetensi dan Independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 

independen dan variabel dependen. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel bebas dan 

dapat disebut sebagai variabel konsekuensi (Indriantoro dan Supomo (1999). Tujuan 

penelitian ini adalah memahami dan membuat variabel dependen menjelaskan 

variabilitasnya/memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen merupakan variabel 

utama yang menjadi faktor yang  berlaku dalam investigasi. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen/terikat adalah kualitas audit (Y). 

Variabel bebas identik dengan variabel penjelas atau independen atau variabel yang 

mendahalui (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel independen disebut juga variabel 

prediktor yang biasa dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negative. Yaitu jika terdapat variabel independen, variabel 

dependen juga ada dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel independen terdapat pula 

kenaikan atau penurunan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah X1 (Kompetensi) dan X2 (Independen). 

Variabel yang dapat diukur dalam penelitian ini adalah kompetensi, independen, dan kualitas 

audit. Pengukuran variabel ini menggunakan instrument berbentuk pertanyaan tetap yang 

berhubungan dengan kualitas audit. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini di ambil 

dari beberapa penelitian terdahulu tentang kualitas audit. 

Definisi ini dimaksudkan untuk menjabarkan variabel tertentu yang tumbuh dalam suatu 

penelitian ke dalam indikator yang lebih terperinci. Definisi operasional adalah sesuatu yang 

diungkapkan secara terperinci dari masing-masing variabel dan dijabarkan dalam indikator-

indikator sesuai dengan konsep yang telah dianjurkan (Indriantoro dan Supomo 1999). 

Definisi operasional meliputi : 

Tabel Definisi Operasional Variabel 
NO NAMA 

VARIABEL 

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SUMBER 

1 Kompetensi Auditor yang dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang cukup dan 

eksplisit dapat melakukan audit 

secara obyektif, cermat dan 

seksama. 

1. Pengetahuan akan prinsip 

akuntansi dan standar 

auditing. 

2. Pengetahuan akan jenis 

industri klien. 

3. Pengetahuan tentang 

kondisi perusahaan klien. 

4. Pendidikan formal yang 

sudah ditempuh. 

5. Pelatihan kursus dan 

keahlian khusus. 

6. Lama melakukan audit. 

7. Jumlah klien yang sudah 

diaudit. 

8. Jenis perusahaan yang 

Libby dan 

Frederick (1999) 

dalam Sekar 

Mayangsari (2003) 
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NO NAMA 

VARIABEL 

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SUMBER 

pernah diaudit. 

2. Independensi Sikap yang diharapkan dari 

seorang akuntan publik untuk 

tidak mempunyai kepentingan 

pribadi dalam melaksanakan 

tugasnya, yang bertentangan 

dengan prinsip integritas dan 

obyektivitas. 

1. Lama mengaudit klien. 

2. Besar fee audit yang 

akan diberikan oleh 

klien. 

3. Pemberian sanksi dan 

ancaman pergantian 

auditor dari klien. 

4. Fasilitas dari klien. 

5. Manfaat telaah dari 

rekan auditor. 

6. Konsekuensi terhadap 

audit yang buruk. 

7. Pemberian jasa audit 

dan non audit kepada 

klien yang sama. 

8. Pemberian jasa lain 

selain jasa audit dapat 

meningkatkan informasi 

yang disajikan dalam 

laporan pemeriksaan 

akuntan publik. 

(Kusharyanti 

2006) 

3. Kualitas 

Audit 

Kemungkinan (joint probability) 

dimana seorang auditor akan 

menemukan dan melaporkan 

pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya. 

1. Melaporkan semua 

kesalahan klien. 

2. Pemahaman terhadap 

sistem informasi 

akuntansi klien. 

3. Komitmen yang kuat 

dalam menyelesaikan 

audit. 

4. Berpedoman pada prisip 

auditing dan prinsip 

akuntansi dalam 

melakukan pekerjaan 

lapangan. 

5. Tidak percaya begitu 

saja terhadap pernyataan 

klien. 

6. Sikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan. 

7. Sikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan. 

Harhinto (2004) 

dalam Hexana Sri 

Lastanti (2007) 

 

 

 

 

  

 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1998) maupun wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan mewakili 

populasi tersebut (Sugiono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor 

independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Semarang. 

Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling 

yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti 

secara obyektif. Kriteria  tersebut sekaligus dapat memberikan alasan mengapa suatu 
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penelitian menggunakan jumlah sampel tertentu (Supramono, 2004). Hal ini dilakukan agar 

data yang diperoleh dengan tujuan penelitian relatif dapat dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya.  

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden dibatasi oleh jabatan auditor pada Kantor Akuntan Publik minimal memiliki 

jabatan sebagai Auditor junior.  

2. Responden penelitian ini adalah auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang 

yang mempunyai pengalam kerja minimal 1 tahun.   

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang di dapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan (Husein Umar, 1998). Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumber dan tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung ( 

Indriantoro dan Bambang supeno, 1999). Sumber data primer dalam penelitian ini berupa 

jawaban kuesioner dari responden secara langsung. Kuesioner akan dikirim langsung oleh 

peneliti ke KAP di Semarang. Dari 55 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 10 kuesioner 

yang tidak kembali, dan 3  kuesioner yang tidak terisi lengkap, sehingga hanya 42 kuesioner 

yang dapat diolah. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket 

(kuesioner). Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 1996). Penelitian dilakukan dengan datang secara langsung ke KAP wilayah 

Semarang dan melakukan penyebaran kuesioner pada para auditor, dan diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan tersebut. 

Kuesioner terdiri dari dua bagian pertama berisi diskripsi responden dan bagian kedua berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan keahlian, independensi, dan kualitas audit. Dengan 

menggunakan instrument pertanyaan berjumlah 30 butir pertanyaan yang dibagi dalam 3 

kelompok. Penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan tertutup dengan skala Likert 1-5. 

Skala Likert menyajikan serangkaian pertanyaan dimana responden dapat memilih salah satu 

jawaban yang paling mewakili pendapatnya dan diurutkan menurut sifat secara progresif, skor 

jawaban ditentukan dari jenis jawaban skor: 

Tabel Skor Jawaban 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju  (STS) 

Tidak Setuju (TS) 

Netral   

Setuju (S)  

Sangat Setuju (SS)  

1 

2 

3 

4 

5 

Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple 

regression). Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta hipotesis yang diajukan 
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dalam penelitian ini. Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Model regresi berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut: 

Y = β0+ β1X1 + β2X2 + e 

Dimana : 

Y         : Kualitas Audit 

X1       : Kompetensi 

X2       : Independensi 

β0        : Intercept (Konstanta) 

β1, β2  : Koefisien regresi. 

e          : Error 

Toleransi kesalahan (α) yang ditetapkan sebesar 5%  

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan 

konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus korelasi. Uji signifikan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel (0,304). 

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk 

mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh 

bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,304 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 42.  

Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat 

pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk 

masing-masing variabel yang diringkas pada tabel  berikut ini. 

Tabel Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel  Cronbach  Alpha Keterangan  

Kompetensi 0,808 Reliabel 

Independensi 0,868 Reliabel 

Kualitas Audit 0,643 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang 

lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.  

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian 

untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov terhadap nilai residual model regresi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan residual 
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(kesalahan pengganggu) yang berdistribusi normal karena hasil uji PP Plot menunjukkan nilai 

residual yang dekat dengan garis diagonal. Nilai Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan 

lebih besar dari 0,05. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan 

data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Pengujian 

multikolinieritas dilakukan pada model regresi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semua variabel bebas mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga 

dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung 

masalah multikolinieritas.  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi ketidaksamaan variance dari 

residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residul satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedtisitas (Imam Ghozali, 2005). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Scatter Plot dan Uji Glejser. Jika tidak terdapat hasil yang signifikan, maka 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.  

Arah koefisien standar regresi variable Kompetensi terhadap kualitas diperoleh sebesar 0,284 

dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang yang lebih besar dari 

audiror dalam pekerjaannya akan berpotensi meningkatkan kualitas audit. 

Hasil pengujian pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit menunjukkan arah koefisien 

positif dengan nilai t sebesar 2.265 dan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi 

pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka 

ditunjukkan bahwa pada α 5%, Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. 

Arah koefisien standar regresi variable Independensi terhadap kualitas diperoleh sebesar 

0,577 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa independensi yang yang lebih besar 

dari auditor dalam pekerjaannya akan berpotensi meningkatkan kualitas audit. 

Hasil pengujian pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit menunjukkan arah koefisien 

positif dengan nilai t sebesar 4.608 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 

pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka 

ditunjukkan bahwa pada α 5%, Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan pengaruh variable kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian 

model secara keseluruhan diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel Uji Model 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 87.563 2 43.782 12.504 .000
a
 

Residual 136.556 39 3.501   

Total 224.119 41    

a. Predictors: (Constant), Independensi, Kompetensi   

b. Dependent Variable: Kualitas Audit    

Hasil pengujian model secara keseluruhan menunjukkan nilai F sebesar 12,504 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, 

model pengujian dengan menggunakan variabel Kompetensi dan Independensi menunjukkan 

sebagai model yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap kualitas audit. Hal ini berarti 

Hipotesis 3 diterima. 

Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit 

Dalam pengujian hipotesis H1 didapat bahwa hasil dari variabel kompetensi menghasilkan 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan 

tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang dimiliki agar 

penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang 

maksimal sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimilikinya. Sesuai 

dengan standar umum bahwa auditor harus disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang 

cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan 

pengalaman dalam bidang industri yang digeluti klienya. Pengalaman juga memberikan 

dampak pada setiap keputusan yang diambil, adalah merupakan keputusan yang tepat. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki seorang auditor akan 

semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan 

memiliki keinginan untuk menjaga standart idealisme profesi yang akan menggambarkan 

tingginya tingkat kompetensi profesionalnya. Auditor yang pragmatis atau tidak idealis 

terbuka pada pengecualian, meskipun bila standart digunakan untuk menjaga penilaian.  

Akuntan yang memiliki kompetensi menerima prinsip moral umum, termasuk kemungkinan 

aturan organisasi profesi untuk mengatur tingkah laku. Akuntan dengan kompetensi yang 

tinggi akan memiliki komitmen profesional yang kuat sehingga pekerjaan auditing akan 

dilakukan dengan baik. Akibatnya, akuntan yang memiliki kompetensi maka auditor memiliki 

komitmen yang tinggi pada organisasi dan profesi.  

Penelitian yang sebelumnya oleh Hexana Sri Lastanti (2007) yaitu kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor maka 

akan semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. 

Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit 

Dalam pengujian hipotesis H2 didapat bahwa hasil dari variabel independensi menghasilkan 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus memiliki kemampuan dalam 
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mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana 

hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Kerjasama dengan klien yang terlalu 

lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimilki auditor. Belum lagi 

bebbagai fasilitas yang disediakan klien selama penugasan audit untuk auditor bukan tidak 

mungkin auditor mudah dikendalikan oleh klien. Namun meskipun demikian tetap merupakan 

pihak yang mempunyai pengaruh besar terhadap auditor.  Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntan yang memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dalam proses audit. 

Dengan independensi yang dimiliki auditor, maka auditor akan sangat kecil terpengaruh oleh 

klien sehingga proses audit akan dilakukan dengan transparan. 

Penelitian sebelumnya oleh Hexana Sri Lastanti (2007) independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat independensi seorang maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Independensi auditor 

berarti auditor yang tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam menentukan kesimpulan 

atas hasil auditnya. Auditor yang independen akan menentukan hasil audit dengan 

mendasarkan pada bukti-bukti audit yang diperolehnya dan bukan berdasarkan pada tekanan 

atau pesanan dari klien. Dengan demikian auditor yang independen akan memberikan hasil 

audit yang lebih berkualitas.  

PENUTUP 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab 

hipotesis penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah : 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yangs signifikan dari kompetensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh 

kompetensi memiliki pengaruh yang sigifikan terhadap kualitas audit. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yangs signifikan dari independensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh 

independensi memiliki pengaruh yang sigifikan terhadap kualitas audit. 

3. Hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh 

terhadap kualitas audit dapat diterima.  

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian yang akan datang atau selanjutnya perlu diperluas wilayah dalam 

menentukan sampelnya, seperti di jawa tengah dan DIY. 

2. Dalam penelitian lebih lanjut sebaiknya semua auditor pada suatu Kantor Akuntan Publik 

(KAP) perlu ikut serta dalam pengisian kuesioner. 

3. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi para 

auditor yakni dengan pemberian pelatihan–pelatihan serta diberikan kesempatan kepada 

para auditor untuk  mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi. 

4. Untuk para auditor diharapkan lebih meningkatkan independensinya, karena faktor 

independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang mendapatkan tugas dari 



Ricca Rosalina Sari 

12 

klienya  harus berusaha untuk benar-benar independen sehingga dalam melasanakan tugas 

auditnya benar-benar obyektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas.   

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasi hasil penelitian ini. 

1. Obyek penelitian ini adalah akuntan publik. Dalam hal ini keterbatasan terletak pada 

beberapa profesi akuntan lain yang belum dapat diperoleh persepsi mereka, sehingga akan 

memungkinkan penilaian persepsi yang berbeda pada kelompok akuntan lain tersebut, 

selain itu persepsi dari penggua jasa audit nampaknya juga perlu untuk dibandingkan 

dengan persepsi pelaksana audit. 

2. Metode pengumpulan data yang hanya menggunakan metode kuesioner, menyebabkan 

kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu metode kuesioner 

yang mengandalkan self report akan memberikan kelemahan apabila dijawab dengan 

tidak jujur. 

Adapun hasil penelitian ini berimplikasi sebagai berikut untuk penelitian yang akan datang: 

1. Hasil Penelitian perlu dikonfirmasi ulang melalui peneltian yang serupa dengan cakupan 

wilayah yang lebih luas sehingga hasil peneltian dapat digeneralisasi. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel 

lain dapat mempengaruhi kualitas audit.   
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Abstrak: Perataan laba (income smoothing) didefinisikan sebagai cara yang 

digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan baik secara 

artificial (melalui metode akuntansi) maupun secara real (melalui metode transaksi). 

Tindakan perataan laba telah dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan. 

Perataan laba dilakukan oleh para manajer untuk mengurangi fluktuasi dari laba 

yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk meramalkan arus kas 

di masa mendatang. Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji secara empiris 

pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan dan jenis industri terhadap perataan laba pada perusahaan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2010 yaitu sebanyak 308 

perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling. Sedang sampel yang diambil sejumlah 41 perusahaan. Alat analisis yang 

digunakan regresi logistik (logistic Regression). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan : profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan 

laba dan H1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansi < 5%. Risiko 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba dan H2 

diterima. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansi < 5%. Nilai perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba dan H3 diterima. Hal ini 

dibuktikan dengan taraf signifikansi < 5%.  Struktur kepemilikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perataan laba dan H4 diterima. Hal ini dibuktikan dengan 

taraf signifikansi < 5%. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba dan H5 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansi > 5%. Jenis industri 

tidak berpengaruh terhadap perataan laba dan H6 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan 

taraf signifikansi > 5%. 

Kata Kunci: Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan, Ukuran Perusahaan,  Jenis Industri, Perataan Laba 

 

Abstract: Smoothing eranings is difined as the manner used by management to reduce 

fluctuations in reported eranings either artificially (through the method of accounting) 

as well as in real Ithrough the transaction). Earnings smoothing action has been 

considered a common action. Smoothing profits made by managers to reduce the 

fluctuations of reported earnings and increase the ability of investors to forecast 

future cash flows. The purpose of this research is to test empirically the influence of 

profitability, financial risk, the value of the company, the ownership structure, firm 

size and industry type of smoothing earnings in companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange. This study population is a publicly traded company listed on the 

Stock Exchange in the year 2005-2010 as many as 308 companies. Determination of 

the sample in this study carried out purposive sampling. Samples were taken some 41 
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companies. Tools of analysis used logistic regression (Logistic Regression). Based on 

this research can be concluded : profitability ang significant positive effect on 

earnings smoothing and H1 accepted. This is evidenced by the significance level of < 

5%. Financial risks and a significant positive effect on earnings smoothing and H2 

received. This is evidenced by the significance level of < 5%. Value of the company 

have a positive and significant impact on earnings smoothing and H3 received. This is 

evidenced by the significance level of < 5%. Ownership structure has positive and 

significant impact on earnings smoothing and H4 received. This is evidenced by the 

significance level of < 5%. Firm size had no effect on earnings smoothing and H5 is 

rejected. This is evidenced by the significance level > 5%. Industry types have no 

effect on earnings smoothing and H6 is rejected. This is evidenced by the significance 

level > 5%. 

Keywords: Profitability, Financial Risk, Corporate Value, Ownership Structure, 

Company Size, Industry Type, Alignment Profit. 

 

PENDAHULUAN 

Praktek perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai usaha manajemen 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Beidlernan (dalam Belkaoui, 2000) 

mengemukakan pengertian perataan laba yang dilakukan oleh manajemen merupakan suatu 

upaya yang disengaja dalam rangka memperkecil fluktuasi pada tingkat laba yang menurut 

perusahaan dianggap normal. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha 

manajemen perusahaan untuk mengurangi batas-batas yang diijinkan dalam praktek akuntansi 

dan prinsip manajemen yang wajar. Perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana 

yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan target yang terlihat, 

karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu atau transaksi riil Konch (dalam 

Salno dan Baridwan, 2000). 

Menurut Suwito dan Herawaty (2005) perataan laba dapat melalui beberapa dimensi perataan 

laba, yaitu: (1) perataan laba melalui kajadian atau pengakuan suatu peristiwa, (2) perataan 

laba melalui alokasi selama satu periode tertentu, (3) perataan laba melalui klasifikasi. 

Dilakukanya tindakan perataan laba ini biasanya untuk mengurangi pajak, meningkatkan 

kepercayaan investor yang beranggapan laba yang stabil akan mengurangi kebijakan deviden 

yang stabil dan menjaga hubungan antara manajer dan pekerja untuk mengurangi gejolak 

kenaikan laba dalam pelaporan laba yang cukup tajam. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan penemuan yang masih 

beragam dan mengacu pada penelitian Suwito dan Herawaty (2005), Irawati dan Maya 

(2007), Masodah (2007), Aji dan Mita (2010), Silviana (2010). Penelitian yang dilakukan 

oleh Suwito dan Herawaty (2005) dengan hasil penelitian, terdapat indikasi perataan laba 

yang dilakukan perusahaan publik. Tidak terdapat pengaruh jenis usaha, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage dan net profit margin terhadap tindakan perataan laba. 

Penelitian Irawati dan Maya (2007), dengan hasil penelitian praktek perataan laba yang 

merupakan usaha untuk memanipulasi laporan keuangan juga dilakukan oleh perusahaan go 

public di Indonesia, variabel Nilai Pasar Saham (NPS), Net Profit Margin (NPM), Winner 

losser stock dan kelompok usaha tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Tidak terdapat 
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perbedaan NPS, Profitabilitas, NPM dan Leverage antara perusahaan perata laba dan bukan 

perata laba. 

Penelitian Masodah (2007) dengan hasil penelitian sektor perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya secara empiris telah melakukan perataan laba. Variabel yang berpengaruh pada 

perataan laba adalah debt to equity. Sedangkan size, bonus plan dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap 

praktek perataan laba menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap 

praktek perataan laba. Besarnya kepemilikan publik serta keberadaan kepemilikan manajemen 

juga terbukti tidak berpengaruh positif terhadap perataan laba yang dilakukan perusahaan. 

Risiko perusahaan dan nilai perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap praktek 

perataan laba. Silviana (2010), menyatakan hasil analisis univariate yang menggunakan 

Mann-Whitney Test terdapat perbedaan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Net Profit 

Margin antara perusahaan yang melakukan praktek perataan laba dengan yang tidak 

melakukan praktek perataan laba. Pada Analisis multivariate secara serentak maupun terpisah 

terhadap kelima variabel independen, ternyata hanya variabel Ukuran Perusahaan yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu 

tentang perataan laba yang hasilnya sering mengalami kontradiktif satu dengan yang lainnya. 

Maka penelitian ini termotivasi untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktek perataan laba. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suwito dan Herawaty 

(2005), Irawati dan Maya (2007), Masodah (2007), Aji dan Mita (2010), Silviana (2010). 

Periode pengamatan selama  6 tahun (2005-2010).  

Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, risiko keuangan, nilai 

perusahaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan jenis industri. Dalam penelitian ini, 

menggunakan data sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

kurun waktu selama tahun 2005 sampai dengan 2010.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, risiko keuangan, nilai 

perusahaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh terhadap 

perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktek Perataan Laba 

Profitabilitas didefinisikan sebagai rasio pengukuran efektivitas manajemen berdasarkan laba 

yang dilaporkan (Weston dan Copeland 1995) dalam Muchammad (2001). Profitabilitas 

merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja 

manjemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau meminjamkan dana (Dwiatmini dan 

Nurkholis 2001). Profitabilitas diproksikan menggunakan rasio Return on Total Asset. 
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Analisis ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Scott 

(2000), perusahaan cenderung melakukan income minimization saat memperoleh tingkat 

profitabilitas tinggi. Dari penjelasan di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap praktek perataan laba 

Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Praktek Perataan Laba 

Bitner dan Dolan (1996) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki risiko keuangan 

yang tinggi akan menyebabkan manajemen cenderung untuk tidak melakukan perataan laba 

karena perusahaan tidak ingin berbuat sesuatu yang membahayakan dalam jangka panjang. 

Namun, Suranta dan Merdistuti (2004) meneliti pemilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan oleh manajemen terhadap tindakan perataan laba dan menyimpulkan bahwa 

pemilihan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas 

perjanjian utang, sehingga perusahaan yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan 

cenderung melakukan perataan laba agar terhindar dari pelanggaran kontrak atas perjanjian 

utang. Pengujian terhadap variabel LEV menunjukkan nilai koefisien yang bernilai positif 

signifikan pada level 10 persen yang mengindikasikan bahwa risiko keuangan di tahun 

sebelumnya berpengaruh positif terhadap praktek perataan laba yang dilakukan perusahaan di 

tahun berjalan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi risiko keuangan maka perusahaan 

akan cenderung untuk melakukan praktek perataan laba, karena perusahaan berusaha untuk 

menghindari pelanggaran kontrak perjanjian utang, yaitu perusahaan berusaha untuk menjaga 

nilai leverage agar tidak berada diatas 1, atau menjaga nilai profitabilitas agar tetap stabil. 

Dari penjelasan di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : 

H2 : Risiko Keuangan berpengaruh terhadap praktek perataan laba 

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Praktek Perataan Laba 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Herawaty (2008), apabila suatu perusahaan dapat 

mempertahankan nilai rasio perbandingan antara nilai pasar dengan nilai buku ekuitas 

perusahaan yang lebih besar dari satu, maka perusahaan tersebut dapat menarik arus sumber 

daya ke dalam perusahaan. Kemudian Suranta dan Merdistuti (2004) menyimpulkan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan cenderung untuk melakukan perataan 

laba, karena perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi labanya agar nilai pasar 

perusahaan tetap tinggi sehingga dapat lebih menarik arus sumber daya ke dalam 

perusahaannya.Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan maka perusahaan 

akan cenderung untuk melakukan praktek perataan laba, karena dengan melakukan perataan 

laba, variabilitas laba dan risiko saham dari perusahaan akan semakin menurun. Variabilitas 

laba yang minim itulah yang berusaha dipertahankan oleh perusahaan agar disukai oleh 

investor agar nilai pasar perusahaan tetap tinggi dan perusahaan semakin mudah menarik 

sumber daya ke dalam perusahaan. 

H3 : Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap praktek perataan laba 
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Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Praktek Perataan Laba 

Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan memberikan insentif bagi manajemen 

untuk melakukan perataan laba. Menurut Brochet dan Gildao (2004), manajemen yang 

memiliki saham perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding 

pemegang saham non-institusi lainnya, dengan demikian memiliki kesempatan untuk 

melakukan perataan laba untuk meminimalisir volatilitas labanya untuk meningkatkan kinerja 

saham perusahaan. 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer 

perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang 

berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer 

yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan 

dalam dua kriteria: (1) Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager) dan 

(2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan bukan pemilik (non ownersmanager). Dua 

kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba., sebab kepemilikan seorang manajer akan 

ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang 

diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola (Boediono,2005). Pendapat tersebut sesuai 

dengan Midiastuty dan mahfoedz (2003) dimana hubungannya menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial dengan manajemen laba berhubungan negatif. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Keberadaan kepemilikan manajerial didalam struktur kepemilikan perusahaan 

memberikan pengaruh terhadap praktek perataan laba 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktek Perataan Laba 

Variabel yang digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan adalah total aktiva. Sartono 

(2004) mengatakan bahwa besaran perusahaan atau skala perusahaan adalah ukuran 

perusahaan yang ditentukan dari jumlah total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Nasser 

dan Herlina 2003). Alasan untuk melibatkan besaran perusahaan sebagai salah satu faktor 

yang diduga berpengaruh terhadap praktek perataan laba juga berbeda-beda antara satu 

peneliti dengan peneliti yang lain.. 

Berbeda halnya dengan pendapat Ashari, dkk (1994), Nasser dan Herlina (2003) beranggapan 

bahwa perusahaan yang memiki aktiva yang besar biasanya disebut perusahaan besar dan 

akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor 

maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar juga diperkirakan akan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

bertambahnya pajak. Sebaliknya penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang 

kurang baik. Maka perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar 

untuk melakukan tindakan perataan laba. Dari penjelasan di atas hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah : 

H5 : Ukuran Perusahaan memberikan pengaruh terhadap praktek perataan laba 
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Pengaruh Jenis Industri terhadap Praktek Perataan Laba 

Sektor industri merupakan salah satu faktor yang diduga menyebabkan perataan laba. 

Menurut Masodah (2007), kecenderungan di negara berkembang adalah pemerintah pusat dan 

daerah seringkali membatasi aktivitas perusahaan dengan peraturan-peraturan, yang 

dimaksudkan untuk melindungi suatu jenis industri tertentu. Dalam sektor perbankan, di mana 

modal diharuskan tidak boleh berada jauh di bawah tingkat yang disyaratkan agar kinerja 

operasional tidak terganggu dan menjaga persepsi banyak pihak terutama investor. Menurut 

Sartono (2004) perusahaan-perusahaan perbankan lebih banyak melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non perbankan. Hal ini disebabkan oleh 

perbankan adalah jenis perusahaan berisiko tinggi. Sedangkan industri manufaktur merupakan 

perusahaan yang cenderung menjadi sorotan banyak orang/publik, terlebih lagi karena sektor 

ini mendominasi perusahaan Go Publik. Sangat memungkinkan dalam hal ini bahwa 

pemenuhan persyaratan peraturan pemerintah dan sorotan publik diduga menjadi motivasi 

dari perusahaan tersebut untuk meningkatkan performanya agar tampak stabil, sehingga 

investor merasa aman untuk menanamkan modalnya dan kreditor juga merasa aman untuk 

memberikan pinjaman. Dari penjelasan di atas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah : 

H6 : Jenis Industri memberikan pengaruh terhadap praktek perataan laba 

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti 

mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari Profitabilitas (ROA), Risiko Keuangan 

(LEV), Nilai Perusahaan (PBV), Struktur Kepemilikan (POWN), Ukuran Perusahaan dan 

Jenis Industri. Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap praktek perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

diperlukan suatu kerangka pemikiran.   

Kerangka Pemikiran 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Tabel Definisi Operasional 

 NAMA 

VARIABEL 

DEFINISI VARIABEL INDIKATOR SUMBER 

X1 Independen: 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat 

keuntungan bersih yang mampu 

dicapai perusahaan pada saat 

menjalanakan operasinya. 

Profitabilitas diproksikan dengan 

return on asset (ROA) diukur dengan 

rasio antara laba bersih sebelum 

pajak dengan total aktiva. 

(Masodah, 2007).  

 

X2 Independen: 

Risiko 

Keuangan 

Dalam mempertimbangkan pengaruh 

risiko keuangan terhadap praktek 

perataan laba yang dilakukan 

manajemen perusahaan. 

Model penelitian ini menggunakan 

tingkat leverage (LEV) sebagai 

proksi atas risiko keuangan 

perusahaan. Tingkat leverage 

dihasilkan dari hasil bagi total utang 

jangka panjang terhadap nilai buku 

total asset. 

(Aji dan Mita, 

2010). 

X3 Independen: 

Nilai 

Perusahaan 

(PBV) 

Rasio penilaian merupakan ukuran 

kinerja yang paling menyeluruh untuk 

suatu perusahaan karena 

mencerminkan pengaruh gabungan 

dari rasio hasil pengembalian dan 

risiko. 

Nilai perusahaan pada beberapa 

penelitian dapat didefinisikan melalui 

Price per Book Value Ratio (PBV) 

yang dihasilkan dari rasio antara nilai 

pasar ekuitas perusahaan terhadap 

nilai buku ekuitas perusahaan. 

(Aji dan Mita, 

2010). 

X4 Independen: 

Struktur 

Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan 

bentuk komitmen dari para pemegang 

saham untuk mendelegasikan 

pengendalian dengan tingkat tertentu 

kepada para manajer. 

Persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh publik. 

(Aji dan Mita, 

2010). 

X5 Independen: 

Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran Perusahaan (Size) merupakan 

nilai atau besaran perusahaan. 

Diukur dengan besarnya nilai natural 

log dengan total asset perusahaan. 

Suwito dan  

Herawaty (2005) 

Silviana (2010) 

X6 Independen: 

Jenis Industri 

Penggolongan perusahaan 

berdasarkan kelompok usaha. 

Jenis industri diukur berdasarkan 

perusahaan yang termasuk dalam 

kelompok usaha manufaktur diberi 

nilai 1 dan kelompok keuangan 

diberi nilai 0. 

Silviana (2010) 

Y Dependen: 

pergantian KAP 

(SWITCH) 

Perpindahan KAP merupakan 

perpindahan auditor yang dilakukan 

oleh perusahaan klien. 

 

Jika perusahaan klien mengganti 

auditornya, maka diberikan nilai 1. 

Sedangkan jika perusahaan klien 

tidak mengganti auditornya, maka 

diberikan nilai 0. 

(Nasser et al., 2006 

dalam Damayanti, 

2008 dan Ni Kadek 

Sinarwati, 2010 ). 

 

 

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2005-2010 yaitu sebanyak 308 perusahaan. Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Alasan menggunakan data tahun 2005–2010 

adalah untuk memberikan profil atau gambaran terkini tentang keuangan perusahaan. Dasar 

penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode 

pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling. Dari 

perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2005-2010 diperoleh sampel penelitian sebanyak 

41 perusahaan. Periode pengamatan dilakukan selama 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2005-2010. 

Penelitian ini termasuk gabungan antara penelitian time series dan cross section. 

Pengujian hipotesis dengan regresi logistik (logistic Regression). Alasan penggunaan alat 

analisis regresi logistik (logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat 

dikotomi (melakukan perataan laba dan tidak melakukan perataan laba). Ghozali (2006) 

menyatakan bahwa metode regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis deskriminan. 

Menurut Ghozali (2006) penggunaan metode regresi tidak memerlukan asumsi normalitas 
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pada variabel bebasnya. Asumsi multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena 

variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-

metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic regression) karena 

tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Tahapan dalam pengujian estimasi 

parameter menggunakan Maximum Likehood Estimation (MLE).Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat 

pengaruh Profitabilitas (ROA), Risiko Keuangan (LEV), Nilai Perusahaan (PBV), Struktur 

Kepemilikan (POWN), ukuran perusahaan dan jenis industri terhadap perataan laba. Model 

regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PL = a + b1ROA + b2LEV + b3PBV + b4POWN+ b5SIZE+ b6S 

Keterangan: 

PL ++ : Perataan Laba 

a  : Konstanta 

b1..b6  : Koefisien Regresi 

ROA  : Profitabilitas 

LEV   : Risiko Keuangan 

PBV   : Nilai Perusahaan 

POWN : Struktur Kepemilikan 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

JI  : Jenis Industri 

Teknik pengolahan data memakai program aplikasi Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) Ver.15. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan proses seleksi sampel dengan kriteria maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak  41 perusahaan manufaktur dan keuangan yang terdaftar di BEI yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan total pengamatan 6 tahun (sampel sebesar 

246 perusahaan), kemudian dilakukan perhitungan indeks Eckel terhadap masing-masing 

perusahaan. Adapun data perusahaan yang melakukan praktek perataan laba dan tidak 

melakukan praktek perataan laba dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel perusahaan praktek perataan laba dan  

perusahaan yang bukan perataan laba 

 

Berdasarkan tabel 2 hasil pengelompokan berdasarkan Indeks Eckel menunjukkan bahwa dari 

246 total sampel, sebagian besar tidak melakukan praktek perataan laba yaitu sebesar 139 

perusahaan atau 56,5% (ditunjukkan nilai dummy = 0) dan sebagian kecil perusahaan 

melakukan praktek perataan laba yaitu sebesar 107 perusahaan atau 43,5% (nilai dummy= 1). 

Karena variabel dependen bersifat dikotomi (melakukan perataan laba dan tidak melakukan 

perataan laba), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengn mennggunakan uji regresi 

logistik. Penggunaan alat uji tersebut didasarkan pada alasan bahwa variabel dependen 

merupakan variabel yang bersifat kategorial yang diberi notasi 1 bila perusahaan dianggap 

melakukan perataan laba dan 0 bila dianggap tidak melakukan perataan laba. Model regresi 

logistik yang terbentuk disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel Koefisien Regresi 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logit pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Dari pengujian regresi logistik diatas maka diperoleh persamaan regresi 

logistik sebagai berikut : 

PL = -4,495 + 0,283ROA + 0,233LEV + 0,291PBV + 16,799POWN+ 0,302SIZE+ 0,382S 

Dari hasil regresi tesebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Konstanta sebesar -4,495 yang berarti bahwa jika tidak dipengaruhi oleh 6 variabel 

independen dalam model penelitian ini, maka perusahaan akan cenderung tidak 

melakukan perataan laba. 

2. Variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,283 dengan 

tingkat signifikansi (p) sebesar 0,017, lebih kecil dari α = 5%. Karena tingkat signifikansi 

Perataan Laba

139 56.5 56.5 56.5

107 43.5 43.5 100.0

246 100.0 100.0

.00

1.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Variables in the Equation

.283 .119 5.664 1 .017 1.327

.233 .105 4.944 1 .026 1.263

.291 .145 4.028 1 .045 1.338

16.799 6.985 5.783 1 .016 2.0E+07

.302 .269 1.260 1 .262 1.353

.382 .336 1.294 1 .255 1.465

-4.495 1.728 6.764 1 .009 .011

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: X1, X2,  X3, X4, X5, X6.a. 
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(p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-1 diterima. Penelitian ini menunjukan 

adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap perataan laba. 

3. Variabel risiko keuangan (LEV) menunjukkan koefisien regresi negatif sekecil 0,233 

dengan tingkat signifikansi (p) sekecil 0,026, lebih kecil dari α = 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-2 diterima. Dalam penelitian ini 

menunjukan adanya pengaruh positif risiko keuangan terhadap perataan laba. 

4. Variable Nilai perusahaan (PBV) menunjukkan koefisien regresi positif sekecil 0,291 

dengan tingkat signifikansi (p) sekecil 0,045, lebih kecil dari α = 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-3 diterima. Penelitian ini 

menunjukan terdapat pengaruh positif nilai perusahaan terhadap perataan laba. 

5. Variabel struktur kepemilikan (POWN) menunjukkan koefisien regresi positif  sekecil 

16,799 dengan tingkat signifikansi (p) sekecil 0,016, lebih kecil dari           α = 5%. 

Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-4 diterima. 

Penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap 

perataan laba. 

6. Variabel ukuran perusahaan (Size) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,302 

dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,262, lebih besar dari  α = 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih besar dari α = 5% maka hipotesis ke-5 ditolak. Penelitian ini 

menunjukan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. 

7. Variabel jenis industri menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,382 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,255, lebih besar dari α = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) 

lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-6 ditolak. Penelitian ini menunjukan tidak 

adanya pengaruh jenis industri terhadap perataan laba. 

Pembahasan 

Pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba   

Profitabilitas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap perataan laba karena sebagian 

besar perusahaan sampel melaporkan keuntungan sehingga dapat mempengaruhi pengukuran 

dan kemungkinan tingkat profitabilitas yang positif pada sampel. Hal ini mengindikasikan 

profitabilitas mempengaruhi perataan laba, sehingga apabila perusahaan melaporkan laba 

ataupun rugi ada pengaruhnya terhadap perataan laba. Adanya pengaruh mengindikasikan 

manajemen berorientasi pada laba. Mereka mempunyai persepsi jika laporan laba merupakan 

gambaran utama untuk pengukuran kinerja manajemen. Persepsi para manajemen ini 

didukung juga dengan sistem pemberian reward bagi manajemen puncak yang ditentukan oleh 

aktivitas laba. Profitabilitas akan mempengaruhi keputusan investasi dan pemberian kredit. 

Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan lebih cenderung untuk melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Perataan laba dilakukan agar 

image perusahaan terlihat lebih bagus. Laba yang rata diharapkan dapat menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya rendah. Secara teori 

pengumuman laba/ rugi menjadi sangat penting karena laporan laba/ rugi merupakan dasar 

utama untuk menentukan kemampuan menghasilkan laba perusahaan (earning power). Asthon 

et.al (1987) menemukan bahwa perusahaan publik mengumumkan rugi tersebut bagi 

perusahaan.  Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas dipertimbangkan oleh manajemen 
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perusahaan dalam perataan laba. Hal ini dikarenakan investor menggunakan secara maksimal 

informasi yang dipublikasikan dalam pengambilan keputusan investasi. Sebagian besar 

investor di pasar modal saat ini memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai yang 

ikut bermain di bursa efek. Secara logis profitabilitas dapat merefleksikan motivasi manajer 

untuk meratakan laba. Semakin besar profitabilitas, maka kinerja perusahaan tersebut semakin 

baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Konsekuensinya, profitabilitas yang 

meningkat akan meningkatkan kepercayaan pasar akan semakin meningkat pula sehingga 

perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menjaga konsistensinya tingkat labanya. Hal ini 

akan mengarah pada tindakan perataan laba konsisten sesuai yang diharapkan. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Suwito dan 

Herawaty (2005), Irawati dan Maya (2007), Masodah (2007), Aji dan Mita (2010), Silviana 

(2010). 

Pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba   

Hasil pengujian menunjukkan risiko keuangan berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini 

menandakan bahwa semakin tinggi risiko keuangan maka perusahaan akan cenderung untuk 

melakukan praktek perataan laba, karena perusahaan berusaha untuk menghindari 

pelanggaran kontrak perjanjian utang, yaitu perusahaan berusaha untuk menjaga nilai leverage 

agar tidak berada diatas 1, atau menjaga nilai profitabilitas agar tetap stabil. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Aji dan Mita (2010). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Suwito dan Herawaty (2005) dan Silviana (2010). 

Pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba   

Hasil pengujian menunjukkan nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba. Artinya 

bahwa semakin tinggi nilai perusahaan maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan 

praktek perataan laba, karena dengan melakukan perataan laba, variabilitas laba dan risiko 

saham dari perusahaan akan semakin menurun. Variabilitas laba yang minim itulah yang 

berusaha dipertahankan oleh perusahaan agar disukai oleh investor agar nilai pasar 

perusahaan tetap tinggi dan perusahaan semakin mudah menarik sumber daya ke dalam 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aji dan Mita (2010).  

Pengaruh struktur kepemilikan terhadap perataan laba   

Hasil pengujian menunjukkan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap perataan laba. 

Artinya bahwa terdapat cukup bukti bahwa besarnya kepemilikan publik berpengaruh 

terhadap praktek perataan laba yang dilakukan perusahaan selama periode pengamatan. 

Dengan adanya kepemilikan publik serta merta menunjukkan insentif manajemen untuk 

melakukan praktek perataan laba karena hal tersebut mungkin dapat membahayakan 

perusahaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aji dan Mita (2010). 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba   

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa 

praktek perataan laba ditahun berjalan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan di tahun 
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sebelumnya. Tidak signifikannya variabel ini berarti tidak terdapat cukup bukti untuk 

mengatakan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan di tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap semakin tingginya praktek perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 

berjalan. Hal itu kemungkinan karena perusahaan yang semakin besar akan menjadi sorotan 

publik sehingga mereka cenderung untuk tidak melakukan perataan laba, selain itu transaksi 

pada perusahaan besar juga semakin kompleks sehingga praktek perataan laba semakin sulit 

untuk dilakukan.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Silviana (2010) dan  

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Suwito dan Herawaty (2005), Aji dan 

Mita (2010). 

Pengaruh Jenis industri terhadap perataan laba   

Hasil pengujian menunjukkan jenis industri tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Jenis 

industri tidak mempunyai pengaruh terhadap perataan laba karena jumlah perusahaan publik 

yang termasuk dalam jenis industri manufaktur terlihat mendominasi keseluruhan perusahaan 

publik yang terdaftar di BEI serta dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

dan non manufaktur sebagai sampel sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

pada jenis perusahaan ini sehingga dapat mempengaruhi pengukuran. Tingkatan perataan laba 

yang tinggi ditemukan pada perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dibandingkan 

perusahaan yang bergerak pada industri non manufaktur. Samlawi & Sudibyo (2000) 

mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan perbankan lebih banyak melakukan perataan 

laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non perbankan. Samlawi & Sudibyo (2000) 

beralasan bahwa: (1) Perbankan adalah jenis perusahaan beresiko tinggi, (2) bank merupakan 

lembaga kepercayaan masyarakat, (3) bank merupakan perusahaan publik, dan (4) bank 

merupakan jenis perusahaan yang high regulated. Perusahaan perbankan tidak hanya menjadi 

pusat perhatian investor, kreditor, dan pemerintah tetapi juga mendapat perhatian dari para 

nasabahnya dan masyarakat umum. Hal tersebut mendorong perusahaan-perusahaan 

perbankan untuk melakukan perataan laba untuk menunjukkan kinerjanya yang baik. 

Sedangkan perusahaan-perusahaan manufaktur merupakan emiten yang dominan di Bursa 

Efek Jakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Suwito dan 

Herawaty (2005), Irawati dan Maya (2007).  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas, Risiko keuangan, Nilai perusahaan, Struktur kepemilikan berpengaruh 

terhadap perataan laba dan H1, H2, H3, H4 diterima. Hal ini dibuktikan dengan taraf 

signifikansi < 5%.   

2. Ukuran perusahaan dan Jenis industri tidak berpengaruh terhadap perataan laba dan H6 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikansi > 5%. 

3. Koefisien diterminasi semu (nilai Negelkerke R Square) adalah 0,216 atau sebesar 21,6% 

yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 21,6% dan sisanya 78,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian. 
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Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah, hendaknya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat 

kepastian dalam berinvestasi supaya tidak ada lagi spekulasi atau ketakutan yang muncul 

dari kalangan calon investor dan emiten. 

2. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan 

mengingat laba dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi Investor, sebaiknya investor dalam melaksanakan investasi saham hendaknya perlu 

memperhatikan pentingnya informasi laba dan manajemen laba (earning management) 

atau perataan laba (income smoothing). Dengan kata lain, tindakan perataan laba 

merupakan bentuk manipulasi laba yang dilakukan untuk mengurangi fluktuasi pada 

tingkat normal bagi perusahaan.  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Penggunaan model indeks eckel (1981) yang mungkin berpengaruh terhadap simpulan 

penelitian yang tidak signifikan. 

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak bias digeneralisasikan. 

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 6 variabel dengan 

Negelkerke R² adalah 0,216. Sehingga ada faktor – faktor lain yang lebih berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas, maka untuk penelitian yang akan 

datang disarankan: 

1. Penggunaan indeks lain, seperti indeks Michelson (1995) untuk mengklasifikasikan 

perusahaan yang melakukan perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba. 

2. Penelitian lebih lanjut dapat mengambil sampel seluruh perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI, agar hasil penelitian menjadi lebih repsentatif. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable mungkin berpengaruh 

terhadap perataan laba serta memasukkan mekanisme corporate governance lainnya 

seperti frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi dewan komisaris dan komite audit. 
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PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP 

KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI 

(Studi Empiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengan 

dan D.I Yogyakarta) 

Anton Eka Saputra 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan untuk menguji model kompetensi dan independensi 

dengan kualitas audit dan mempengaruhi secara kuat yang memoderasi etika auditor. 

Model variabel yang di uji adalah kompetensi, independensi, kualitas audit, dan etika 

auditor. Secara spesifik penelitian ini menguji, (1) pengalaman, (2) pengetahuan, (3) 

tekanan dari klien, (4) lama kerjasama dengan klien. Penelitian dilakukan dengan 

kuesioner pada auditor yang bekerja di KAP yang terdaftar dalam Directory Kantor 

Akuntan Publik 2006. Sampel penelitian sebanyak 150 yang ada di Jawa Tengah dan 

D.I Yogyakarta. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Moderate Two Way 

Interactions. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Bahwa Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, pengujian hipotesis 2 mendapatkan bahwa etika 

audit dapat memoderasi secara kuat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

Bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Bahwa interaksi 

independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengujian hipotesis 4 mendapatkan bahwa etika audit dapat memoderasi secara 

positif pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit, Etika Auditor 

 

Abstract: The research to direction examine models competency dan independency to 

the quality of audit and also want to know the impact of mederating variable, auditor 

ethics. Variable models in the experimen is competency, independensi, quality of 

audit, and auditor ethics. Specification deep reseach the experimen, (1) Experience, 

(2) Sains, (3) pressing from clien, (4) Long Co-Operation Audit. Dong the reseach 

with primer method is to take and give cuesioner in auditor that work in KAP to the 

list in Directory Kantor Akuntan Publik year 2006. Analysis data that is individuals 

auditor at possision yunior audit, senior audit, and partner. The sample’s of research 

are 150 cuesioner in the central of java and D.I Yogyakarta. Analysis data of applied 

Analysis Regretion Moderat Two Way Interaction. The result of research exhibit that 

competency influence signification to quality audit. That interaction competency and 

auditor ethics nfluence signification influence quality audit. Experimen to hipotesis 2 

possible that auditor ethics got moderating manner strong influence competency to 

quality audit. That independecy  signification influence quality audit. That interaction 

independency and auditor ethics signification influence quality audit. To examine 

hipotesis 4 possible that auditor ethics got moderating  influence positif influence 

independency to quality audit. 

Keywords : Competency, Independency, Quality Audit, And Auditor Ethics 
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PENDAHULUAN 

Para pengguna audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai 

dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang Independen dan Obyektif 

(yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan akuntan yang disajikan oleh 

manajemen. 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban manajemen yang dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna untuk pembuatan atau pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus dapat memenuhi 

kebutuhan dari para pengguna terutama dari para pengguna yang berkaitan dengan validitas 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut (Nini & Estralita, 2009). 

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu Kompetensi dan Independensi (Christiawan, 

2002). De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor 

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem  akuntansi klien. Deis dan Groux 

(1992) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknis auditor dan probabilitas merupakan pelanggaran tergantung pada 

Independensi auditor. 

Tubbs (1990) dalam Mayangsari (2003) berhasil menunjukan bahwa semakin 

berpengalamannya auditor, mereka semakin peka terhadap kesalahan penyajian laporan 

keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.                                                    

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2003) yang meneliti tentang pengaruh 

independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

mendukung hipotesa bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan, serta independensi berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. Selain itu, mekanisme corporate governance berpengaruh secara statistis signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan meskipun tidak sesuai dengan tanda yang diajukan 

dalam hipotesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. 

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan 

siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas 

pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta 

(in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Tudingan pelanggaran independen 

dalam penampilan sering terjadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pelanggaran ini yaitu 

pertama, kantor akuntan publik melakukan multi service pada klien yang sama dan kedua, 

tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang 

sama (Christiawan, 2002). 
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Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan 

publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus 

bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian 

dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam 

praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang 

mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten yunior untuk mencapai 

kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi 

memadai dan riview atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Akuntan 

publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan 

profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-

ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi 

profesi (Christiawan, 2002). 

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan 

etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka 

sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005). Payamta (2002) menyatakan 

bahwa berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan 

sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku 

seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) 

integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) 

kemampuan profesional, dan (7) perilaku etika. 

Kualitas audit adalah hasil yang di dapat auditor dalam melakukan audit maka akuntan publik 

memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan 

keuangan. Manajemen atau klien akan merasa puas jika audit yang dilakukan oleh akuntan 

publik memiliki kualitas yang baik. Terdapat 7 kualitas audit yang berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan klien, yaitu (1) atribut pengalaman melakukan audit, (2) atribut memahami 

industri klien, (3) atribut responsif terhadap kebutuhan klien, (4) atribut pemeriksaan sesuai 

dengan standar umum audit, (5) atribut komitmen kuat terhadap kualitas audit, (6) attribut 

keterlibatan pimpinan audit terhadap pemeriksaan dan (7) attribut melakukan pekerjaan 

lapangan dengan tepat (Christiawan, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2003) yang meneliti tentang pengaruh 

independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

mendukung hipotesa bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan, serta independensi berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. Selain itu, mekanisme corporate governance berpengaruh secara statistis signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan meskipun tidak sesuai dengan tanda yang diajukan 

dalam hipotesa. Penelitian yang dilakukan oleh Supryono dan Mulyadi (1988) yang meneliti 

tentang penampilan akuntan publik terhadap hubungan dengan jasa audit  yang hasilnya 

bahwa ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, jasa-jasa lainnya 

selain jasa audit, lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, persaingan 

antar KAP, ukuran KAP dan audit fee secara signifikan mempengaruhi independensi 
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penampilan akuntan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Jogi Setiawan (2002) yang 

meneliti tentang kompetensi dan independensi akuntan publik yang hasilnya Bahwa 

pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ludigdo (2006) yang meneliti tentang strukturisasi praktik 

etika di kantor akuntan publik yang hasilnya bahwa uang bukan segalanya dalam bekerja 

membawanya pula pada pemahaman etis tertentu dalam menjalani pekerjaan professional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaningsih (2005) yang meneliti tentang etika profesi dalam 

kantor akuntan publik yang hasilnya bahwa terdapat perbedaaan perilaku etis yang signifkan 

antara auditor internal locus of control dan auditor external locus of control. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Pramono (2005) yang meneliti tentang perilaku etis 

dalam pengambilan keputusan akuntan dalam perspektif etika Islam. Hasil penelitian ini 

bahwa profesi akuntan publik sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian suatu 

negara, karena dari informasi yang diberikan, akan menggerakan dana yang berada ditangan 

masyarakat ke perusahaan yang dinyatakan mempunyai posisi keuangan yang baik oleh 

akuntan publik. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alim (2007). Karena 

adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan yang lain maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ulang lagi mengenai pengaruh kompetensi dan independensi 

terhadap kualitas audit. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada akuntan publik yang ada 

di Jawa Timur. Namun pada penelitian ini dilakukan pada akuntan publik yang ada di Jawa 

Tengah dan D.I Yogyakarta. 

Penelitian ini mengadopsi kerangka kontinjensi untuk mengevaluasi hubungan antara 

kompetensi, independensi dan kualitas audit. Pendekatan kontijensi ini dilakukan dengan cara 

ditetapkannya variabel etika auditor sebagai variabel moderasi yang mungkin akan 

mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan antara kompetensi, independensi dan 

kualitas audit.  

TELAAH PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk 

menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Deis dan 

Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap mempunyai hubungan 

dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap 

suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien 

yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, 

semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan 

jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, 

semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk 

menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas sudit 
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akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview 

oleh pihak ketiga. 

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan 

publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, 

akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. 

Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui 

pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis 

yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten yunior untuk 

mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan 

supervisi memadai dan riview atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. 

Akuntan publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 

bisnis dan profesinya (Christiawan, 2002). Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi 

yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya 

terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu 

muncul dan berkembang melalui proses belajar (learning Process) dan melibnatkan tiga 

domain, yaitu : domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kompetensi itu 

sendiri termasuk dalam domain kognitif (Bloom: 2003; 18). Kognitif menurut Nasser dapat 

diartikan sebagai proses melalui mana informasi yang berasal dari indera manusia di 

transmormasikan, di reduksi, di elaborasi, dikembangkan dan di gunakan. Informasi dalam hal 

ini berarti masukan sensoris (sensory input) yang berasal dari lingkungan yang informasinya 

tentang hal-hal yang terjadi pada individu (Morgan: 1986; 184). 

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang 

lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif 

tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 

1998). Menurut Messier et al (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering 

digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin 

mengganggu obyektivitas auditor. BPKP (1998) mengartikan obyektivitas sebagai bebasnya 

seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga 

dapat mengemukakan pendapat apa adanya. Kebanyakan literatur independensi auditor 

menyarankan bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada persepsi audit independen 

dari seorang auditor eksternal oleh pengguna laporan keuangan (Firth,1980; Lavin, xxvi 

1976). Studi yang dilakukan oleh Firth (1980), misalnya mengemukakan alasan bahwa, jika 

auditor terlihat tidak independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya 

atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan keuangan 

perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya. Kredibilitas seorang auditor tergantung 

tidak hanya pada independensi dalam fakta, tetapi juga tergantung pada independensi dalam 

persepsi/penampilan, guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya 

sebagai auditor (Pany dan Reckers,1980). Studi ini berfokus pada independensi berdasarkan 

persepsi. 
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Etika dalam bahsa latin “ethica”, berarti filsafah moral. Etika merupakan pedoman cara 

bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama (Falah, 2006). 

Sedangkan menurut Keraf (1998) dalam Falah (2006), etika secara harfiah berasal dari kata 

yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat 

kebiasaan yang baikini selalu menjadi system nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak 

ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya 

disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus 

diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan 

Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik 

yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor 

Akuntan Publik (KAP). 

Karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang 

diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi 

yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat 

dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran 

organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal 

ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain 

melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan kehlian 

(Wignjosoebroto, 1999). 

Pengaruh Kompetensi dengan Kualitas Audit 

Ashton (1991) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama 

pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ashton juga 

menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya 

manusia memiliki sejumlah unsur lain di selain pengalaman. Pendapat ini didukung oleh 

Schmidt et al. (1988) yang memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara 

pengalaman bekerja dengan kinerja dimoderasi dengan lama pengalaman dan kompleksitas 

tugas. Selain itu, penelitian yang dilakukan Bonner (1990) menunjukkan bahwa pengetahuan 

mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, walaupun hanya 

dalam penetapan risiko analitis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat auditor yang baik akan 

tergantung pada kompetensi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Hogarth, 1991). 

H
1
: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

Pengaruh Interaksi Kompetensi dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Interaksi kompetensi yang dilakukan seorang auditor harus di dukung dengan etika auditor 

yang baik dan sudah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Karena etika auditor 

berhubungan langsung dengan klien. Oleh karena itu, jika auditor memperhatikan etika dalam 

interkasi kompetensi akan menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Interaksi kompetensi yang dilakukan seorang auditor harus di dukung dengan etika auditor 

yang baik dan sudah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Karena etika auditor 
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berhubungan langsung dengan klien. Oleh karena itu, jika auditor memperhatikan etika dalam 

interkasi kompetensi akan menghasilkan kualitas audit yang baik (Herhinto, 2002). 

H
2
:  Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

Pengaruh Independensi dengan Kualitas Audit 

Independensi dari auditor dapat terjadi dari lama kerjasama dengan klien. Lama kerjasama 

sangat berpengaruh terhadap independensi karena semakin lama seorang auditor melakukan 

kerja sama dengan klien maka akan tejalin suatu kerjasama yang baik karena akuntan publik 

telah familier, pekerjaan dapat dilaksankan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan 

dari klien. Oleh karena itu, lama hubungan dengan klien berpengaruh poistitf terhadap 

kulaitas audit. 

Mayangsari (2003) menemukan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama dengan 

menggunakan alat analisis ANOVA diperoleh bahwa auditor yang memiliki keahlian yang 

independen memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung 

benar dibandingkan auditor yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali 

tidak memiliki keduanya. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji Simple 

Factoryal Analisis of Variance diperoleh hasil bahwa auditor yang ahli lebih banyak 

mengingat informasi yang atypical sedangkan auditor yang tidak ahli lebih banyak mengingat 

informasi yang typical. 

H
3
: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

Pengaruh Interaksi Independensi dan Etika auditor terhadap Kualitas Audit 

Interaksi independensi yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap klien dapat terjadi pada 

saat audit. Hubungan yang dilakukan auditor terhadap klien dalam aspek independensi timbul 

dari situasi konflik karena tekanan dari klien. Situasi konflik ini terjadi antara auditor dengan 

klien tidak sependapat dengan beberapa hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Klien 

berusaha untuk mempengaruhi auditor tapi dengan itu auditor dapat melanggar standar audit, 

termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Oleh karena itu, 

kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas audit. 

H
4
: Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Untuk memenuhi akuntabilitas publik dan kualitas audit diperlukan adanya etika auditor. 

Kompetensi dan Indedepensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan 

auditor. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka 

sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, sedang interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kualitas audit. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang 

hasil penelitian ini, maka pada bagian selanjutnya akan diuraikan tentang kajian teoritis dan 

perumusan hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya, 

pemahaman secara mendalam tentang hasil analisis empirik akan disarikan dalam kesimpulan 

penelitian dan kemungkinan penelitian di masa mendatang.   

Berdasarkan pada uraian di atas, maka maka sebagai gambaran dari kerangka pemikiran 

adalah sebagai berikut: 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

auditor yang bekerja d KAP pada wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Sesuai dengan 

daftar dalam Directory Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik 2006, KAP yang ada di 

Jawa Tengah berjumlah 22 sedangkan KAP yang ada di D.I Yogyakarta berjumlah 8 sehingga 

jumlah responden berjumlah 150 responden dimana dalam penelitian ini diasumsikan bahwa 

tiap-tiap KAP memiliki 5 auditor. Responden dalam penelitian ini adalah para akuntan publik 

yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik dimana ia menjalankan proses audit, yaitu yang 

melakukan pengujian terhadap laporan keuangan. Alasan pemilihan tersebut adalah akuntan 

publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat atas 

dasar hasil pemeriksaan tersebut, sehingga mereka terlibat dalam penentuan kualitas audit.  

Sampel adalah sebagian atau seluruh wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan cara quota sampling dimana dilakukan dengan mengambil secara 

langsung dari populasinya secara random (Uma Sekaran). Penentuan sampel sebanyak 5 

orang untuk tiap-tiap KAP berdasarkan hasil pengamatan jumlah rata-rata auditor yang 

dimiliki KAP di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, sehingga pada penelitian ini diasumsikan 

bahwa tiap-tiap KAP di Jawa Tengah dan DIY memiliki 5 auditor. 

Untuk mendapatkan landasan teori yang komprehensip mengenai masalah dalam penelitian 

ini, peneliti mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti 

dengan melakukan pengumpulan data melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor pada KAP di 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.  

Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang 

bersifat umum. Bagian kedua, berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan 

kompetensi, independensi, etika auditor, dan kualitas audit. Kuesioner diberikan secara 
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langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, 

kemudian memintanya untuk mengembalikan melalui peneliti yang secara langsung dan 

peneliti akan mengambil angket yang telah diisi tersebut pada KAP yang bersangkutan. 

Angket yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket yang 

tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. 

Untuk menghindarkan salah penafsiran dan memudahkan dalam melakukan penilaian 

terhadap variabel yang diteliti, maka perlu ditegaskan mengenai definisi operasional dan cara 

pengukuran variabel yang dipergunakan berkenaan dengan penelitian ini 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, dua variabel 

bebas (independen) yaitu independensi dan kompetensi, dan satu variabel moderasi yaitu etika 

auditor. Secara operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1.   Kompetensi (H1) 

Peneliti menggunakan dua dimensi kompetensi dari Murtanto (1998) dalam Mayangsari 

(2003) yaitu pengalaman dan pengetahuan. Peneliti menggunakan pertanyaan sebagai 

indikator sebagai berikut : (1) jumlah klien yang diaudit, (2) komunikasi dengan klien, (3) 

ketepatan waktu penyelesaian audit, (4) kecakapan asisten, (5) litigasi perusahaan, (6) 

pengetahuan dari pendidikan strata, dan (7) pengetahuan dari pelatihan dan kursus. Semua 

item pertanyaan diukur pada skala Likert 1 sampai 5. 

2.   Independensi (H3) 

Ada dua dimensi yang digunakan dalam variabel ini yaitu dimensi tekanan klien dan lama 

kerjasama dengan klien. Terdapat 5 pertanyaan sebagai indikator yaitu (1) pengungkapan 

kecurangan klien, (2) besarnya fee audit, (3) pemberian fasilitas dari klien, (4) penggantian 

auditor, dan (5) penggunaan jasa non audit. Semua item pertanyaan diukur pada skala Likert 1 

sampai 5. 

3.   Etika Auditor (H2, H4) 

Maryani dan Ludigdo (2001) mengembangkan beberapa faktor dari penelitian sebelumnya 

yang memungkinkan berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan. Faktor-faktor tersebut 

dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator dalam pertanyaan, yaitu (1) imbalan yang 

diterima, (2) organisasional, (3) lingkungan keluarga, dan (4) emotional quotient (EQ). Semua 

item pertanyaan diukur pada skala Likert 1 sampai 5. 

4.   Kualitas Audit (Y) 

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan 

penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan 

SPAP, (3) kepatuhan terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) prinsip kehati-hatian, (6) proses 
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pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan (7) perhatian yang diberikan oleh manajer 

atau partner. Semua item pertanyaan diukur pada skala Likert 1 sampai 5 

Untuk mengukur variable diatas menggunakan, metode analisis yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Moderate Two Way Interactions. Adapun persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X1 X3 + b5 X2 X3 + e 

Di mana : 

Y   = Kualitas audit 

a    = Konstanta 

b    = Koefisien Regresi 

X 1 = Variabel Kompetensi 

X2  = Variabel Independensi 

X3 = Variabel Etika auditor 

e   = Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 diperoleh sebagai 

berikut : 

Tabel Model Regresi  

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.455 3.259  2.595 .011 

Kompetensi .137 .042 .261 3.264 .002 

Independensi .260 .085 .244 3.038 .003 

Etika Auditor .048 .058 .071 .827 .411 

Komp ^ Etika Audit 1.090 .212 .434 5.146 .000 

Ind * Etika Audit .524 .207 .204 2.535 .013 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit     

Sumber : Data perimer yang diolah, 2012 

Model persamaan diperoleh sebagai berikut : 

KA  = 8.455 + 0,137 Komp + 0,260 Ind + 0,048 Etika + 1,090 Komp*Etika + 0.524 

Ind*Etika  +  e 
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Arah koefisien regresi variabel Kompetensi dan independenssi adalah positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi yang lebih besar akan berpotensi 

meningkatkan kualitas audit. Arah koefisien regresi variable Etika juga positif.  

Hal ini menunjukkan bahwa etika yang lebih besar akan berpotensi meningkatkan kualitas 

audit. Variabel interaksi Kompetensi Etika dan independensi Etika juga bertanda positif. Hal 

ini menunjukkan bahwa keberadaan Etika auditor dapat meningkatkan pengaruh kompetensi 

dan independnesi terhadap kualitas audit. Namun demikian keberartian model tersebut akan 

diuji secara statistik dengan uji F dan uji t. 

Untuk menguji keberartian model secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F. 

Hasil pengujian model secara keseluruhan diperoleh sebagai berikut : 

Tabel Uji Model  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 320.276 5 64.055 17.606 .000
a
 

Residual 287.418 79 3.638   

Total 607.694 84    

a. Predictors: (Constant), Ind * Etika Audit, Komp ^ Etika Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor 

b. Dependent Variable: Kualitas Audit    

 

Hasil pengujian model secara keseluruhan menunjukkan nilai F sebesar 17,606 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, 

model pengujian dengan menggunakan variabel Kompetensi, independensi, etika auditor dan 

interaksi antara kompetensi dengan etika auditor dan independensi dengan etika auditor 

menunjukkan sebagai model yang signifikan dalam pengaruhnya terhadap kualitas audit.  

Besarnya pengaruh dari variabel Kompetensi, etika auditor dan interaksi anatara kompetensi 

dengan etika auditor terhadap kualitas audit ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 

yang diperoleh sebagai berikut : 

Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .726
a
 .527 .497 1.907 

a. Predictors: (Constant), Ind * Etika Audit, Komp ^ Etika Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor 

b. Dependent Variable: Kualitas Audit  

 

Nilai Adjusted R
2
 dari model regresi diperoleh sebesar 0,497 yang berarti bahwa 49,7% 

kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi, independensi, etika auditor dan 

interaksi anatara kompetensi dengan etika auditor serta interaksi independensi dengan etika 

auditor, sedangkan sisanya 50,3% kualitas audit dapat dipengaruhi oleh variabel lain. 
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Hasil pengujian pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit menunjukkan arah koefisien 

positif dengan nilai t sebesar 3.264 dan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi 

pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka 

ditunjukkan bahwa pada α 5%, Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. 

Arah koefisien regresi variabel Kompetensi Etika terhadap kualitas diperoleh dengan arah 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang yang lebih besar dari auditor dan 

ditunjang dengan Etika yang baik dari auditor dalam pekerjaannya akan berpotensi semakin 

meningkatkan pengaruhnya terhadap kualitas audit. 

Hasil pengujian pengaruh interaksi Kompetensi dan Etika terhadap Kualitas Audit 

menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 5.146 dan signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan 

demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 5%, Interaksi Kompetensi Etika berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

Hasil pengujian pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit menunjukkan arah koefisien 

positif dengan nilai t sebesar 3.038 dan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi 

pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian maka 

ditunjukkan bahwa pada α 5%, Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima. 

Arah koefisien regresi variabel Independensi Etika terhadap kualitas diperoleh dengan arah 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa independensi yang yang lebih besar dari auditor dan 

ditunjang dengan Etika yang baik dari auditor dalam pekerjaannya akan berpotensi semakin 

meningkatkan pengaruhnya terhadap kualitas audit. 

Hasil pengujian pengaruh interaksi Independensi dan Etika terhadap Kualitas Audit 

menunjukkan arah koefisien positif dengan nilai t sebesar 2.535 dan signifikansi sebesar 

0,013. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan 

demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 5%, Interaksi Independensi Etika berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima. 

Pembahasan  

Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit 

Bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini merupakan harapan 

bahwa akuntan memiliki keinginan untuk menjaga standart idealisme profesi yang akan 

menggambarkan tingginya tingkat kompetensi profesionalnya. Auditor yang memiliki 

kompetensi dalam profesionalitasnya akan bersikap terbuka tanpa pengecualian, meskipun 

bila stndar digunakan untuk menjaga penilaian. 

Hasil penelitian dalam hipotesis pertama diterima, hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Mayangsari (2003) yang mengemukakan bahwa kualitas audit dapat dicapai 
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jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut memiliki dua dimensi yaitu 

pengalaman dan pengetahuan. Tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harhinto 

(2004) Penelitian mereka memberikan bukti empiris bahwa auditor yang berpengalaman 

cenderung untuk menggunakan informasi yang sifatnya atypical dibandingkan informasi yang 

typical. Selain itu untuk kasus-kasus yang biasa, tidak ada perbedaan penggunaan informasi 

untuk auditor yang berpengalaman dan kurang berpengalaman. 

Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi oleh etika audit 

Bahwa Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 

pengujian hipotesis 2 mendapatkan bahwa etika audit dapat memoderasi secara kuat pengaruh 

kompetensi terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa etika audit yang dilakukan dengan 

baik oleh auditor akan meningkatkan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian dalam hipotesis kedua diterima, hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Widagdo et al. (2002) yang mengembangkan atribut kualitas audit dimana salah satunya 

adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut lainnya terkait dengan kompetensi. Hasil 

ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsar, 2003) 

mengemukakan bahwa pengaruh kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit tidak 

dapat diketahui hasilnya karena kedua variabel tersebut dikeluarkan dari model (Excluded 

Variables) maka pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap kuaitas audit tidak 

dapat di analisa. 

Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit 

Bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, Independensi auditor 

adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan 

yang memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dalam proses audit. Dengan 

independensi yang dimiliki auditor, maka auditor akan sangat kecil terpengaruh oleh klien 

sehingga proses audit akan dilakukan dengan transparan, sehingga dapat meningkatka kualitas 

audit. 

Hasil penelitian dalam hipotesis ketiga diterima, hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Mayangsari,(2003) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit.  

Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit dimoderasi oleh etika audit 

Bahwa Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Pengujian hipotesis 4 mendapatkan bahwa etika audit dapat memoderasi secara positif 

pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa etika audit yang 

dilakukan dengan baik oleh auditor akan meningkatkan pengaruh independensi terhadap 

kualitas audit. 
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Hasil pengujian dalam hipotesis keempat diterima, hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Mayangsari, 2003) yang mengemukakan bahwa interaksi independensi dan etika auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan data yang dilakukan  yang dapat 

menjawab hipotesis penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah : 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh 

kompetensi memiliki pengaruh yang positif. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa etika audit dapat memoderasi pengaruh kompetensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh interaksi 

kompetensi etika audit memiliki pengaruh yang positif. 

3. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yangs signifikan dari independensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh 

independensi memiliki pengaruh yang positif. 

4. Hipotesis yang menyatakan bahwa etika audit dapat memoderasi pengaruh independensi 

terhadap kualitas audit dapat diterima. Hasil pengujian model regresi diperoleh interaksi 

independensi etika audit memiliki pengaruh yang positif. 

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengalaman dan pengetahuan auditor positif terhadap 

kualitas audit. Hasil tersebut berimplikasi pada pola penugasan auditor pada pola penugasan 

auditor dalam melakukan audit. Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah 

berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai. 

2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lama kerjasama dengan klien dan tekanan  dari 

klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut juga berimplikasi pada pola 

penugasan auditor, sehingga auditor dapat melaksanakan tugas audit dengan independensi dan 

sulit dipengaruhi oleh pihak lain. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif 

terhadap etika auditor. Hasil tersebut dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam 

melaksanakan audit. Auditor sebaiknya memperhatikan etika dalam melaksanakan pekerjaan 

audit untuk menjaga standar kualitas audit . 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasi hasil penelitian ini. 

1. Penelitian ini memperoleh Nilai Adjusted R
2
 hanya diperoleh sebesar 0,396 atau 39,6% 

kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi, etika auditor, dan interaksi 

antara kompetensi dengan etika auditor, sedangkan sisanya 60,4% kualitas audit dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Metode pengumpulan data yang hanya menggunakan metode kuesioner, menyebabkan 

kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu metode kuesioner 
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yang mengandalkan self report akan memberikan kelemahan apabila dijawab dengan 

tidak jujur. 

3. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada wilayah Jawa tengah dan D.I Yogyakarta. 

4. Metode penyebaran kuesioner yang digunakan penelitian ini dilakukan di kantor akuntan 

publik pada bulan-bulan sibuk antara bulan Januari sampai Mei. 

Saran-saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian serta keterbatasan yang dapat 

dijadikan sebagai penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya bisa menambah variabel yang digunakan. 

2. Penelitian selanjutnya bisa memberikan penelitian tentang jabatan auditor junior dan 

senior. 

3. Penelitian selanjutnya bias mengembangkan obyek penelitian tidak hanya dari akuntan 

publik, bisa akuntan pendidik, akuntan pemerintahan. 
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2009 - 2010) 

Vina Ratna Furi 

Saifudin 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan 

(size), likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan (growth), 

struktur aktiva dan rasio hutang. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 

sumber data yang berasal  Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama 

dua tahun yaitu 2009 dan 2010. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dengan ketentuan perusahaan tersebut mencantumkan laporan keuangan 

selama masa periode penelitian dan memiliki laba bersih positif. Data analisis 

menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi dengan ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, 

risiko bisnis, pertumbuhan penjualan (growth), struktur aktiva, dan rasio hutang 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

(size), risiko bisnis, pertumbuhan penjualan (growth), struktur aktiva, dan rasio 

hutang berpengaruh terhadap struktur modal, namun likuiditas dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Kata Kunci:  Struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, risiko   

bisnis, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, rasio hutang. 

 

Abstract: This study aims to analyze the factors that influence capital structure. Such 

factors are firm size, liquidity, profitability, business risk, sales growth, the structure 

of assets and debt ratio. This study uses secondary data sources of the data derived by 

the Indonesia Stock Exchange with a two-year study period, namely 2009 and 2010. 

Sampling was purposive sampling method with the provisions of these companies 

include financial statements for the duration of the study period and has a positive net 

income. Data analysis using classical assumption test, multiple linear regression 

analysis, t test, F test, and coefficient of determination and firm size, liquidity, 

profitability, business risk, growth, asset structure, and debt ratios as independent 

variables. The results showed that firm size, business risk, sales growth, the structure 

of assets, and debt ratios affect the capital structure, liquidity and profitability but do 

not affect the capital structure. 

Keywords: capital structure, firm size, liquidity, profitability, business risk, sales 

growth, asset structure, the debt ratio. 

 

PENDAHULUAN 

Dunia bisnis yang sedang memasuki era globalisasi mengakibatkan persaingan semakin 

tajam, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa berproduksi secara efisien bila 

ingin tetap memiliki keunggulan daya saing. Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi 

dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, umumnya tidak hanya berorientasi pada 
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pencapaian laba maksimal, tetapi juga berusaha meningkatkan nilai perusahaan dan 

kemakmuran pemiliknya (Napa I. Awat (1995) et.al dalam Kesuma, 2010).  untuk itu, 

perusahaan memiliki rencana strategis dan taktis yang disusun dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting untuk mengimplementasikan rencana 

tersebut adalah rencana pembelanjaan. 

Pada hakekatnya masalah pembelanjaan menyangkut keseimbangan finansial perusahaan. 

dengan demikian, pembelanjaan berarti mengadakan keseimbangan antara aktiva dan pasiva 

yang dibutuhkan, beserta mencari susunan aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya.  

pemilihan susunan aktiva yang digunakan perusahaan akan menentukan struktur kekayaan 

perusahaan. Sedangkan pemilihan struktur kuantitatif dari pasiva akan menentukan stuktur 

finansial dan struktur modal (Bambang Riyanto (1990) dalam Kesuma, 2010). Keputusan 

pembelanjaan atau keputusan pemenuhan pembelanjaan dana berhubungan dengan penentuan 

sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pembelanjaan yang baik, atau 

penentuan struktur modal yang optimal. Keputusan pemenuhan dana mencakup berbagai 

pertimbangan apakah perusahaan akan menggunakan sumber internal maupun sumber 

eksternal, yang berasal dari hutang atau emisi obligasi, atau dengan emisi saham baru. 

Hasil analisis regresi secara simultan yang dilakukan oleh Siti Hardianti dan Barbara 

Gunawan (2010) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel-variabel ukuran perusahaan 

(size), likuiditas, profitabilitas, risiko dan pertumbuhan penjualan (growth) terhadap struktur 

modal. Penelitian yang dilakukan oleh Winahyuningsih et.al (2010) menunjukkan Ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan penjualan (growth), profitabilitas dan 

operating leverage terhadap struktur modal secara parsial. Penelitian Ali Kesuma (2009) 

menunjukkan Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif atau berlawanan arah 

dengan sturktur modal, Profitabilitas mempunyai pengaruh berlawan arah dengan struktur 

modal, Rasio Hutang mempunyai pengaruh yang signifikan dan searah dengan struktur 

modal.    

Hasil penelitian Darminto (2008) menunjukkan Secara simultan variabel variabel 

profitabilitas, likuiditas, struktur modal dan struktur kepemilikan saham mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen . sedangkan  penelitian. Glenn Indrajaya et.al (2011) 

menunjukkan struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal 

(leverage), ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, dan 

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan variabel pertumbuhan dan risiko bisnis tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal (leverage). 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan menggunakan variabel dependen 

yaitu struktur modal dan variabel independennya adalah ukuran perusahaan (size), likuiditas, 

profitabilitas, risiko, pertumbuhan penjualan (growth), struktur aktiva dan rasio hutang dan 

penelitian di lakukan terhadap perusahaan yang terdaftar d BEI pada tahun 2009 dan 2010. 

Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (Size) dengan struktur modal? 
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2. Apakah terdapat pengaruh antara likuiditas dengan struktur modal? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan struktur modal? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara risiko bisnis dengan struktur modal? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan (Growth) dengan struktur 

modal? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara struktur Aktiva dengan struktur modal? 

7. Apakah terdapat pengaruh  antara Rasio Hutang dengan struktur modal? 

 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Struktur Modal 

Perusahaan yang besar lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan kecil Ini 

dikarenakan semakin besar perusahaan, maka lebih memiliki arus kas yang lebih stabil, yang 

dapat mengurangi risiko dari penggunaan utang. Selain itu perusahaan besar memiliki 

probabilitas kebangkrutan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil, sehingga menurut 

hipotesis trade-off theory, semakin besar perusahaan maka perusahaan dapat memakai utang 

lebih banyak, ini terkait rendahnya risiko perusahaan besar.  

Penelitian yang di lakukan oleh Gleen Indrajaya et.al (2011) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan (size) berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Berdasarkan analisa 

dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka di turunkan hipotesis:  

H1: ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Likuiditas dengan Struktur Modal 

Likuiditas perusahaan adalah kekuatan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang jatuh 

tempo dalam jangka waktu pendek. Jika perusahaan banyak menggunakan aktiva lancar 

berarti perusahaan tersebut dapat menghasilkan aliran kas untuk membiayai aktivitas operasi 

dan investasi perusahaan. Aktiva lancar yang semakin besar menunjukan bahwa perusahaan 

berhasil melunasi hutang jangka pendek nya, sehingga hutang jagka pendek berkurang dan 

berakibat menurunnya proporsi hutang dalam struktur modal. 

Penelitian yang di lakukan oleh Siti Hardianti et.al (2010) menunjukan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Berdasarkan analisa dan temuan hasil 

penelitian terdahulu, maka di turunkan hipotesis: 

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Profitabilitas dengan Struktur Modal 

Perusahaan-perusahaan dengan profit yang tinggi cenderung menggunakan lebih banyak 

pinjaman untuk memperoleh manfaat pajak. Hal ini karena pengurangan laba oleh bunga 

pinjaman akan lebih kecil dibandingkan apabila perusahaan menggunakan modal yang tidak 

dikenai bunga, namun penghasilan kena pajak akan lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan lebih 

memilih pembiayaan internal daripada menggunakan pinjaman untuk mendanai investasi 

barunya maupun untuk tambahan modal. Perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas yang 
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tinggi akan menggunakan lebih banyak laba ditahan dan lebih sedikit utang. Oleh karena itu, 

besarnya komponen utang akan berhubungan dengan tingkat profitabilitas. 

Penelitian yang di lakukan oleh Winahyuningsih et.al (2010), Gleen Indrajaya et.al (2011), 

dan Siti Hardianti et.al (2010) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Ali Kesuma 

(2009) menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Berdasarkan analisa dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka di turunkan 

hipotesis: 

H3 : profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Risiko Bisnis dengan Struktur Modal 

Semakin tinggi risiko bisnis, maka probabilitas terjadinya financial distress juga semakin 

tinggi (apalagi ketika perusahaan menggunakan banyak utang) (Krishnan dan Moyers,1996 

dalam Indrajaya et.al, 2011). Ini dikarenakan earning yang tidak menentu akan menyebabkan 

arus kas masuk yang tidak menentu pula. Dan jika ternyata perusahaan rugi atau arus kas 

yang masuk tidak mencukupi untuk membayar beban bunga, maka perusahaan dapat 

bangkrut. Dan menurut teori trade-off, semakin tinggi kemungkinan financial distress, akan 

semakin tinggi pula kemungkinan financial distress costs yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Hal ini akan menyebabkan tingkat penggunaan utang yang optimum semakin 

rendah, sehingga perusahaan seharusnya menggunakan lebih sedikit utang. 

Penelitian yang di lakukan oleh Gleen Indrajaya et.al (2011) menunjukan bahwa risiko bisnis 

tidak signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Siti 

Hardianti et.al (2010) menunjukan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. Berdasarkan analisa dan temuan terdahulu, maka di turunkan hipotesis: 

H4: Risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Pertumbuhan (growth) Penjualan dengan Struktur Modal 

Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi kecenderungan 

penggunaan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan penjualannya tergolong 

rendah. Sehingga struktur modal perusahaan menjadi besar. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Winahyuningsih et.al (2010) dan Ali Kesuma 

(2009) menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal, penelitian yang di lakukan oleh Gleen Indrajaya et.al (2011) 

menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Siti Hardianti et.al (2010) 

menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan (growth) tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. Berdasarkan analisa dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka di turunkan 

hipotesis: 
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H5: pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Struktur Aktiva dengan Struktur modal 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari pada modalnya tertanam dalam 

aktiva tetap (fixed assets), akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang 

permanen, yaitu modal sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif  horisontal yang menyatakan 

bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap 

plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya 

terdiri atas aktiva lancar akan menguntungkan kebutuhan dananya dengan hutang. Jadi dapat 

dikatakan bahwa struktur aktiva mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. Jika 

pengukuran struktur aktiva didasarkan pada rasio antara total aktiva tetap terhadap total 

aktiva, maka secara teoritis terhadap hubungan yang negatif antara struktur aktiva dengan 

struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winahyuningsih et.al (2010) dan Ali Kesuma (2009) 

menunjukkan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh Negatif terhadap Struktur Modal, hasil 

berbeda di tunjukan dari penelitian Gleen Indrajaya et.al (2011) dalam penelitian nya 

menunjukan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan analisa dan temuan hasil penelitian terdahulu , maka di turunkan hipotesis : 

H6: struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hubungan Rasio Hutang dengan Struktur Modal 

Meningkatnya rasio hutang berarti bahwa kegiatan operasional perusahaan lebih banyak 

diperoleh dari hutang.  Asumsi tersebut menguatkan pendapat bahwa kenaikan atau 

penurunan rasio hutang akan berpengaruh pada komposisi struktur modal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Kesuma (2009) menunjukan bahwa rasio hutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Berdasarkan analisa dan hasil temuan 

terdahulu maka di turunkan hipotesis : 

H7 : Rasio hutang tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Manajer keuangan suatu perusahaan melakukan aktivitas pendanaan untuk memenuhi 

kebutuhan dana dari akivitas operasi dan investasi. Pendanaan jangka pendek biasanya terkait 

dengan aktivitas operasi sedangkan pendanaan jangka panjang terkait dengan aktivitas 

investasi pada aktiva tidak lancar. Dalam penelitian ini pendanaan akan terfokus pada 

pendanaan akan kebutuhan investasi perusahaan. Dalam melakukan pendanaan, perusahaan 

dapat menggunakan utang dan juga ekuitas (laba ditahan, saham biasa, maupun saham 

preferen). Utang juga dapat diklasifikasikan berdasarkan subjeknya seperti utang bank, 

penerbitan obligasi kepada perusahaan lain, atau penerbitan obligasi kepada publik.  

Perusahaan dalam mencari kebutuhan dana selain mempertimbangkan jenis sumber dana juga 

perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan dana internal (laba ditahan) atau 
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mencari dana kepada pihak luar (seperti penerbitan obligasi atau penerbitan saham baru). 

Dikarenakan tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, 

maka perusahaan harus mencari sumber dana dengan biaya paling murah (Hanafi dalam 

Indrajaya et.al, 2011). Sehingga perusahaan harus menentukan bauran struktur modal yang 

tepat bagi perusahaan. Meskipun sulit diukur pengaruh struktur modal pada nilai perusahaan, 

namun sedikit banyak struktur modal akan mempengaruhi biaya modal dan selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan (seperti yang dikemukakan dalam teori MM). Dalam 

penelitian ini, pengertian struktur modal akan mengacu kepada financial leverage (leverage). 

Dengan melihat seberapa besar proporsi penggunaan utang jangka panjang terhadap 

keseluruhan aktiva, maka penggunaan utang jangka panjang dianggap dapat menggambarkan 

struktur modal perusahaan. Oleh karena kebijakan struktur modal menjadi penting bagi 

perusahaan, maka manajer keuangan perusahaan perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan struktur modal. Dalam penelitian ini, ada tujuh faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan dalam penggunaan leverage. 

Faktor-faktor tersebut adalah struktur aktiva, ukuran perusahaan (size), tingkat pertumbuhan 

(growth), profitabilitas, risiko bisnis, struktur aktiva dan rasio hutang. 

Gambar 1 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 dan 2010. Unit sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selama 

periode penelitian, memiliki variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu : ukuran 

perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan (growth), 

struktur aktiva, rasio hutang selama periode 2009 dan 2010. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data berupa angka-angka dan dalam data ini biasa dilakukan berbagai operasi matematika. 

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria : 

Perusahaan telah terdaftar dan aktif di BEI selama periode penelitian, perusahaan yang 

menghasilkan laba positif selama periode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2009 dan 2010. 

Untuk mendapatkan landasan teori yang komprehensif mengenai masalah dalam penelitian 

ini, peneliti mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan 

diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti 

jurnal, artikel, buku dan penelitian terdahulu. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal yaitu perimbagan antara modal 

sendiri dengan modal asing (Husnan dalam Hardianti et.al, 2010). Struktur modal dalam 

penelitian ini menggunakan Total Debt to Total Assets 9 (TDTA) yaitu rasio total hutang 

terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun tertentu (Wijaya dan 

Hadianto dalam Hardianti et.al, 2010). 

Hutang Jangka Panjang 

Struktur Modal  =      x 100% 

                                            Modal Sendiri 

Variabel Independen 

Ukuran Perusahaan (Size) (X1) 

Mengacu penelitian yang di lakukan Wijaya dan Hadianto dalam Hardianti et.al (2010), 

ukuran perusahaan diproksi dengan logaritma natural total penjualan perusahaan selama satu 

tahun tertentu. 

Size = Log (Total Penjualan) 

Likuiditas (X2) 

Likuiditas yang dimaksudkan yaitu rasio lancar (current ratio) perusahaan pada akhir periode 

tahun tertentu (Aditya dalam Hardianti et.al, 2010) 

Current Ratio = Total Aktiva Lancar/ Total Kewajiban Lancar 

Profitabilitas (X3) 

Profitabilitas pada penelitian ini di ukur dengan rumus sebagai berikut (Aditya dalam 

Hardianti et.al, 2010) : 

 Net Profit Margin (NPM) = Total Laba Bersih/ Total Penjualan 

Risiko Bisnis (X4) 

Risiko bisnis dalam penelitian ini di ukur menggunakan Basic Earning Power Ratio. 

Basic Earning Power Ratio = EBIT/Total Aktiva 
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Pertumbuhan Penjualan (X5) 

Pertumbuhan penjualan di hitung sebagai persentase pertumbuhan penjualan pada tahun 

tertentu terhadap tahun sebelumnya (Aditya dalam Hardianti et.al, 2010). 

(Net Sales t – Net Sales t-1) 

Pertumbuhan =       x 100% 

Net Sales t-1 

Struktur Aktiva (X6) 

Aktiva Lancar 

Struktur Aktiva =       x 100% 

Aktiva Tetap 

Rasio Hutang (X7) 

Total Hutang 

Debt ratio =    x100 

Total Aktiva 

 

Tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan penyajian data penelitian dalam bentuk 

tabel frekuensi atau grafik dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya 

seperti rata-rata ( mean ) dan standar deviasi ( Ietje dalam Hardianti et.al, 2010 ). 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik pada 

model regresi. Pengujian ini menggunakan uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov. Pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov dikatakan memenuhi asumsi 

normalitas apabila signifikan nya lebih besar dari pada alpha 0,05. Untuk menguji ada 

tidaknya multikoloniertas dilihat dari tolorance atau VIF. Model regresi akan bebas dari 

multikolonieritas jika nilai tolorance > 0,10 atau jika VIF < 10 ( Ghozali dalam Hardianti 

et.al, 2010 ). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi ( Algifari, 

dalam Hardianti et.al, 2010 ). Pengujian autokolerasi dalam penelitian ini melalui run test dan 

tidak terjadi, autokolerasi apabila asymp. Sig. > alpha 0,05 ( Ghozali dalam Hardianti et.al, 

2010). Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidakasamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengataman ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2005 :125). 

Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS versi 11.0 for windows. Secara umum persamaan untuk regresi 

linier berganda untuk penelitian ini adalah:  

Y = βₒ + β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + ε 

Di mana: 
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Y : struktur modal perusahaan i pada tahun t 

âₒ : konstanta 

â  : koefisien variabel 

X1 : size perusahaan i pada tahun t 

X2 : likuiditas perusahaan i pada tahun t 

X3 : profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

X4 : risiko perusahaan i pada tahun t 

X5 : pertumbuhan perusahaan i pada tahun t 

X6 : struktur aktiva i pada tahun t 

X7 : risiko bisnis i pada tahun t 

E : error 

Nilai Adjusted R menunjukan seberaba besar model regresi mampu menjelaskan variasi 

variabel tergantung. Uji nilai F adalah untuk mengetahui ada tidak nya pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu struktur modal , apabila nilai 

signifikasi F lebih kecil dari alpha (0,05). Uji nilai t adalah uji yang digunakan untuk menguji 

keterkaitan secara individu antara variabel bebas variabel terikat yaitu struktur modal. 

Koefisiensi regresi digunakan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat 

sedangkan hipotesis diterima jika nilai sig (P value) < 0,05 (â). 

HASIL PEMBAHASAN 

Berdasarkan teknik purposive sampling dapat diketahui dari seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI terdapat 80 perusahaan yag memenuhi kriteria. Hasil tersebut 

menunjukan 80 sampel penelitian dengan periode penelitian dua tahun, sehingga jumlah 

observasi penelitian sebanyak 160.  

Tabel 1 

 

Descriptive Statistics

160 ,0116 4,8673 ,341734 ,6118322

160 10,9941 18,6830 14,294344 1,4626225

160 ,0663 10,6847 2,369717 2,0021866

160 ,0019 ,6553 ,086834 ,0861776

160 -,0098 ,9414 ,142802 ,1452467

160 -,9174 3,1017 ,102400 ,4123790

160 ,1342 133,6203 4,221401 12,0034261

160 ,0250 4,8108 ,490882 ,5201196

160

Struktur Modal

Size

Likuiditas

Prof itabilitas

Resiko Bisnis

Pertumbuhan Penjualan

Struktur aktiva

Rasio Hutang

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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Berdasarkan penelitian di ketahui bahwa struktur modal memiliki rata-rata sebesar 0,3417 

dengan standar deviasi 0,6118. Ukuran Perusahaan (size) memiliki rata-rata sebesar 14,2943 

dengan standar deviasi 1,4626. Likuiditas mempunyai rata-rata sebesar 2,369 dengan standar 

deviasi 2,002. profitabilitas mempunyai nilai rata-rata 0,0868 dengan standar deviasi 0,08617. 

Risiko Bisnis mempunyai nilai rata-rata 0,1428 dengan standar deviasi 0,1452. Pertumbuhan 

Penjualan (growth) mempunyai nilai rata-rata 0,1024 dengan standar deviasi 0,4123. Struktur 

Aktiva mempunyai nilai rata-rata 4,221 dengan standar deviasi 12,003. Rasio Hutang 

mempunyai nilai rata-rata 0,490882 dengan standar deviasi 0,52011. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Pada tabel 2 menunjukan nilai sig. Sebesar 0,000<0,05 dengan demikian data tidak normal. 

Uji Multikolineritas 

Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa VIF < 10 dan tolerance 1 untuk semua variabel, maka 

persamaan model regresi tidak terjadi adanya gejala multikolonieritas. 

Uji Heterodaktisitas 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai signifikasi untuk masing-masing variabel bebas lebih 

besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heterodaktisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watso (DW). Dari regresi diperoleh angka DW 

sebesar 2,066. Dengan jumlah data (n) sama dengan 147 dan jumlah variabel (k) sama dengan 

7 serta α= 5% diperoleh angka dL = 1,637 dan dU = 1,832. Karena DW = 2,066 terletak 

sebelum du dan sesudah dL maka model persamaan regresi yang di ajukan tidak terdapat 

autokorelasi. 

Regresi Linier Berganda 

Tabel 2 Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa

-,475 ,193 -2,458 ,015

,051 ,013 ,308 3,973 ,000

-,015 ,010 -,127 -1,408 ,161

-,069 ,246 -,025 -,279 ,781

-,406 ,180 -,242 -2,257 ,026

-,081 ,044 -,143 -1,852 ,066

,002 ,001 ,088 1,208 ,229

,183 ,057 ,306 3,220 ,002

(Constant)

Size

Likuiditas

Prof itabilitas

Resiko Bisnis

Pertumbuhan Penjualan

Struktur aktiva

Rasio Hutang

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Struktur Modala. 
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Hasil analisis sebelumya, telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah telah memenuhi persyaratan normalitas dan asumsi klasik sehingga uji 

regresi dalam penelitian ini sudah dianggap layak dilakukan. 

Y = -0,475 + 0,051X1 - 0,015X2  - 0,069X3 -0,406X4 - 0,081X5 + 0,002X6 + 0,183X7 + e 

1. Konstanta sebesar -0,475 menyatakan bahwa jika variabel lain yaitu ukuran perusahaan 

(size), likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, dan 

rasio hutang konstan, maka struktur modal sebesar -0,475. 

2. Nilai koefisiensi regresi untuk ukuran perusahaan sebesar 0,051, mempunyai arti setiap 

penambahan 1 satuan untuk ukuran perusahaan, sedangkan variabel lain di anggap 

konstan maka akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,051. 

3. Nilai koefisiensi regresi untuk likuiditas sebesar -0,015, mempunyai arti setiap 

pengurangan 1 satuan untuk likuiditas, sedangkan variabel lain di anggap konstan maka 

akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,015. 

4. Nilai koefisiensi regresi untuk profitabilitas sebesar -0,069, mempunyai arti setiap 

pengurangan 1 satuan untuk profitabilitas, sedangkan variabel lain di anggap konstan 

maka akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,069. 

5. Nilai koefisiensi regresi untuk risiko bisnis sebesar -0,406, mempunyai arti setiap 

pengurangan 1 satuan untuk risiko bisnis, sedangkan variabel lain di anggap konstan 

maka akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,406. 

6. Nilai koefisiensi regresi untuk pertumbuhan penjualan sebesar -0,081, mempunyai arti 

setiap pengurangan 1 satuan untuk pertumbuhan penjualan, sedangkan variabel lain di 

anggap konstan maka akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,081. 

7. Nilai koefisiensi regresi untuk ukuran struktur aktiva sebesar 0,002, mempunyai arti 

setiap penambahan 1 satuan untuk struktur aktiva, sedangkan variabel lain di anggap 

konstan maka akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,002. 

8. Nilai koefisiensi regresi untuk rasio hutang sebesar 0,183, mempunyai arti setiap 

penambahan 1 satuan untuk rasio hutang, sedangkan variabel lain di anggap konstan maka 

akan meningkatkan struktur modal sebesar 0,183. 

Pengujian Hipotesis 

Tabel 3 

 

Uji t 

ANOVAb

2,389 7 ,341 7,988 ,000a

5,938 139 ,043

8,327 146

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Rasio Hutang,  Pertumbuhan Penjualan, Struktur aktiv a,

Prof itabilitas, Size, Likuiditas, Resiko Bisnis

a. 

Dependent  Variable: Struktur Modalb. 
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Pengujian H1 

Nilai signifikan 0,000< 0,05, dengan demikian hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal diterima. 

Pengujian H2 

Nilai signifikan 0,161> 0,05, dengan demikian hipotesis kedua yaitu likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal diterima. 

Pengujian H3 

Nilai signifikan 0,781> 0,05, dengan demikian hipotesis ketiga yaitu profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal diterima. 

Pengujian H4 

Nilai signifikan 0,026< 0,05, dengan demikian hipotesis keempat yaitu risiko bisnis tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal ditolak. 

Pengujian H5 

Nilai signifikan 0,066> 0,05, dengan demikian hipotesis kelima yaitu pertumbuhan penjualan 

berpengaruh terhadap struktur modal ditolak. 

Pengujian H6 

Nilai signifikan 0,229> 0,05, dengan demikian hipotesis keenam yaitu struktur aktiva tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal diterima. 

Pengujian H7 

Nilai signifikan 0,002< 0,05, dengan demikian hipotesis ketujuh yaitu rasio hutang tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal ditolak. 

Uji F 

Nilai signifikasi 0,00< 0,05, demikian persamaan semua variabel bebas (ukuran perusahaan, 

likuiditas, profitabilita, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, dan rasio 

hutang) secara bersama-sama berpengaru secara signifikan terhadap variabel struktur modal. 

Dengan hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, 

pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan rasio hutang secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel struktur modal diterima. 

Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisiensi determinasi untuk variabel independen (ukuran perusahaan, likuiditas, 

profitabilitas, risiko bisnis, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan rasio hutang) dapat 

menjelaskan struktur modal sebesar 25,10% sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor yang 



JURAKSI, Februari 2012  

61 

lain diluar variabel yang diteliti, yaitu pertumbuhan aktiva, set kesempatan investasi, dan lain-

lain. 

Tabel 4 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh  yang signifikan terhadap struktur modal, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa  ukuran perusahaan  berpengaruh  terhadap struktur modal  diterima. 

2. Variabel likuiditas tidak berpengaruh  yang signifikan terhadap struktur modal, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,161 > 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa  likuiditas  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal  diterima. 

3. Profitabilitas tidak  berpengaruh terhadap struktur modal, hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikasi  0,781 > 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa  

profitabilitas  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal di terima. 

4. Risiko bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap variabel struktur modal hal ini 

dibuktikan dengan signifikasi 0,026 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa  resiko bisnis tidak berpengaruh  terhadap struktur modal ditolak. 

5. Variabel pertumbuhan penjualan tidak   berpengaruh  yang signifikan terhadap struktur 

modal, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,066 >  0,05. Dengan demikian 

hipotesis lima  yang menyatakan bahwa  pertumbuhan penjualans  berpengaruh  terhadap 

struktur modal  ditolak. 

6. Variabel struktur aktiva  tidak  berpengaruh  yang signifikan terhadap struktur modal, hal 

ini dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,229 > 0,05. Dengan demikian hipotesis keenam 

yang menyatakan bahwa  struktur aktiva  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal  di 

terima. 

7. Variabel rasio hutang  berpengaruh  yang signifikan terhadap struktur modal, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi 0,002 < 0,05. Dengan demikian hipotesis tujuh yang 

menyatakan bahwa  rasio hutang  tidak berpengaruh  terhadap struktur modal    ditolak. 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Pihak investor bisa menggunakan faktor-faktor yang mempenagruhi struktur  modal 

seperti rasio hutang, resiko bisnis dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

Model Summaryb

,536a ,287 ,251 ,2066893 2,066

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Rasio Hutang, Pertumbuhan Penjualan, Struktur

aktiva, Prof itabilitas, Size, Likuiditas, Resiko Bisnis

a. 

Dependent Variable: Struktur Modalb. 
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hutang, dan resioko yang tinggi akan lebih mengambil kebijakan struktur modal yang 

tinggi, sehingga kesempatan untuk membagikan dividen adalah kecil.  

2. Pihak investor juga memperhatikan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

akan menguntungkan bagi investor, karena kemampuan untuk membayar capital gain 

juga lebih tinggi. 

Keterbatasan penelitian ini adalah : Penelitian ini hanya bisa menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal sebesar 25,10 %. 

Implikasi bagi penelitian selanjutnya adalah : Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan 

penelitian ini dalam rangka mengetahui dampak dari struktur modal yang digunakan 

perusahaan terhadap kebijakan struktur modal, seperti struktur kepemilikan perusahaan 
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FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KONSERVATISME AKUNTANSI 

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2007-2009) 

Okta Dwi Nugroho  

Dian Indriana T. L. 

Abtsraksi: Penelitian ini membahas tingkat laporan keuangan copnservatism faktor 

determinannya. Pengamatan dilakukan untuk perusahaan manufaktur BEI tahun 2007 

dan 2009. Faktor-faktor yang diidentifikasi adalah utang / ekuitas hipotesis (yang 

ditunjukkan oleh leverage ratio) dan hipotesis ukuran (diukur dengan ukuran 

perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal dan rasio konsentrasi manufactaring 

industri). Tingkat konservatisme diukur dengan akrual non operasional dan regresi 

berganda diskresioner acrualls.using, acara hasil bahwa konsentrasi rasio, intensitas 

modal dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang signifikan 

Kata kunci: konservatisme, utang / ekuitas hipotesis, hipotesis ukuran 

Abstract: This research discusses the financial statement copnservatism level its 

determinants. Observations are done for manufacturing companies BEI in 2007 and 

2009. The factors identified are debt/equity hypothesis (proxied by lavarege ratrio) 

and size hypothesis (measured by firms size, firm risk,capital intensity and 

concentration ratio of manufactaring industry). Conservatism level is measured by 

non operating accruals and discretionary acrualls.using multiple regression ,the 

result show that concentration ratio,capital intensity and firm size are the significant 

factors. 

Keywords: conservatism, debt/equity hypothesis, size hypothesis 

 

PENDAHULUAN 

Keputusan ekonomi yang dibuat oleh pelaku pasar berdasar informasi yang diperoleh dari 

laporan keuangan umumnya tercermin dalam tindakan pelaku pasar yang disebut dengan 

reaksi pasar. Reaksi pasar dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalab pengumuman yang 

berhuhungan dengan laba (earnings related announcements).  

Pengumurnan yang terkait dengan laba yang menyebabkan timbulnya reaksi pasar mencakup 

pengumuman laporan tahunan awal, laporan tahunan rinci, laporan interim awal, laporan 

interim rinci, laporan pembahan metoda-metoda akuntansi, laporan auditor, dan sebagainya 

(Hartono 2000).Laba mempunyai tingkat konservatisma yang berbeda. Konservatisma 

merupakan konvensi laporan keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut 

sebagai prinsip akuntansi yang dominan. Konvensi seperti konservatisma menjadi 

pertimbangan dalam akuntansi dan laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilingkupi 

oleh ketidak pastian. 

 Masalah konservatisma merupakan masalah penting bagi investor, dan menurut Wolk (2000), 

Givoly dan Hayn (2002) terdapat indikasi kecendrungan peningkatan konservatisme secara 

global.Financial Accounting Standard Boad (FASB) dalam Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC No. 2) disebutkan bahwa karakteristik kualitatif suatu informasi 
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yang utama adalah kualitas relevansi dan keandalan. Keandalan informasi dapat dinilai dari 

informasi tersebut cukup terbebas dari kesalahan, penyimpangan dan disajikan dengan jujur.  

Keandalan diperlukan oleh pengguna atau pribadi-pribadi yang tidak memiliki cukup waktu 

dan keahlian untuk memeriksa isi sebenarnya dari informasi laporan keuangan tersebut. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, 2009) tujuan laporan keuangan dalam 

tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. 

 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai perusahaan meliputi, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, arus kas. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan 

kebebasan memilih metoda akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.  

Kebebasan dalam metoda ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berbeda-beda disetiap perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut 

atau dengan kata lain perusahaan memiliki sedikit kebebasan dalam memilih salah satu dari 

beberapa alternative yang ditawarkan dalam standar akuntansi keuangan yang dianggap sesuai 

kondisi perusahaan.Misalnya kebutuhan perusahaan untuk mengurangi risiko dari kondisi 

ekonomi yang tidak stabil, maka untuk mengurangi risiko tersebut biasanya perusahaan 

melakukan tindakan kehati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan. Tindakan kehati-

hatian tersebut dilakukan dengan cara pengakuan dan pengukuran aset, laba, utang, serta 

biaya dengan hati-hati.  

Suwardjono (1989) menyatakan bahwa tindakan kehati-hatian tersebut diimplikasikan dengan 

mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui 

pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Pelaporan 

yang bersifat kehati-hatian tersebut sering kali disebut dengan konservatisma akuntansi.  

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (prudent) terhadap 

ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham 

(shareholders) dan pemberi pinjaman (debtholders) yang menentukan sebuah verifikasi 

standar yang lebih tinggi untuk mengakui goodnews daripada badnews (Lara, et al., 2005). 

Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai 

prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. 

 Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua 

pemakai laporan keuangan. Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi 

ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa 

ketidakpastian dan resiko inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. 
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Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme 

mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva.  

Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer 

perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada 

keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004).  

Konservatisme merupakan antisipasi terhadap kerugian daripada laba. Menurut Watts (2003) 

dalam Kiryanto dan Supriyanto (2006), mengantisipasi laba berarti mencatat laba sebelum ada 

klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang dan sebaliknya 

tidak mengantisipasi laba berarti belum mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum 

dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang.  

LaFond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi meliputi 

penggunaan standar yang lebih tepat untuk mengakui bad news sebagai kerugian dan untuk 

mengakui good news sebagai keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara 

manajer dan shareholders. Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang 

dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-

hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 

2002). Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah pilihan metode akuntansi ditujukan pada 

metode yang melaporkan laba dan aktiva lebih rendah atau utang lebih tinggi.  

Peneliti lain, Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba 

(dan mengecilkan aktiva bersih) dalam merespons berita buruk (bad news), tetapi tidak 

meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespons berita baik (good news). 

Praktik konservatisme bisa terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia 

memperbolehkan perusahaan untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan 

metode yang diperbolehkan pada situasi yang sama. Misalnya, PSAK No. 14 mengenai 

persediaan, PSAK No. 17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK No. 19 mengenai aktiva 

tidak berwujud dan PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Akibat dari 

fleksibelitas dalam pemilihan metode akuntansi adalah terhadap angka-angka dalam laporan 

keuangan, baik laporan neraca maupun laba-rugi.  

Penerapan metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda dalam 

laporan keuangan. Widya (2004) telah meneliti penerapan akuntansi konservatif di indonesia. 

Widya (2004) melaporkan 76,9 % dari 75 perusahaan di BEJ pada periode 1995-2002 

menerapkan akuntansi konservatif. Faktor-faktor yang menjelaskan praktik akuntansi 

konservatif adalah konsentrasi kepemilikan di Indonesia, kontrak utang, kos potlitis dan 

pertumbuhan. Semua faktor secara signifikan menjelaskan praktik akuntansi konservatif 

kecuali kontrak utang. Dahlia Sari (2004) meneliti peran akuntansi konservatif dalam 

mengurangi konflik antara pemegang saham dan pemegang obligasi pada saat pengumuman 

deviden.  

Hasil penelitian mendukung hipotesis penelitian bahwa konservatisme berperan dalam 

perusahaan yang menghadapi konflik pemegang saham-pemegang obligasi. Konservatisma 

adalah reaksi yang hati-hati (prudent reaction) menghadapi ketidakpastian yang melekat 
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dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidak pastian dan risiko yang inheren 

dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting 

dalam laporan keuangan, konservatisma rnengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan 

mengukur pendapatan dan aktiva. 

Faktor yang mempengaruhi konservatisme 

1. Ukuran Perusahaan  

adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. 

Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan 

diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada 

biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan 

Houston 2001).  Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976) serta Watts dan Zimmerman 

(1978), Zmijewski dan Hagerman menghipotesiskan bahwa biaya politis akan meningkat 

seiring dengan ukuran perusahaan. Manajer pada perusahaan besar lebih menyukai utuk 

memilih pengurangan laba portofolio pada prosedur akuntansinya. 

2. Risiko Perusahaan  

Dalam Enterprise-Wide Risk Management, risiko perusahaan bukan hanya financial risk 

(risiko keuangan) saja, seperti risiko gagal bayar dalam suatu transaksi keuangan, risiko 

kesalahan dalam accounting system perusahaan ataupun risiko perubahan nilai mata uang. 

Selain risiko keuangan ada yang disebut risiko teknis, risiko operasional, dan risiko pasar 

(lazim disebut market risk atau commercial risk) Vibis consulting (2007) . Zmijewski dan 

Hagerman (1981) menghipotesiskan bahwa biaya politik bervariasi terhadap risiko 

perusahaan ,dan perusahaan yang beresiko tinggi lebih besar kemungkinannya untuk memilih 

portofolio prosedur yang menurunkan laba atau laporan keuangan cenderung konservatif . 

3. Rasio Konsentrasi  

Adalah ukuran total output yang dihasilkan dalam suatu industri yang diberikan oleh sejumlah 

perusahaan dalam industri.konsentrasi ratio biasanya digunakan untuk menunjukkan  tingkat 

penguasaan pasar perusahaan terbesar di industri dan untuk menggambarkan sejauh mana 

industri itu.wikipedia( 2007).  Menurut bain (2007) rasio konsentrasi digunakan untuk 

menentukan tingkat kompetisi didalam industri. Semakin tinggi rasio konsentrasi ,semakin 

besar kemungkinanya manajer akan menggunakan prosedur – prosedur yang akan 

menurunkan laba atau laporan keuangan cenderung konservatif. 

4. Intensitas Modal  

Adalah Istilah dalam ilmu ekonomi untuk jumlah tetap atau nyata (modal) yang hadir  dalam 

kaitannya dengan faktor faktor produksi ,terutama tenaga kerja pada tingkat proses produksi 

ataupun ekonomi agregat.wikipedia (2007). Menurut Zmijewski dan Hagerman bahwa 

perusahaan yang padat modal dihipotesiskan mempunyai biaya politik yang lebih besar dan 

lebih mungkin untuk mengurangi laba atau laporan keuangan cenderung konservatif 
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Ukuran perusahaan:  menurut Jensen dan Meckling (1976) serta Watts dan Zimmerman 

(1978), Zmijewski dan Hagerman menghipotesiskan bahwa biaya politis akan meningkat 

seiring dengan ukuran perusahaan. Manajer pada perusahaan besar lebih menyukai untuk 

memilih pengurangan laba portofolio pada prosedur akuntansinya.  

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 

Risiko perusahaan : menurut Zmijewski dan Hagerman (1981) menghipotesiskan bahwa 

biaya politik bervariasi terhadap risiko perusahaan, dan perusahaan yang berisiko tinggi, lebih 

besar kemungkinannya untuk memilih portofolio prosedur yang menurunkan laba atau 

laporan keuangan cenderung konservatif.  

H2: Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi  

Rasio konsentrasi : menurut bain (1968) Struktur industri didefinisikan dalam terminologi 

distribusi jumlah dan ukuran dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri, Rasio ini 

digunakan untuk menentukan tingkat kompetisi didalam industri. Semakin tinggi rasio 

konsentrasi, semakin besar kemungkinannya manajer akan menggunakan prosedur – prosedur 

yang akan menurunkan laba atau laporan keuangan cenderung konservatif.  

H3 :  Rasio konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 

Intensitas modal :  Menurut Zmijewski dan Hagerman bahwa perusahaan yang padat modal 

dihipotesiskan mempunyai biaya politik yang lebih besar dan lebih mungkin untuk 

mengurangi laba atau laporan keuangan cenderung konservatif.  

H4: Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 

METODE PENELITIAN 

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah 

ditetapkan (Nugroho, 2006:35). Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat 

dipahami sebagai sekelompok obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan 

karakteristik. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun buku 2007-2009. Sampel sendiri adalah sebagian data yang 

diambil dari populasi, Sudjana (1996 : 6). Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metoda purposive sampling. Pemilihan sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan antara lain:  

1. Terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten dan 

lengkap dari tahun 2007-2009. 

2. Perioda laporan keuangan perusahaan berakhir setiap 31 Desember. 

3. Memiliki laba selama periode penelitian 

Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter  

adalah jenis data penelitian antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, 
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memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu 

kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian (Nur  Indriantoro dan 

Bambang supomo, 1999). dan data dokumenter dalam penelitian ini dapat menjadi bahan atau  

dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan  melalui metode observasi dan analisis 

dokumen yang dikenal dengan content analysis. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur Indriantoro dan 

Bambang Supomo,1999).Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang telah dipublikasikan pada tahun 2007-2009. Dan tersedia di pojok BEI UNDIP, 

data dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD) selama periode 2007-2009. Data 

sekunder lainnya diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, artikel,buku teks, dan 

referensi lain yang mendukung penelitian ini. 

Metoda pengumpulan data yang dipakai adalah metoda dokumentasi Pemilihan sampel yang 

memiliki kriteria-kriteria tertentu. Data dikumpulkan dengan mencatat data yang diperlukan 

dari pojok BEI Universitas Diponegoro, IDX dan ICMD. 

Pengujian model penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan sebagai 

berikut (Watts and Zimmerman; Almilia (2004). 

Y= a + b1 x1+ b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + e 

Keterangan : 

Y= pengukuran konservatisme  

a= konstanta 

b1-b4= koefisien regresi 

X1= ukuran perusahaan  

X2= risiko perusahaan  

X3= rasio konsentrasi 

X4= intensitas modal  

e= error term 

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi uji 

asumsi klasik. Hal ini digunakan untuk menghindari estimasi yang bias, mengingat tidak pada 

semua data dapat dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi. 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). 

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan 

grafik normal probability plot dan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-

S). Dasar pengambilan keputusan menggunakan analisis grafik normal probability plot adalah 

(Ghozali, 2009):  

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.   

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.   

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-

Sample K-S) adalah (Ghozali, 2009):  

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dimana H0 adalah data 

terdistribusi secara normal. Hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal.  

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA yang 

merupakan data tidak berdistribusi normal ditolak. Hal ini berarti data residual 

berdistribusi normal.  

 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Untuk mengetahui ada tidaknya 

Heteroskedastisitas, pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan 

keputusan dalam mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2009):  
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

Heteroskedastisitas.  

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara ksalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena 

”gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi ”gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dalam penelitian yaitu menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM test) 

karena dalam penelitian ini sampel yang digunakan besar. Uji autokorelasi dengan 

menggunakan uji Lagrange Multiplier digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. 

Uji Lagrange Multiplier ini akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-

Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) ut 

menggunakan autogressive model dengan orde.  

p : Ut = ρ1Ut-1 + ρ2Ut-2 + ... + ρpUt-ρ + εt 

Dengan hipotesis nol (H0) adalah ρ1= ρ2=...=ρp=0, dimana koefisien autogressive secara 

simultan sama dengan nol, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. 

Jika pada tabel coefficients signifikansi RES_2 di bawah 0,05 berarti ada autokorelasi, 

sedangkan jika angka tersebut di atas 0,05 berarti tidak ada autokorelasi. 

Uji Model Fit ( uji f ) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secra bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (α=5%). Penolakan atau 

penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria:  

1. Apabila nilai signifikasi f < 0.05, maka H0 ditolak atau HA diterima yang berarti 

koefisien regresi signifikan. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

semua variabel independen terhadap variabel dependen.  

2. Apabila nilai signifikasi f > 0.05, maka H0 diterima atau HA ditolak yang berarti 

koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti semua variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Nilai R
2
 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Tetapi karena R
2
 mengandung kelemahan 

mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model, maka penelitian ini menggunakan adjusted R
2
 berkisar antara nol dan satu. Jika nilai 

adjusted R
2
 semakin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam 

menjelaskan variabel dependen. 

Uji t 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (α=5%). Penerimaan atau 

penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Apabila nilai signifikasi t < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.  

2. Apabila nilai signifikasi t > 0.05 maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu veriabel independen terhadap variabel dependen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan kategori  Manufaktur di BEI tahun 2007-2009, 

sebanyak 71 perusahaan, dengan sistem pooled data cross sectional yaitu dengan 

menggabungkan data cross section dan time serie selama 3 tahun berturut-turut, maka data 

diolah sebanyak 213. keunggulan menggunakan  sistem pooled data  cross sectional adalah : 

1. Penggunaan data polling akan meningkatkan jumlah observasi (sampel) 

2. Dengan Polling data akan diperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan 

variasi yang mencul menurut waktu 

Statistik deskriptif akan mengemukakan cara-cara penyajian data hasil penelitian. Penjelasan 

data disertai dengan nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut ini 

statistik deskriptif data penelitian yang terdiri dari variabel. Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics

213 10,63 18,30 14,0111 1,45627

213 -1,9975 5,1354 ,364896 ,9561327
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213 -10,6722 1,7110 -,681307 1,3612602
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas didapatkan nilai rata-rata ukuran perusahaan yang diukur dengan 

LN_total aktiva adalah sebesar 14,011. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan adalah 

tinggi karena memiliki aktiva lebih dari 1 triliun rupiah. Nilai minimum dari ukuran 

perusahaan adalah  sebesar 10,63; dan nilai maksimum dari total aktiva adalah  sebesar 18,30. 

nilai standar deviasi sebesar 1,456 lebih kecil dari rata-rata sebesar 14,011, hal ini 

mengindikasikan bahwa penyebaran data untuk variabel ukuran perusahaan adalah merata. 

Nilai rata-rata resiko perusahaan yang diukur dengan resiko bisnis perusahaan, yaitu 

perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal  adalah sebesar 0,364896.  

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang adalah 36,49%, 

artinya setiap Rp. 1 hutang yang dimiliki perusahaan dijamin oleh modal perusahaan sebesar 

Rp. 0,3649. Nilai minimum dari resiko perusahaan  adalah  sebesar -1,9975; dan nilai 

maksimum dari resiko perusahaan  adalah  sebesar 5,1354. Nilai standar deviasi sebesar 

0,9561327  lebih besar dari rata-rata sebesar 0,364896, hal ini mengindikasikan bahwa 

penyebaran data untuk variabel resiko perusahaan  adalah  tidak merata. Nilai rata-rata rasio 

konsentrasi  yang diukur dengan CR4, yaitu perbandingan dari jumlah nilai penjualan 

perusahaan terbesar dengan nilai total penjualan industri, adalah sebesar 0,506700. Nilai 

minimum dari rasio konsentrasi  adalah  sebesar 0,4995; dan nilai maksimum dari rasio 

konsentrasi  adalah  sebesar 0,5125. Nilai standar deviasi sebesar 0,0054114  lebih kecil dari 

rata-rata sebesar 0,506700, hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data untuk variabel 

rasio konsentrasi   adalah  merata.  

Nilai rata-rata  intensitas modal  yang diukur dengan perbandingan antara total asset dengan 

nilai penjualan perusahaan  adalah sebesar 0,882257. Dengan demikian setiap Rp. 1 dari asset 

yang digunakan perusahaan dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp. 0,882257. Nilai 

minimum dari intensitas modal  adalah  sebesar 0,0430; dan nilai maksimum dari intensitas 

modal  adalah  sebesar 4,1084. Nilai standar deviasi sebesar 0,4455483  lebih kecil dari rata-

rata sebesar 0,882257 

hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran data untuk variabel intensitas modal   adalah  

merata. Nilai rata-rata konservatisme akuntansi  yang diukur dengan akrual diskresioner 

adalah sebesar -0,681307. Nilai akrual diskresioner bernilai negatif, dapat diartikan bahwa 

rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel rata-rata melakukan manajemen laba atau 

melakukan konservatisme akuntansi. Nilai minimum dari konservatisme akuntansi  adalah  

sebesar -10,6722,; dan nilai maksimum dari konservatisme akuntansi  adalah  sebesar 1,7110. 

Nilai standar deviasi sebesar 1,3612602  lebih besar dari rata-rata sebesar -0,681307, hal ini 

mengindikasikan bahwa penyebaran data untuk variabel konservatisme akuntansi   adalah 

tidak merata. 

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel 

dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 

penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal  P-Plot of 

Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data 

adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal 
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dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  Selain menggunakan Normal  P-Plot of Regression Standardized Residual 

normalitas data diuji dengan menggunakan kolmogorov-sminorov. Hasil pengujian dengan 

menggunakan 213 data diperoleh hasil tidak normal sebagai berikut :  

Uji Normalitas Dengan Menggunakan Grafik Normal P-Plot 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa data tidak normal, karena menyabar tidak 

disepanjang garis diagonal, dan ada yang menyebar meninggalkan garis diagonal.  

Selain dengan uji grafik juga digunakan uji statistik dengan menggunakan 

kolmogorov_sminorov  sebagai berikut: 

Normalitas Data 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi komogorov_sminorov  sebesar 

0,000 <  0,05, dengan demikian data tidak  normal. Data yang tidak normal dapat 

dinormalkan dengan membuang outlier sebanyak 18 data. Dengan langkah tersebut diperoleh 

213 data yang memenuhi kriteria normalitas,  yaitu sebagai berikut    
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Uji normalitas dengan menggunakan grafik p 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa data terdistribusi  normal, karena data 

menyebar mendekati  garis diagonal dan/atau mengikuti garis diagonal. Selain dengan uji 

grafik juga digunakan uji statistik dengan menggunakan kolmogorov_sminorov  sebagai 

berikut: 

Normalitas Data 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi komogorov_sminorov  sebesar 

0,095 > 0,05, dengan demikian data normal. 

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 

Model regresi yang baik adalah model yang dapat memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan. 

Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan program SPSS 13.0 yang dilakukan pada 

penelitian ini meliputi : 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. Nilai dari VIF yang kurang  dari 10 dan 

tolerance yang lebih dari 0,1, menandakan tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas 

(Ghozali, 2005 : 68). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari tabel 
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Uji Multikolinearitas 

   

Sumber : Data skunder  yang diolah, 2011 

Hasil perhitungan pada tabel 4.4 diperoleh nilai VIF yang kurang dari 10 dan tolerance 1 dari 

masing-masing variabel bebas ukuran perusahaan, resiko perusahaan, rasio konsentrasi, dan 

intensitas modal, maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan melihat grafik 

scatterplot pada output yang dihasilkan. Jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu, maka 

hal ini mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas, tetapi apabila titik-titik pada grafik 

scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka hal ini mengindikasikan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas.    

Hasil Analisis Grafik Uji Heteroskedastisitas 
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   Sumber : Data sekunder   yang diolah, 2011 

Dari grafik scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu y dan dengan menggunakan uji gletjer nilai signifikasi 

variabel bebas tidak ada yang signifikan, lebih besar dari 0,05. Dari pengamatan pada grafik 

dan uji gletjer di atas maka disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Dari regresi diperoleh angka  

DW sebesar 2,133.  Dengan jumlah data (n) sama dengan 213 dan jumlah variabel (k) sama 

dengan 4 serta = 5% diperoleh angka dL = 1,59  dan dU = 1,76. 

 

Karena DW= 2,133  terletak antara sebelum dU dan sesudah dl maka model persamaan 

regresi yang diajukan tidak terdapat autokorelasi.  

Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis sebelumya, telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah telah memenuhi persyaratan normalitas dan asumsi klasik sehingga uji 

regresi dalam penelitian ini sudah dianggap layak dilakukan. 

     
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Dari tabel hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS  maka didapatkan  model 

persamaan regresi akhir sebagai berikut : 

Y  =-9,590 - 0,052X1 - 0,052X2 + 19,929 X3  - 0,167 X4 +  e 

dimana :  

Y = konservatisme akuntansi 

X1 = ukuran perusahaan 

X2 = resiko perusahaan 

X3 = rasio konsentrasi 

X4 = intensitas modal 

Koefisien Determinasi 

Persentase variabel dependen (konservatisme akuntansi) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (ukuran perusahaan, resiko perusahaan,rasio konsentrasi dan intensitas modal) 

dalam model penelitian ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien 

Determinasi  ini menunjukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

dependent atau bebas yang dinyatakan dalam persen (%).  Nilai koefisien determinasi adalah : 

Koefisien Determinasi 

 

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,131, artinya 

variabel ukuran perusahaan, resiko perusahaan,rasio konsentrasi dan intensitas modal dapat 

menjelaskan konservatisme akuntansi sebesar 13,10%, sedangkan sisanya  diterangkan oleh 

faktor yang lain diluar variabel yang diteliti, yaitu kepemilikan saham, keberadaan komite 

audit, dan lain-lain. 

Uji Model Regresi (uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, resiko perusahaan,rasio 

konsentrasi dan intensitas modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi.  

Model Summaryb
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Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan 

 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Nilai signifikasi 0,000 < 0,05,  demikian persamaan semua variabel bebas (ukuran 

perusahaan, resiko perusahaan,rasio konsentrasi dan intensitas modal) secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel konservatisme akuntansi. Dengan hipotesis 

yang menyatakan ukuran perusahaan, resiko perusahaan,rasio konsentrasi dan intensitas 

modal secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel konservatisme 

akuntansi  diterima. 

Pengujian Hipotesis  

Hasil Pengujian dengan SPSS untuk uji t adalah sebagai berikut : 

Uji t 

 

Dari pengujian data hipotesis pertama diterima, hal ini dibuktikan dengan t hitung = -2,631 < t 

tabel = -1,960 atau  sig 0,009 <  0,05 sehingga  variabel ukuran perusahaan  berpengaruh yang 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi.  

Dari pengujian data hipotesis kedua ditolak, hal ini dibuktikan dengan t hitung = -0,576 > t 

tabel = -1,960 atau  sig 0,565 >  0,05 sehingga  variabel resiko perusahaan tidak  berpengaruh 

yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi.   

Dari pengujian data hipotesis ketiga diterima, hal ini dibuktikan dengan t hitung = 3,544 > t 

tabel = 1,960 atau  sig 0,000 <  0,05 sehingga  variabel rasio konsentrasi  berpengaruh yang 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Dari pengujian data hipotesis keempat diterima, hal ini dibuktikan dengan t hitung = -2,524 < 

t tabel = -1,960 atau  sig 0,012 <  0,05 (tabel 4.8), sehingga  variabel intensitas modal  

berpengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi.   
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas modal berpengaruh  yang 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi, hal ini dibuktikan dengan nilai P value < 

0,05. 

2. Variabel  resiko perusahaan tidak  berpengaruh  yang signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi, hal ini dibuktikan dengan nilai P value > 0,05.  

3. Variabel bebas (ukuran perusahaan, resiko perusahaan, rasio konsentrasi dan intensitas 

modal) dapat menjelaskan konservatisme akuntansi sebesar 13,10% sedangkan sisanya 

diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak diamati 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Pihak investor bisa menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi seperti  ukuran perusahaan, rasio konsentrasi, dan intensitas modal perusahaan 

sebelum melakukan investasi.  

2. Pihak investor juga memperhatikan perusahaan yang memiliki intensitas modal yang 

tinggi akan menguntungkan bagi investor, karena perusahaan yang padat modal akan 

memiliki kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh dan ini akan memberikan 

kemajuan bagi perusahaan dan menguntungkan bagi perusahaan. 

Keterbatasan penelitian ini adalah : 

1. Hasil dari penelitian tahun 2007-2009 sebagai pengganti relative pendek. 

2. koefisien determinasi sebesar 13,10 % 

Implikasi bagi penelitian selanjutnya adalah : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode  penelitian, misalnya periode 

penelitian 5 tahun, agar variabel bebas lebih dapat menjelaskan konservatisme akuntansi.  

2. Penelitian selanjutnya bisa lebih menjelaskan konservatisme akuntansi dengan cara 

menambah variabel bebas  yang berhubungan dengan konservatisme akuntansi, seperti  

struktur kepemilikan saham, keberadaan komite audit, dan lain-lain. 
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PENGARUH MOTIVASI TERHADAP  

MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI 

PENDIDIKAN PROFESIAKUNTANSI (PPAk) 

Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Semarang  

Raminten
 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

 

Abstraksi: Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis yang ketat menjadi 

tantangan yang harus dihadapi bagi setiap pelaku bisnis. Persaingan tidak terlepas 

dari ketatnya perkembangan lingkungan bisnis. Perkembangan ini juga diikuti oleh 

semakin meluasnya profesi akuntan. Akuntansi merupakan salah satu  jurusan yang 

banyak diminati mahasiswa saat ini. Akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan. Pendidikan Profesi Akuntansi 

merupakan jenjang pendidikan tambahan yang ditujukan bagi seorang lulusan 

sarjana ekonomi jurusan akuntansi untuk mendapatkan gelar akuntan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, biaya 

pendidikan, lama pendidikan dan minat. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa program studi S1 akuntansi kelas reguler pagi dan reguler sore 

Universitas Semarang. Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 174 dan yang 

dapat digunakan atau diolah hanya 149 kuesioner. Data analisa diolah menggunakan 

metode SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mencari ilmu, biaya 

pendidikan dan lama pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat. 

Sedangkan seperti motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, 

dan motivasi mengikuti USAP memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Kata kunci: motivasi, minat, pendidikan profesi akuntansi, biaya pendidikan, lama 

pendidikan  

 

Abstract: Along with the development of a rigorous business environment to be 

ongoing challenges for every business. Competition can not be separated from the 

intense development of business environment. This development was followed by the 

ever-expanding accounting profession. Accounting is one of the students majoring in 

great demand today. Accountants in the future will be much needed by many 

organizations and companies. Accounting Professional is an extra level of education 

that is intended for an economics graduate degree majoring in accounting for 

accountants. This study aims to examine the influence of motivational quality, career 

motivation, economic motivation, motivation to seek knowledge, degree of motivation, 

motivation to follow the swab, the cost of education, length of education and interest. 

The sample in this study were students of accounting courses S1 regular education 

classroom in the morning and afternoon the University of Semarang. Number of 

questionnaires distributed a total of 174 and can be used or processed only 149 

questionnaires. Data analysis using SPSS processed. The results showed that the 

motivation to seek knowledge, education costs and lengthof education does not have a 

significant effect on the interest. While such motivational quality, career motivation, 

economic motivation, degree of motivation, and motivation to follow the swab has a 

significant effect on the interest to follow the Accounting Profession.Key words: 
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motivation, interests, education, the accounting profession, education, length of 

education. 

Keywords: motivation, interests, education, the accounting profession, education, 

length of education 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perjalanan waktu, banyak kalangan masyarakat khususnya lulusan akuntansi 

menyambut baik dan optimis akan perolehan gelar akuntan. Sistem pendidikan yang lama 

identik dengan dikriminasi perguruan tinggi swasta. Melalui SK Mendiknas No.179/U/2001 

tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi, dan SK Mendiknas No.180/P/2001 

tentang pengangkatan ahli persamaan ijazah akuntan, serta ditandatanganinnya Nota 

Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 maret 2002, antara IAI dengan Dirjen Dikti Depdiknas 

atas pelaksanaan PPAk di Indonesia dapat terealisir.  

Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.34 tahun 1954, 

yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang 

ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk 

menghasilkan akuntan atas proses pendidikannya. Dengan demikian, terlihat adanya 

ketidakadilan (diskriminatif) di antara perguruan tinggi, terutama di antara perguruan tinggi 

negeri  dan swasta di Indonesia. 

Dengan dimulainya pelaksanaan PPAk, maka gelar akuntan bukan lagi dimonopoli Perguruan 

Tinggi (PTN) tertentu yang diberi hak istimewa oleh Depdiknas, tetapi sudah menjadi hak 

bersama bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dengan demikian dapat 

diharapkan para akuntan di masa mendatang, khusunya dalam era globalisasi ekonomi, akan 

menjadi akuntan yang profesional di tingkat global. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan akuntansi, sebab PPAk 

dapat memberikan kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang profesional. Mengingat 

pentingnya PPAk bagi mahasiswa akuntansi maka diperlukan motivasi dari dari dalam diri 

mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti PPAk. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan tambahan yang 

ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin mendapatkan 

gelar Akuntan. Tujuan pendidikan profesi akuntansi adalah untuk menghasilkan lulusan yang 

menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesian 

akuntansi. Mereka yang telah menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi nantinya berhak 

memperoleh sebutan profesi Akuntan (Ak). Minat diperlukan untuk mengetahui seberapa 

besar potensi mahasiswa untuk mengikuti PPAk.  

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh motivasi kualitas, motivasi 

karir, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, 

biaya pendidikan dan lama pendidikan terhadap minat mahasiswa Program S1 Akuntansi 

Universitas Semarang? 
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KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Elemen kualitas atau kompetensi merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam profesi 

akuntansi, khususnya profesi akuntan publik. Bahkan elemen ini dimasukkan dalam standar 

auditing. Standar umum auditing yang pertama menyatakan bahwa :”Audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai seorang auditor. 

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada pernyataan pendapat, 

auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang 

auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya (tingkat 

universitas) yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. 

Untuk memenuhi persyaratan sebagai profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis 

yang cukup. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hiptesis sebagai berikut : 

H1 : Motivasi kualitas mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. 

Karir dapat dilihat dari rangkaian promosi atau transfer lateral untuk memperoleh pekerjaan 

yang mempunyai beban tanggung jawab yang lebih tinggi/penepatan posisi yang lebih baik 

dalam hirarki pekerjaan seseorang sepanjang kehidupan kerjanya (Cascio dan Awad, 1981). 

Institusi pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan karir seorang 

akuntan dan bagi auditor. Auditor mempunyai latar belakang pendidikan profesional 

akuntansi membutuhkan lebih sedikit waktu untuk dipromosikan menjadi auditor senior atau 

manajer. 

H2 : Motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. 

Selain ilmu akuntansi, seorang akuntan juga harus menguasai ilmu pengetahuan lain seperti 

manajemen keuangan, pasar dan lembaga keuangan, ekonomi moneter, manajemen 

perusahaan, pemasaran, hukum dagang, hukum pajak, akuntansi biaya, sistem informasi, 

bahasa inggris dan sebagainya. Menurut Hoskin dan Macve (1986); Gedded (1995); Evans 

(2003) dalam Paisey (2005), ilmu pengetahuan merupakan karakteristik penting untuk 

mendefinisikan profesi, Montagna (1974) dalam Paisey (2005) dalam Lisnasary dan Fitriany 

(2008) menyatakan: 

“the body of knowledge of a profession gives the practitioner a  special technical skill, 

a unique competence upon which rests his authority to profess. It allows the 

profession to claim the right to control the training, licensing, and the distribution of 

rewards and punishment of its members. Some believe that the body of knowledge is 

the single most important characteristic defining a professional. The practitioner’s 

autonomy is derived from his respect for this superior knowledge-it distinguishes the 

truly professional.” 

H3 : Motivasi mencari ilmu mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. 

Penghargaan finansial merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian manajemen. Untuk 

memastikan bahwa segenap elemen karyawan dapat mengarahkan tindakannya terhadap 
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pencapaian tujuan perusahaan, maka manajemen memberikan balas jasa atau reward dalam 

berbagai bentuk, termasuk di dalamnya financial reward atau penghargaan finansial dalam 

Samiaji (2004). 

H4 : Motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. 

Sebelum ada PPAK, mahasiswa S1 akuntansi UI dan beberapa universitas negeri lainnya yang 

telah lulus dapat memperoleh gelar akuntan tanpa mengikuti ujian negara. Namun kini, 

setelah adanya PPAK, mahasiswa S1 akuntansi UI tidak langsung mendapatkan gelar sarjana 

akuntansi, melainkan sarjana Ekonomi (S.E) saja. Sarjana Ekonomi yang berasal dari jurusan 

akuntansi tersebut selanjutnya harus menikuti PPAK untuk memperoleh gelar akuntan. Dilihat 

dari sisi jenjang pendidikan, S.Ak tidak memiliki menunjukkan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Gelar S.Ak lebih menunjukkan kualifikasi dan spesifikasi seseorang yang berprofesi di 

bidang akuntansi dibandingkan seseorang lulusan S1 akuntansi yang bergelar S.E. 

H5 : Motivasi gelar mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. 

USAP merupakan suatu ujian profesi yang berfungsi sebagai sebuah sistem saringan yang 

baku bagi mereka yang akan berpraktik sabagai Akuntan Publik. Pemerintah (dalam hal ini 

Departemen Keuangan selaku pembina profesi Akuntan Publik di Indonesia) telah 

mengeluarkan ketentuan yang antara lain mensyaratkan bagi calon Akuntan Publik untuk 

lulus dari Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK.017/1997 tanggal 4 Oktober 

1999. 

Akuntan yang telah dinyatakan lulus untuk semua mata ujian berhak memperoleh sebutan 

“Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat Akuntan Publik merupakan salah satu 

persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen 

Keuangan. USAP hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki gelar atau sebutan Akuntan 

yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Register Akuntan sesuai dengan 

peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau mereka yang pernah mengikuti 

USAP tetapi belum lulus seluruh mata ujian. Namun, seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

Nomor Register Akuntan tersebut kini hanya dapat diperoleh lulusan dari PPAK. Sehingga 

peserta USAP diharuskan untuk mengikuti PPAK terlebih dahulu untuk dapat mengikuti 

USAP.  

H6 : Motivasi mengikuti USAP mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAK. 

Biaya pendidikan yang mahal telah menjadi permasalahan klasik hampir seluruh penduduk 

Indonesia yang sedang menimba ilmu dan telah menjadi penghalang masuk (barrier to entry) 

bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Biaya untuk mendapat gelar akuntan jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk mendapat 

gelar sarjana ekonomi (S1). Biaya kuliah PPAk FEUI per semester yaitu sebesar Rp 

10.000.000,00 sedangkan biaya kuliah S1 akuntansi FEUI angkatan 2004 yaitu sebesar Rp 
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1.225.000,00. Mahasiswa yang belum mampu membiayai kuliah PPAk akan lebuh memilih 

bekerja terlebih dahulu daripada langsung mengikuti PPAk. 

Untuk menarik minat mahasiswa akuntansi FEUI, PPAk FEUI menawarkan potongan biaya 

bagi mahasiswa S1 akuntansi FEUI yang melanjutkan ke PPAk FEUI dengan syarat dan 

ketemtuan tertentu. Namun adanya potongan biaya tersebut tidak serta merta membuat biaya 

kuliah PPAk menjadi murah dan menarik minat mahasiswa FEUI mengikuti PPAk. 

H7 : Motivasi lama pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAK. 

Sebagian besar sarjana ekonomi jurusan akuntansi FEUI memilih untuk segera bekerja setelah 

mereka lulus karena adanya desakan ekonomi atau karier. Hal ini lalu membuat mereka 

memilih untuk bekerja terlebuh dahulu dari pada mengikuti PPAk. Mereka menganggap 

kurun waktu kuliah S1 akuntansi selama empat tahun ditambah dengan waktu mengikuti 

PPAk selama 1 sampai 1,5 tahun hingga akhirnya bekerja, terlalu lama. Lulusan S1 akuntansi 

yang menunda kerja dan lebih memilih untuk mengikuti PPAk harus siap mengorbankan 

waktunya untuk bekerja dengan waktu yang harus diluangkan untuk mengikuti PPAk. Namun 

di sisi lain, ada juga sebagian lulusan S1 akuntansi yang menjembataninya dengan bekerja 

sambil mengikuti PPAk di akhir pekan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H8 : Motivasi lama pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAK. 

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini, maka dibuat kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Kerangka Pemikiran 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah mahasiswa progdi S1 Akuntansi di 

Universitas Semarang. Data yang digunakan adalah data primer, berupa jawaban responden 

terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pengiriman kuesioner dilakukan 

sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengeembalian (respon rate) kuesioner lebih 

tinggi. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu suatu tipe 

probabilitas, dimana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel (Henny 

Kartika,2008). 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat motivasi dan minat mahasiswa. 

Analisis berganda digunakan untuk menguji hipotesis, yakni mengetahui pengaruh motivasi 

terhadap minat untuk mengikuti PPAk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada bulan april 

2012 sampai dengan bulan mei 2012 pada Universitas Semarang dengan jumlah keusioner 

yang tersebar sebanyak 174 kuesioner. Dari 174 kuesioner yang disebar, 25 kuesioner yang 

rusak atau tidak lengkap dan 149 kuesioner yang dapat diolah. 

Tabel Hasil Analisis Statistik Jawaban Responden 

Variabel Jml item Teoritis Sesungguhnya Evaluasi 

Kisaran Mean Kisaran Mean 

Variabel bebas :       

Motivasi Kualitas 8 8-32 20 10-38 21,65 Tinggi 

Motivasi Karir 6 6-24 15 7-22 14,97 Rendah 

Motivasi Mencari Ilmu 8 8-32 20 8-30 18,68 Rendah 

Motivasi Ekonomi 4 4-16 10 4-16 12,64 Tinggi 

Motivasi Gelar 1 1-4 2,5 1-4 3,16 Tinggi 

Motivasi mengikuti USAP 1 1-4 2,5 2-4 3,23 Tinggi 

Biaya pendidikan 1 1-4 2,5 1-4 3,29 Tinggi 

Lama pendidikan 1 1-4 2,5 1-4 3,24 Tinggi 

Variabel terikat :       

Minat 1 1-10 5,5 6-9 7,62 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.1, variabel motivasi kualitas mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 8 

sampai dengan 32 dengan nilai rata-rata sebesar 20. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, 

mempunyai bobot kisaran sebesar 10 sampai dengan 38 dengan nilai rata-rata sebesar 21,65. 

Nilai rata-rata jawaban variabel motivasi kualitas untuk kisaran aktual di atas nilai rata-rata 

kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa variabel motivasi kualitas dipersepsikan tinggi. 

Variabel motivasi karir  mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 6 sampai dengan 24 dengan 

nilai rata-rata sebesar 15, sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot kisaran 
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sebesar 7 sampai dengan 22 dengan nilai rata-rata sebesar 14,97. Nilai skor total rata-rata 

jawaban variabel motivasi karir untuk kisaran aktual di bawah nilai rata-rata kisaran teoritis, 

mengindikasikan bahwa motivasi karir dipersepsikan rendah. 

Variabel motivasi mencari ilmu mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 8 sampai dengan 32 

dengan nilai rata-rata sebesar 20, sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot 

kisaran sebesar 8 sampai dengan 30 dengan nilai rata-rata sebesar 18,68. Nilai skor total rata-

rata jawaban variabel motivasi mencari ilmu untuk kisaran aktual di bawah nilai rata-rata 

kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa variabel motivasi mencari ilmu dipersepsikan rendah. 

Variabel motivasi ekonomi mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 4 sampai dengan 16 

dengan nilai rata-rata sebesar 10, sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot 

kisaran sebesar 4 sampai dengan 16 dengan nilai rata-rata sebesar 12,64. Nilai skor rata-rata 

jawaban variabel motivasi ekonomi untuk kisaran aktual di atas rata-rata kisaran teoritis, 

mengindikasikan bahwa variabel motivasi ekonomi dipersepsikan tinggi. 

Variabel motivasi gelar mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 1 sampai dengan 4 dengan 

nilai rata-rata sebesar 2,5. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot kisaran 

sebesar 1 sampai dengan 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,16. Nilai rata-rata jawaban variabel 

motivasi gelar untuk kisaran aktual di atas nilai rata-rata kisaran teoritis, mengindikasikan 

bahwa variabel motivasi gelar dipersepsikan tinggi. 

Variabel motivasi mengikuti USAP mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 1 sampai 

dengan 4 dengan nilai rata-rata sebesar 2,5. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, 

mempunyai bobot kisaran sebesar 1 sampai dengan 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,23. Nilai 

rata-rata jawaban variabel motivasi mengikuti USAP untuk kisaran aktual di atas nilai rata-

rata kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa variabel motivasi mengikuti USAP 

dipersepsikan tinggi. 

Variabel biaya pendidikan mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 1 sampai dengan 4 

dengan nilai rata-rata sebesar 2,5. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot 

kisaran sebesar 1 sampai dengan 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,29. Nilai rata-rata jawaban 

variabel biaya pendidikan untuk kisaran aktual di atas nilai rata-rata kisaran teoritis, 

mengindikasikan bahwa variabel biaya pendidikan dipersepsikan tinggi. 

Variabel lama pendidikan mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 1 sampai dengan 4 

dengan nilai rata-rata sebesar 2,5. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot 

kisaran sebesar 1 sampai dengan 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,24. Nilai rata-rata jawaban 

variabel lama pendidikan untuk kisaran aktual di atas nilai rata-rata kisaran teoritis, 

mengindikasikan bahwa variabel lama pendidikan dipersepsikan tinggi. 

Variabel minat mempunyai bobot kisaran teoritis sebesar 1 sampai dengan 10 dengan nilai 

rata-rata sebesar 5,5. Sedangkan pada kisaran sesungguhnya, mempunyai bobot kisaran 

sebesar 6 sampai dengan 9 dengan nilai rata-rata sebesar 7,5. Nilai rata-rata jawaban variabel 

minat untuk kisaran aktual di atas nilai rata-rata kisaran teoritis, mengindikasikan bahwa 

variabel minat dipersepsikan tinggi. 
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Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan item-item pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel (Ghozali, 2005). Item pertanyaan dikatakan valid apabila 

mempunyai r hitung (item-total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5%. Nilai r tabel diperoleh dari nilai r  product moment pearson dua sisi dengan df 

= n-2. Jadi df = 149-2 = 147, maka r tabel = 0,161. Hasil uji validitas tiap item pertanyaan 

dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Validitas Data 

Variabel r hitung r tabel keterangan 

Variabel bebas :    

   Motivasi Karir   valid 

   P1.1 0,662 0,161 valid 

   P1.2 0,720 0,161 valid 

   P1.3 0,814 0,161 valid 

   P1.4 0,809 0,161 valid 

   P1.5 0,707 0,161 valid 

   P1.6 0,536 0,161 valid 

   Motivasi mencari ilmu    

   P2.7 0,573 0,161 valid 

   P2.8 0,723 0,161 valid 

   P2.9 0,715 0,161 valid 

   P2.10 0,653 0,161 valid 

   P2.11 0,733 0,161 valid 

   P2.12 0,777 0,161 valid 

   P2.13 0,792 0,161 valid 

   P2.14 0,720 0,161 valid 

   Motivasi ekonomi    

   P3.15 0,857 0,161 valid 

   P3.16 0,837 0,161 valid 

   P3.17 0,809 0,161 valid 

  P3.18 0,839 0,161 valid 

Motivasi kualitas    

P4.19 0,564 0,161 valid 

P4.18 0,536 0,161 valid 

P4.19 0,658 0,161 valid 

P4.20 0,675 0,161 valid 

P4.21 0,553 0,161 valid 

P4.22 0,586 0,161 valid 

P4.23 0,587 0,161 valid 

P4.24 0,625 0,161 valid 

P4.25 0,507 0,161 valid 

P4.26 0,527 0,161 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Dari Tabel di atas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner mempunyai nilai 

korelasi yang berada di atas nilai r tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh 
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item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan sah digunakan dalam penelitian. 

Sedangkan variabel seperti motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, biaya pendidikan, lama 

pendidikan dan minat tidak bisa diuji validitas dan reliabilitasnya karena mempunyai 

pertanyaan hanya satu.   

Uji Reliabilitas 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Cronbach Keterangan 

Variabel bebas :   

   Motivasi Karir 0,807 Reliabel 

   Motivasi Mencari Ilmu 0,860 Reliabel 

   Motivasi Ekonomi 0,856 Reliabel 

   Motivasi kualitas  0,899 Reliabel  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha (α) dari keempat variabel yang 

diteliti berada diatas 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini memenuhi tingkat reliabilitas yang dipersyaratkan. 

Uji Koefisien Deteminasi 

Tabel Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .655
a
 .429 .396 .750 

a. Predictors: (Constant), Lama pendidikan, Motivasi Mencari Ilmu, Motivasi Ekonomi,  

Motivasi Gelar, Motivasi Karir, Motivasi Kualitas, Motivasi mengikuti USAP,  

Biaya pendidikan 

b. Dependent Variable: Minat  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel di atas diketahui besarnya nilai Adjusted R Squared sebesar 0,396, berarti 

variasi minat dapat dijelaskan oleh kedelapan variabel bebasnya sebesar 39,6%, sedangkan 

sisanya (100% - 39,6% = 60,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. 

Uji t 

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial atau individu variabel bebas  terhadap 

variabel terikat, hasil selengkapnya lihat tabel berikut: 

Tabel  Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.196 .629  3.491 .001 

Motivasi Kualitas .027 .011 .206 2.407 .017 
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Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Motivasi Karir .095 .022 .346 4.267 .000 

Motivasi Mencari Ilmu .021 .016 .105 1.263 .209 

Motivasi Ekonomi .101 .028 .264 3.645 .000 

Motivasi Gelar .189 .087 .176 2.181 .031 

Motivasi mengikuti USAP .322 .103 .294 3.134 .002 

Biaya pendidikan .128 .114 .122 1.121 .264 

Lama pendidikan -.096 .115 -.096 -.832 .407 

a. Dependent Variable: Minat     

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh t hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

minat. Variabel bebas yang mempunyai t hitung lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 5% meliputi motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, 

motivasi gelar, dan motivasi mengikuti USAP, berarti variabel minat dipengaruhi oleh kelima 

variabel tersebut. Sedangkan variabel motivaai mencari ilmu, biaya pendidikan, dan lama 

pendidikan mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel dan tidak signifikan (p value > 5%) 

menunjukkan kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi minat. Hasil uji t didapatkan suatu 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2,196+ 0,027 motivasi kualitas + 0,95
 
motivasi karir+ 0,021

 
mencari ilmu+  

0,101
 
motivasi ekonomi

 
+ 0,189

 
motivasi gelar+ 0,322

 
motivasi mengikuti USAP + 

0,128 biaya pendidikan - 0,096
 
lama pendidikan

 
+ e

 

Keterangan: 

Y      = minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk 

X1      = motivasi kualitas 

X2      = motivasi karir 

X3      = motivasi mencari ilmu 

X4      = motivasi ekonomi 

X5      = motivasi gelar 

X6      = motivasi mengikuti USAP 

X7      = biaya pendidikan PPAk 

X8      = lama pendidikan PPAk 

e      = error 

Uji hipotesis penelitian terdiri dari : 
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1. Hipotesis pertama mengatakan motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 2,047 

lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05. Jadi 

hipotesis pertama yang mengatakan bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H1 diterima). 

2. Hipotesis kedua mengatakan motivasi karir berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 4,267 

lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar  0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi 

hipotesis kedua yang mengatakan bahwa motivasi karir berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H2 diterima). 

3. Hipotesis ketiga mengatakan motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 

1,263 lebih kecil dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,209 lebih besar dari 0,05. 

Jadi hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H3 

ditolak). 

4. Hipotesis keempat mengatakan motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 3,645 

lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi 

hipotesis keempat yang mengatakan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H4 diterima). 

5. Hipotesis kelima mengatakan motivasi gelar berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 2,181 

lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05. Jadi 

hipotesis kelima yang mengatakan bahwa motivasi gelar berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H5 diterima). 

6. Hipotesis keenam mengatakan motivasi mengikuti USAP berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 

3,134 lebih besar dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. 

Jadi hipotesis keenam yang mengatakan bahwa motivasi mengikuti USAP berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H6 

diterima). 

7. Hipotesis ketujuh mengatakan biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar 1,121 lebih kecil 

dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,264 lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis 

ketujuh yang mengatakan bahwa biaya pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H7 ditolak). 

8. Hipotesis kedelapan mengatakan lama pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. Hasil uji t hitung sebesar -0,832  

lebih kecil dari t tabel (1,6558) dan nilai sig. sebesar 0,407 lebih besar dari 0,05. Jadi 

hipotesis kedelapan yang mengatakan bahwa lama pendidikan tidak berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk (H8 ditolak). 
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Pembahasan  

Pengaruh motivasi kualitas terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi kualitas terhadap minat untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 2,407 lebih besar dari t 

tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi kualitas seorang mahasiswa semakin meningkatkan 

minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Dengan adanya motivasi 

yang baik serta kualitas yang mendukung sangat mendorong mahasiswa untuk mengambil 

jurusan pendidikan profesi akuntansi, sehingga dengan motivasi yang tinggi serta bekal 

kemampuan yang dimiliki dapat menjadikan orang tersebut bisa mengembangkan dirinya 

sendiri khususnya dalam bidang akuntansi keuangan. Sehingga dengan motivasi kualitas yang 

harus dimiliki oleh setiap orang maka mendorong mahasiswa lulusan akuntansi mengambil 

pendidikan profesi akuntansi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, Elya 

Benny (2006), Amir Mahmud (2008) dan Sri Suranta dan Syafiqurrahman (2006), tetapi tidak 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Widyastuti dkk (2004) dan Rianni 

(2007) yang menyimpulkan bahwa motivasi kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Pengaruh motivasi karir terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi karir terhadap minat 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung positif sebesar 4,267 lebih 

besar dari t tabel (1,6558). Semakin tinggi motivasi karir mahasiswa semakin meningkatkan 

minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Motivasi karir bagi seorang 

akuntan profesional akan menjadi satu dambaan yang nyata. Semakin pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya untuk bidang akuntansi semakin meningkatkan motivasi 

seseorang khususnya lulusan akuntansi untuk semakin mengembangkan ilmu yang 

dimilikinya, terutama dalam hal peningkatan karir. Peningkatan karir dalam bidang akuntansi 

sudah tentu harus diikuti dengan kemampuan akuntansi yang memadai sehingga bisa 

mengakomodasi segala perkembangan yang cepat baik itu dalam hal penyajian data keuangan 

ataupun dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dengan demikian pendidikan profesi akuntansi 

sangat berperan bagi akuntan sehingga bekal kemampuan yang dimiliki benar-benar bisa 

meningkatkan kualitas hidup bagi dirinya. Hasil ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Wahyuni Widyastuti dkk (2004), Ellya Benny (2006), Sri Suranta dan 

Syafiqurrahman (2006), Victor dan Jenny (2007) serta Amir Mahmud (2008). 

Pengaruh motivasi mencari ilmu terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan motivasi mencari ilmu 

terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 

1,263 lebih kecil dari t tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi mencari ilmu tidak bisa 

meningkatkan minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hal ini bisa jadi karena 
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mata kuliah yang ditawarkan di PPAk tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang diberikan 

di S1. Hasil ini  didukung/konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2007). 

Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi ekonomi terhadap 

minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 3,645 lebih 

besar dari t tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi ekonomi semakin meningkatkan minat 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Kondisi perekonomian seseorang sangat 

mendukung dalam segala hal, demikian halnya dengan motivasi seseorang dalam mengangkat 

derajatnya sendiri, sehingga motivasi ekonomi yang tinggi akan mendorong minat mahasiswa 

dalam mengikuti PPAk. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir 

Mahmud (2008), tetapi tidak didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni 

Widyastuti dkk (2004), Ellya Benny (2006), Sri Suranta dan Syafiqurrahman (2006), serta 

Riani (2007). 

Pengaruh motivasi gelar  terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi gelar terhadap minat 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 2,181 lebih besar 

dari t tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi gelar semakin meningkatkan minat untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Seseorang tidak puas hanya dengan gelar Sarjana 

Ekonomi saja yang berasal dari jurusan akuntansi tersebut, sehingga motivasi gelar yang 

tinggi akan mendorong minat mahasiswa mengikuti PPAk. Hasil ini tidak didukung/konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2007). 

Pengaruh motivasi mengikuti USAP terhadap minat untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi mengikuti USAP 

terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 

3,134 lebih besar dari t tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi mengikuti USAP semakin 

meningkatkan minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Dengan adanya motivasi 

yang baik seseorang yang sudah mendapatkan gelar akuntan, maka memperoleh sertifikat 

Akuntan Publik yang merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik dari 

Departemen Keuangan, sehingga motivasi mengikuti USAP yang tinggi akan mendorong 

minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Hasil ini tidak didukung/konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riani (2007). 

Pengaruh motivasi biaya pendidikan terhadap minat untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan motivasi biaya pendidikan 

terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar 

1,121 lebih kecil dari t tabel (1,6558), semakin tinggi motivasi biaya pendidikan seseorang 

tidak bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hal 
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ini dapat dijelaskan bahwa biaya pendidikan menunjukkan tidak ada keterkaitan secara 

langsung dengan minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Dimana biaya 

pendidikan yang mahal menjadi permasalahan dan menjadi penghalang masuk bagi seseorang 

yang akan masuk pendidikan profesi akuntansi. Hasil ini  sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riani (2007) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan tidak mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.  

Pengaruh lama pendidikan terhadap minat untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan lama pendidikan terhadap 

minat untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan nilai t hitung sebesar -0,832 lebih 

kecil dari t tabel (1,6558), semakin tinggi lama pendidikan tidak bisa meningkatkan minat 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hal ini bisa jadi karena PPAk membuka kelas 

malam dn sabtu sehingga mahasiswa yang sudah bekerja masih tetap dapat mengikuti PPAk. 

Hasil ini didukung/konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2007). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa data serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi,  motivasi gelar, dan motivasi 

mengikuti USAP berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti 

pendidikan PPAk. 

2. Motivasi mencari ilmu, lama pendidikan dan biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan PPAk. 

3. Koefisien determinasi (R
2
), menghasilkan 39,6 % minat mahasiswa dalam mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi dapat diterangkan oleh variasi dari variabel motivasi 

kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, 

motivasi mengikuti USAP, biaya pendidikan dan lama pendidikan, sedangkan sisanya 

60,4 % diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian atau diluar model persamaan 

regresi. 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. Bagi mahasiswa, adalah perlunya untuk lebih jauh mengenali diri mengenai 

keinginan untuk menjadi seorang akuntan profesional atau tidak. Jika keinginan untuk 

menjadi seorang akuntan profesional ada dalam diri mahasiswa, maka penting sekiranya 

mahasiswa untuk menempuh pendidikan profesi akuntan melalui pendidikan PPAk. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sehingga 

kesimpulan yang dapat diambil hanya berdasarkan pada data-data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, sehingga tidak 

memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan persepsi atau pendapatnya 

yang belum ada dalam kuesioner.  

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel lebih dari 100 kuesioner dengan tingkat 

pengembalian yang lebih banyak, serta menambah metode wawancara sehingga kesimpulan 
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bia lebih berkembang. Untuk riset mendatang agar menggunakan sampel dari berbagai 

perguruan tinggi di Kota Semarang, baik negeri maupun swasta. 
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PENGARUH FAKTOR PERUSAHAAN, OPINION SHOPPING DAN 

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN OPINI 

AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  

Etik Lestari   

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

 

Abstraksi: Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern adalah kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, 

opinion shopping dan kepemilikan perusahaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

memperoleh bukti yang empiris apakah kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, opinion shopping dan 

kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  Populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2010 yaitu sebesar 155 

perusahaan. Sedang sampel yang diambil sejumlah 32 perusahaan manufaktur. 

Periode pengamatan dilakukan selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2007-2010. Alat 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik (logistic regression).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan ; Kualitas audit berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Kondisi keuangan perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Opini audit tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern. Kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern  

Kata Kunci : Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit  Tahun 

Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, Opinion shopping, Kepemilikan Perusahaan, 

Penerimaan Opini Audit Going Concern  

 

\Abstract: Going concern audit opinion is modified audit opinion in the auditor's 

judgment that there is an inability or significant uncertainty over the viability of the 

company in running its operations. Factors that influence the acceptance of going 

concern audit opinion is the quality of audit, financial condition, previous year's audit 

opinion, the growth of the company, opinion shopping and ownership of the company. 

The purpose of this research was to obtain empirical evidence that the quality of 

audit, financial condition, previous year's audit opinion, the growth of the company, 

opinion shopping and ownership affect the revenue going concern audit opinion.  

Population is taken throughout the manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in the year 2007-2010 amounting to 155 companies. Samples 

were taken some 32 manufacturing companies. Observations made during the period 

of 4 (four) years, the years 2007-2010. Data analysis tool used is logistic regression 

analysis (logistic regression).  Based on the research conclusions can be made; affect 
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the reception quality of audit going-concern audit opinion. Company's financial 

condition affects the revenue going concern audit opinion. Previous year's audit 

opinion effect on reception going concern audit opinion. No effect on the growth of the 

company receiving a going concern audit opinion. Opinion shopping does not affect 

the acceptance of going concern audit opinion. Corporate ownership does not affect 

the acceptance of going concern audit opinion 

Keywords: Quality Audit, the Company's Financial Condition, Audit Opinions  Prior 

Year, Growth Company, Opinion shopping, Corporate Ownership, Revenue Going 

Concern Audit Opinion   

 

PENDAHULUAN 

Banyaknya kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti 

Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain yang pada akhirnya bangkrut, menyebabkan profesi 

akuntan publik banyak mendapat kritikan. Auditor dianggap ikut andil dalam memberikan 

informasi yang salah, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar banyaknya 

kasus tersebut, maka AICPA (1988) mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan 

secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) sampai setahun kemudian setelah pelaporan (Januarti, 2009). Masalah timbul 

ketika banyak terjadi kesalahan opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor menyangkut 

opini going concern (Sekar, 2003). Beberapa penyebab antara lain, pertama masalah self-

fulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern 

yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat 

mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah   

Masalah kedua yang menyebabkan kegagalan audit adalah tidak terdapatnya prosedur 

penetapan status going concern yang terstruktur (Joanna H Lo, 1994). Bagaimanapun juga 

hampir tidak ada panduan yang jelas atau penelitian yang sudah dapat dijadikan acuan 

pemilihan tipe opini going concern yang harus dipilih (La Salle dan Anandarajan, 1996) 

karena pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 

1999). Prediksi bahwa suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan dimasa mendatang 

juga merupakan pertimbangan dalam pengeluaran opini audit going concern.    

Banyak penelitian sebelumnya menyelidiki masalah trend negatif dan petunjuk lain tentang 

kemungkinan kesulitan keuangan mengakibatkan seorang auditor memberikan suatu opini 

going concern terhadap suatu perusahaan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 

Setnaryo, Januarti dan Faisal (2006) menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan 

perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern. 

Untuk variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  Praptitorini dan Januarti (2007), 

yang meneliti tentang pengaruh kualitas audit, debt default dan oppinion shopping terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Debt default 

berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Opinion shopping tidak 
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berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Hasil koefisien regresi untuk 

variabel kontrol prediksi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going 

concern. Variabel return saham menunjukkan hasil yang tidak konsisten, hal ini 

dimungkinkan bahwa sampel kurang dalam jumlah sehingga tidak dapat merepresentasikan 

keadaan sebenarnya. Atau bisa saja variabel ini kurang bisa diterapkan untuk kondisi di 

Indonesia. Audit lag berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. 

Sedangkan variabel opini tahun sebelumnya menunjukkan arah positif dan signifikan pada 

kedua model regresi dalam penelitian ini.  Penelitian Santosa dan Wedari (2007) dengan 

penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan 

opini audit going concern. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit dan 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit 

going concern. Kondisi  keuangan, opini audit tahun sebelumnya dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern.  Berdasarkan 

fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak dari perusahaan yang go public 

menerima opini audit going concern. Bahkan tidak sedikit dari auditor yang gagal 

memberikan opini audit going concern kepada auditee, yaitu keadaan dimana perusahaan 

yang tidak sehat namun menerima pendapat unqualified. Kesalahan dalam memberikan opini 

audit akan berakibat fatal bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Pihak yang 

berkepentingan terhadap Laporan Keuangan tersebut sudah barang tentu akan mengambil 

tindakan atau kebijakan yang salah pula. Hal ini berarti, menuntut auditor untuk lebih 

mewaspadai hal – hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan 

usaha. Oleh karena itu, Pemberian status going concern bukanlah suatu tugas yang mudah 

karena berkaitan erat dengan reputasi auditor. Barnes dan Huan (1993) dalam Fanny dan 

Saputra (2005) mengatakan bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh 

terhadap opini audit, hal ini dikarenakan ketika sebuah Kantor Akuntan Publik sudah 

memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya tersebut, 

sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya, apabila memang 

perusahaan tersebut mengalami keraguan akan kelangsungan hidupnya maka opini yang akan 

diterimanya adalah opini audit going concern.  Penelitian ini mengembangkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Setnaryo, Januarti dan Faisal (2006) dan Praptitorini dan 

Januarti (2007), yang menggunakan variable bebas yang meliputi kualitas audit, kondisi 

keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, opinion 

shopping dan kepemilikan perusahaan yang mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern. Agar lebih fokus penelitian ini dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.  

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang akan 

dijawab dalam penelitian ini adalah Apakah kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, opinion shopping dan kepemilikan 

perusahaan mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. 
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KERANGKA PEMIKIRAN & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going concern.  

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi 

yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan (Santosa 

dan Wedari, 2007). Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari 

kualitas audit yang tinggi dibandingkan dengan kualitas audit yang rendah (Praptitorini dan 

Januarti, 2007). Pengukuran kualitas audit masih tetap merupakan sesuatu yang tidak jelas, 

tetapi pemakai laporan keuangan biasanya mengaitkan dengan reputasi auditor (Teoh dan 

Wong, 1993 dalam Januarti, 2009). De Angelo (1981) dalam Setyarno dkk, (2006) 

menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari 

kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga 

lebih cenderung berani mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat 

dalam menghadapi masalah peradilan. Mutchler et. al., (1997) menemukan bukti univariate 

bahwa auditor skala besar (big 6) lebih cenderung untuk mengeluarkan opini audit going 

concern pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan daripada auditor skala kecil 

(non-big 6). Berbeda dengan Setyarno dkk. (2006) dan Ramadhani (2004) hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa variabel skala auditor (bigfour dan non bigfour) tidak berpengaruh 

signifikan dengan kemungkinan penerbitan opini audit going concern oleh auditor. Hipotesis 

yang dirumuskan adalah:  H1: Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern 

Pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya 

(Ramadhany, 2004). Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang 

ditahan, dan laporan posisi keuangan. Menurut Mc Keown (1991) semakin memburuk atau 

terganggu kondisi perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan peusahaan menerima 

opini audit going concern. Sebaliknya perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan 

keuangan, auditor tidak pernah memberikan opini audit going concern. Penelitian mengenai 

kebangkrutan perusahaan diawali dari analisis rasio keuangan, karena laporan keuangan 

lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang (Fraser, 1995 dalam Fanny dan Saputra, 2005). Beaver (1996) dalam 

Fanny dan Saputra (2005) telah melakukan studi tentang kerentanan perusahaan terhadap 

kegagalan, lima tahun sebelum perusahaan tersebut dinyatakan mengalami kesulitan 

keuangan. Altman (1968) dalam Fanny dan Saputra (2005) juga telah melakukan studi serupa 

untuk menemukan suatu model prediksi kebangkrutan dalam beberapa periode sebelum 

kebangkrutan benar–benar terjadi. H2 : Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini  audit going concern. 
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Pengaruh opini audit sebelumnya terhadap penerimaan opini going concern 

Auditee yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya  akan dianggap 

memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan bagi auditor 

untuk mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Perusahaan yang 

mengalami masalah akan mengalami permasalahan seperti hilangnya kepercayaan publik 

sehingga akan semakin mempersulit manajemen perusahaan untuk mengatasi kesulitan yang 

ada (Alexander, 2004). Mutchler (1985) menggunakan model discriminant analysis dengan 

memasukkan opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi paling tinggi 

(89,9%). Lennox (2004), Alexander (2004), Eko dkk (2007), Indira dan Ella (2008), Mirna 

dan Indira (2007) menemukan bukti bahwa opini audit tahun sebelumnya signifikan 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

auditee menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya, maka besar 

kemungkinan auditee tersebut akan menerima opini audit serupa pada tahun berjalan. Maka 

hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut: H3 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 

terhadap penerimaan opini  audit going concern  . 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya serta 

mempertahankan penjualannya ditengah–tengah kondisi persaingan. Pertumbuhan penjualan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikkan biaya akan mengakibatkan kenaikan laba 

perusahaan. Jumlah laba yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend 

keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan perusahaan 

untuk tetap survive. Sementara perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan negatif 

berpotensi besar mengalami penurunan laba sehingga apabila manajemen tidak segera 

mengambil tindakan perbaikan, perusahaan dimungkinkan tidak akan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Trend penjualan yang cenderung meningkat menunjukkan kinerja 

manajemen yang bagus, yang berarti pula peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 

akan menurunkan resiko penerimaan opini audit going concern. Sementara sales growth ratio 

yang negatif menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan ditengah kondisi 

persaingan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak tumbuh dan kemungkinan 

akan mengalami defisit laba sehingga berpotensi menerima opini audit going concern. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H4 : Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

Pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern  

Opinion shopping didefinisikan oleh SEC, sebagai aktivitas mencari auditor yang mau 

mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

pelaporan perusahaan. Argumen ini disebut opinion shopping. Negara-negara Eropa 

menetapkan peraturan kepada perusahaan untuk mempertahankan auditor selama beberapa 

tahun agar tidak terjadi strategi pergantian auditor (Lennox, 2002). Di Inggris, auditee tidak 

dapat mengganti auditor tanpa alasan yang tepat dan hanya dapat dilakukan saat Rapat Umum 

Pemegang Saham. Maka hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut: H5 : Opinion shopping 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 
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Pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern  

Kepemilikan institusional diyakini memiliki fungsi monitoring yang lebih baik dibandingkan 

dengan kepemilikan individual, sehingga kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja 

manajemen. Setiawan (2007) investor institusional melakukan monitoring secara lebih efektif 

dan tidak akan mudah diperdaya oleh tindakan-tindakan manipulasi yang dilakukan 

manajemen. Sehingga dengan pengawasan yang lebih optimal dari pemilik institusional 

diharapkan mendorong kinerja manajemen agar lebih baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan investor. Bathala et al., (1994) dalam Sabrinna (2010) juga menemukan bahwa 

kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol agency 

cost. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan 

suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan 

memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga 

kinerja perusahaan juga akan meningkat. Januarti (2009) menyatakan semakin besar 

kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian 

aktiva perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional tersebut diharapkan akan ada 

monitoring keputusan manajemen, sehingga dapat mengurangi potensi kebangkrutan. 

Tindakan tindak  Hipotesis yang dirumuskan:  H6: Kepemilikan institusional perusahaan 

berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern 

Kerangka Pemikiran  

Tanggung jawab auditor sangatlah mempengaruhi eksistensi komunitas emiten. Pendapat 

yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pada laporan keuangan yang diaudit sangat 

menentukan bagi perusahaan untuk tetap melanjutkan hidup perusahaan atau tidak dimasa 

yang akan datang. Hal ini berarti auditor untuk lebih berhati-hati dalam memperhatikan 

kondisi perusahaan pada saat itu sampai pada opini audit yang akan dikeluarkan. Sedikit 

kesalahan atas opini audit, maka bukan hanya perusahan yang bisa terganggu atas 

kelangsungan hidupnya namun auditor dan kantor akuntannya akan mendapat nama buruk 

dimata masyarakat. Inilah alasan mengapa auditor memiliki tanggung jawab terhadap going 

concern suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi auditor dalam memberikan 

opini atas kelangsungan hidup perusahaan diantaranya adalah kualitas audit, kondisi keuangan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, opinion shopping dan 

kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern dilihat dalam gambar 

sebagai berikut :  
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Kualitas Audit

Kondisi Keuangan 

Perusahaan

Opini Audit Tahun 

Sebelumnya

Pertumbuhan 

Perusahaan

Opinion Shopping

Kepemilikan 

Perusahaan

Penerimaan Opini 

Audit Going Concern

 

METODE PENELITIAN 

Definisi Operasional 

1. Opini audit going concern.          

Variabel opini audit going concern diukur kategori 1 untuk perusahaan manufaktur yang 

menerima opini audit unqualified going concern ataupun opini audit unqualified non going 

concern dan 0 untuk perusahaan manufaktur yang menerima opini audit unqualified non 

going concern.   

2. Kualitas Auditor (X1)         

Kualitas merupakan citra atau nama baik yang berasal dari akibat kerja atau suatu perbuatan 

baik dari sekelompok orang, badan, lembaga ataupun masyarakat, yang terkena dampaknya 

(Hardiningsih, 2009). Dalam penelitian ini kualitas auditor diukur dengan ukuran kantor 

akuntan publik (KAP) yang menggunakan variabel dummy. Jika KAP termasuk dalam 

kategori The Big Four Auditors, akan diberi kode 1, sedangkan jika tidak termasuk kategori 

The Big Four Auditors, akan diberi kode 0.   

3. Kondisi Keuangan Perusahaan        

Variabel ini menggambarkan tingkat financial distress perusahaan. Kondisi keuangan 

didefinisikan sebagai tingkatan yang dapat menggambarkan kesehatan perusahaan 

sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Berdasarkan analisis ini apabila nilai Z dari perusahaan 

yang diteliti lebih kecil dari 1,80 berisiko tinggi terhadap kebangkrutan, bila nilai Z berada 

diantara 1,81 sampai dengan 2,99 dikatakan Penerimaan Opini Audit Going concern masih 

memiliki resiko kebangkrutan, bila di atas nilai 2,99 atau Z > 2,99 aman dari kebangkrutan.  
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4. Opini audit tahun sebelumnya        

Opini audit tahun sebelumnya adalah tipe opini audit yang telah diterima perusahaan pada 

tahun sebelumnya (Mutchler, 1984). Variable dummy digunakan untuk mengukur nilai opini 

audit tahun sebelumnya. Opini audit going concern (GCAO) diberi kode 1, sedangkan opini 

audit non going concern (NGCAO) diberi kode 0 (Mutchler, (1984) dalam Dedi Kristianto 

(2008).   

5. Pertumbuhan perusahaan          

Pertumbuhan perusahaan diartikan bahwa adanya kemampuan perusahaan dalam membiayai 

aktivitasnya dan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya (Munawir, (1992), dalam Dedi Kristianto, (2008)). Pertumbuhan 

perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba.   

6. Opinion shopping            

Opinion shopping, yaitu kemampuan manajemen untuk mempengaruhi auditor bertindak 

sesuai dengan harapan manajemen. Perusahaan biasanya mengganti auditor (auditor 

switching) untuk menghindari penerimaan opini going concern. Variabel ini diukur dengan 

variabel dummy. Kode 1 diberikan jika perusahaan melakukan pergantian auditor tiap tahun. 

Kode 0 jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor.  

7. Kepemilikan Perusahaan          

Kepemilikan saham dalam perusahaan atau kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi 

saham biasa yang dipegang oleh anggota dewan direktur dan komisaris.  

Populasi, dan Penentuan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2010 yaitu sebesar 155 perusahaan. Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Alasan menggunakan data tahun 2007 – 2010 

adalah untuk memberikan profil atau gambaran terkini tentang keuangan perusahaan. Metode 

pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling. Dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2007-2010 diperoleh sampel 

penelitian sebesar 32 perusahaan manufaktur. Periode pengamatan dilakukan selama 4 

(empat) tahun, yaitu tahun 2007-2010. Oleh karena itu, total sampel sebanyak 128 laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

Metode Analisis   

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (logistic 

regression).   

GC = D+ E1ADTR + E2RAM + E3PO + E4PO + E5AS + E6MAN 
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Keterangan:  

GC  = Dummy variable opini audit    

D = Konstanta  

ADTR  = Kualitas audit   

RAM  = Kondisi keuangan perusahaan   

 PO     = Opini tahun sebelumnya   

PP      = Pertumbuhan perusahaan 

AS   = Opinion Shopping,   

Man  = Kepemilikan perusahaan   

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian  

Penggunaan alat uji tersebut didasarkan pada alasan bahwa variabel dependen merupakan 

variabel yang bersifat kategorial yang diberi notasi 1 bila perusahaan manufaktur yang 

menerima opini audit unqualified going concern ataupun opini audit unqualified non going 

concern dan 0 untuk perusahaan manufaktur yang menerima opini audit unqualified non 

going concern. Berdasarkan pengujian regresi logistik diatas maka diperoleh persamaan 

regresi logistik sebagai berikut : 

GC = 1,194+ 1,322 ADTR -2,051 RAM + 1,638 PO + 1,034 PP - 0,158 AS - 61,825MAN 

Dari hasil regresi tesebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Konstanta sebesar 1,194 yang berarti bahwa jika tidak dipengaruhi oleh 6 variabel 

independen dalam model penelitian ini, maka perusahaan akan cenderung tidak menerima 

opini audit going concern (kearah  GC = 0).  

2. Variabel kualitas audit (ADTR) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 1,322 

dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,044, lebih kecil dari 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih kecil dari 5% maka hipotesis ke-1 diterima. Penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

3. Variabel kondisi keuangan perusahaan (RAM) menunjukkan koefisien regresi negatif 

sebesar -2,051 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,006, lebih kecil dari 5%. Karena 

tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari 5% maka hipotesis ke-2 diterima. Dalam penelitian 

ini menunjukan adanya pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

4. Variable Opini audit tahun sebelumnya (PO) menunjukkan koefisien regresi positif 

sebesar 1,638 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,014, lebih kecil dari 5%. Karena 

tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari 5% maka hipotesis ke-3 diterima. Penelitian ini 
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menunjukan terdapat pengaruh positif opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan 

opini audit going concern.  

5. Variabel pertumbuhan perusahaan (PP) menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 

1,034 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,379, lebih besar dari 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih besar dari 5% maka hipotesis ke-4 ditolak. Penelitian ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh negatif pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan 

opini audit going concern.  

6. Variabel opinion shopping (AS) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar -0,158 

dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,821, lebih besar dari 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih besar dari 5% maka hipotesis ke-5 ditolak. Penelitian ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

7. Variabel Kepemilikan Perusahaan (MAN) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 

61,825 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,172, lebih besar dari 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih besar dari 5% maka hipotesis ke-6 ditolak. Penelitian ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

Pembahasan  

Pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going concern   

Hasil pengujian menunjukkan kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hal ini berarti besar kecilnya, kualitas audit, cukup menentukan apakah 

perusahaan termasuk opini audit going concern atau opini audit non going concern. Kualitas 

audit didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor. 

Reputasi auditor sering digunakan sebagai proksi atas kualitas auditor, namun demikin dalam 

penelitian kompetensi dan independensi masih jarang digunakan untuk melihat seberapa besar 

kualitas auditor secara actual (Barbadillo et al. (2004) dalam Kristianto (2008)). Mutchler et 

al. (1997) dalam Setyarno dkk (2006), menemukan bukti univariat bahwa auditor big 6 lebih 

cenderung menerbitkan opini audit going concern pada perusahaan yang mengalami financial 

distress dibandingkan dengan auditor non big 6. Auditor sekala besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih dibandingkan auditor sekala kecil, termasuk dalam mengungkapkan 

masalah going concern. Semakin besar skala auditor semakin besar kemungkinan auditor 

menerbitkan opini audit going concern. Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit 

yang lebih baik dibanding auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah going 

concern. Semakin besar skala auditor, akan semakin besar kemungkinan auditor untuk 

menerbitkan opini audit going concern. Kualitas audit meningkat sejalan dengan besarnya 

Kantor Akuntan Publik tersebut.   

Pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern    

Hasil pengujian menunjukkan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini berarti sebuah perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan disebabkan kegagalan ekonomi (Economic distress) yaitu Kegagalan terjadi bila 
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arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan 

kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya histories dari investasinya 

lebih kecil daripada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi 

tersebut. Serta Kegagalan keuangan (financial distress) yaitu  kesulitan dan baik dalam arti 

dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian asset liability 

management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar perusahaan tidak terkena 

financial distress. Bila nilai hitung Z score Altman semakin kecil, yang menandakan 

perusahaan dalam kondisi keuangan memburuk atau sakit bahkan berpotensi mengalami 

kebangkrutan maka kemungkinan perusahaan tersebut menerima opini going concern (GC) 

akan semakin besar.   

Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern   

Hasil pengujian menunjukkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Artinya opini audit tahun sebelumnya, cukup 

menentukan apakah perusahaan termasuk opini audit going concern atau opini audit non 

going concern. Opini audit tahun sebelumnya adalah tipe opini audit yang telah diterima 

perusahaan pada tahun sebelumnya. Terdapat hubungan positif antara opini audit tahun 

sebelumnya dengan opini audit going concern tahun berjalan, apabila tahun sebelumnya 

auditor telah menerbitkan opini audit going concern, maka akan besar kemungkinan auditor 

memberikan opini audit going concern pada tahun berjalan. 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern    

Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Temuan empiris pada penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Fanny dan Saputra (2005). Fanny dan Saputra (2005) menemukan bukti empiris 

bahwa rasio pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris 

bahwa rasio pertumbuhan yang lain yaitu rasio pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa 

menjamin auditee untuk tidak menerima opini audit going concern. Dari 295 sampel yang 

diamati nilai rata-rata dari rasio pertumbuhan penjualan kelompok auditee dengan opini 

GCAO maupun NGCAO bernilai positif. Hal ini berarti auditee yang menjadi sampel baik 

auditee dengan opini GCAO maupun NGCAO mengalami peningkatan dalam penjualan 

bersihnya, tetapi peningkatan penjualan bersih ini tidak diikuti dengan kemampuan auditee 

untuk menghasilkan laba serta meningkatkan saldo labanya. Nilai rata-rata dari ROA 295 

sampel auditee yang bernilai negatif merupakan bukti empiris yang nyata bahwa peningkatan 

dalam penjualan bersih tidak menjamin peningkatan pada laba bersih setelah pajak yang akan 

diterima oleh auditee. Tanda koefisien variabel pertumbuhan perusahaan yang positif 

menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti semakin tinggi rasio pertumbuhan pejualan 

auditee semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern.  

Pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern    

Hasil pengujian menunjukkan opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  Artinya auditee yang menerima opini audit going concern mengganti 
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dan tidak akan berganti auditor. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia 

cenderung tidak menerima opini going concern ketika mempertahankan auditornya. Ini 

memberikan bukti bahwa kondisi di Indonesia lebih sesuai dengan praktik opinion shopping 

yang dikemukakan oleh Teoh (1992), yaitu cara yang pertama, argumen ancaman pergantian 

auditor. Dan auditor akhirnya mengeluarkan opini non going concern untuk mempertahankan 

kliennya tersebut. Argumen ini sejalan  dengan pendapat dari Chow dan Rice (1982) dalam 

Lennox (2002), dimana dikatakanbahwa walaupun perusahaan sering mengganti auditor 

setelah menerima opini going concern, masih belum jelas apakah ini mencerminkan praktik 

opinion shopping.   

Pengaruh Kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern    

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Artinya meskipun ada kepemilikan manajerial dan 

institusional ternyata fungsi pengawasan yang ada belum menjamin untuk tidak diberikannya 

opini audit going concern, karena untuk kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor bisa internal dan eksternal. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Short dan 

Keasy (1999), Morck et al., (1988), McConnell dan Servaes (1990,1995) serta kole (1995) 

yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional akan meningkatkan efisiensi 

pemakaian aktiva perusahaan, dengan demikian diharapkan akan ada monitoring atas 

keputusan manajemen.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

2. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern  

3. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern   

4. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern   

5. Opinion shopping tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern   

6. Kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern   

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Auditor hendaknya menerapkan due audit care yang cermat dan seksama dengan 

melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis 

terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap 

bukti audit tersebut.   

2. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan dan elalu mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan karena berpengaruh terhadap opini audit going concern.   
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3. Auditor dalam mengaudit selain laporan keuangan juga disclosure (pengungkapan, catatan 

keuangan dan memperhatikan informasi non kuantitatif /kondisi lingkungan)  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Jumlah sampel perusahaan yang menjadi obyek penelitian hanya satu jenis industri saja 

(manufaktur), sehingga tidak dapat digeneralisir hasil temuan untuk seluruh perusahaan go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI).   

2. Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu analisis diskriminan Altman untuk 

mengukur kondisi keuangan sehingga banyak perusahaan termasuk kategori bangkrut, 

kenyataannya masih menjalankan kegiatan operasi perusahaan.  

3. Dalam melaksanakan proses audit, auditor melihat hanya sebatas pada hal-hal yang 

ditampakkan dalam laporan keuangan dan hanya memberikan pengungkapan kurang 

memadai bagi para investor dan kreditor.  

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan:  

1. Sebaiknya dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan menggunakan alat ukur rasio 

lain yaitu ROE, ROA dan NIM guna menilai perusahaan tersebut berada dalam keadaan 

sehat atau tidak sehat. Langkah ini akan memperlihatkan sejauhmana perbedaan hasil 

analisis dari kedua metode pengukuran.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang 

lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.  

3. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah sampel perusahaan dari semua jenis kategori 

industri yang ada di Bursa efek Indonesia (BEI) sehingga dapat dilihat generalisasi teori 

secara valid.  

4. Meneliti tentang praktik opinion shopping di Indonesia setelah dikeluarkannya peraturan 

BAPEPAM No Kep-20/PM/2002 tgl 12 Nopember 2002 serta SK Menteri Keuangan No. 

423/KMK-06/2002 yang berisi pembatasan hubungan auditee dan auditor selama jangka 

waktu tertentu untuk auditor untuk membuktikan tingkat kepatuhan auditee dan 

independensi auditor.  
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN GO PUBLIK 

(NON KEUANGAN DAN NON PERBANKAN) 

YANG LISTING DI BEI PERIODE TAHUN 2007 – 2010 

Adhi Prabowo 

Eddy Sutjipto 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor 

yang mempengaruhi peringkat obligasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Profitabilitas, Likuiditas,  Ukuran Perusahaan, Jatuh Tempo dan Leverage dapat 

berpengaruhterhadapperingkat obligasi pada perusahaannon keuangan publik dan 

perusahaan non bank yang go publik yang listing di BEI. Data yang digunakan 

adalah data sekunder dengan menggunakan sampel sebanyak 25 perusahaan yang 

listing di BEI periode 2007 - 2010. Untuk memenuhi sasaran penelitian hipotesis diuji 

dengan analisis regresi logistik. Dari tes kelima variabel independen, variabel dengan 

pengaruh yang signifikan untuk memprediksi tingkatobligasi adalah Profitablitas, 

Ukuran  Perusahaan (Size) dan Jatuh Tempo (Maturity). Dan dua variabel tidak 

berpengaruh dalam memprediksi tingkat obligasi adalah Likuiditas dan Leverage. 

Kata Kunci : peringkat obligasi, profitabilitas likuiditas, size, maturity,leverage. 

 

Abstract: This research aims to provide empirical evidence about factors that affect 

bond ratings.This research aims to analyze the profitability, liquidity, company size, 

maturity and leverage can affect the ranking obligation on non-financial public 

enterprises and non-bank companies that go public listing on the Stock Exchange.The 

data used are secondary data using a sample of 25 companies listing on the Stock 

Exchange the period 2007 to 2010.To meet the target of the research hypotheses were 

tested by logistic regression analysis. The fifth test of the independent variables, 

variables with significant influence to predict the level of bonds is profitability, 

company size and Maturity .And two variables have no effect in predicting the bond is 

Liquidity and Leverage. 

Keyword: obligation rate, profitability, likuidity, size, maturity, levereage 

 

PENDAHULUAN 

Pasar modal memiliki peran besar dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, fungsi ekonomi dan keuangan.Di dalam pasar modal Indonesia ada 

berbagai macam sekuritas, pemodal diberi kesempatan untuk memilih di antara berbagai 

sekuritas tersebut. Salah satu sekuritas yang diperdagangkan adalah obligasi. Obligasi (bond) 

adalah surat berharga yang menunjukan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana 

kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan 

kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli 

obligasi tersebut (Tjipto Darmaji dan Hendy M Fakhruddin, 2006). 

Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi (bond) di analisis oleh suatu lembaga 

pemeringkat obligasi. Agen pemeringkat obligasi adalah lembaga independen yang 
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memberikan informasi skala risiko yang dapat menunjukan keamanansuatu obligasi bagi 

investor. Keamanan tersebut ditunjukan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam membayar 

bunga dan melunasi pokok pinjaman. Proses peringkatan ini dilakukan untuk menilai kinerja 

perusahaan, sehingga pemeringkat obligasi dapat menyatakan layak tidaknya obligasi tersebut 

diinvestasikan (Lucky Susilowati dan Sumarto, 2010) 

Meskipun obligasi relatif aman dari pada saham, namun investor yang akan memberikan 

kredit pada perusahaan bertumbuh harus memperhatikan risiko default perusahaan yang akan 

di beri kredit. Pembeli juga harus memperhatikan peringkat obligasi. Perusahaan bertumbuh 

menggunakan dananya untuk investasi sehingga ada kemungkinan perusahaan tidak dapat 

membayar pokok dan bunga obligasi sehingga risikonya tinggi. Risiko yang tinggi ini 

tercermin dalam peringkat yang rendah. Perusahaan yang peringkatnya rendah biasanya akan 

menawarkan obligasinya dengan yield yang tinggi untuk menarik minat kreditur    (Maria 

Immaulatta, Mitha Dwi Restuti, 2007). 

Penelitian Adler H. Manurung, Desmon Silitonga, Wilson R. L. Tobing (2008) menemukan 

bahwa Return On Asset(ROA) dan Likuiditas (Current Asset) berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi, tetapi untuk variabel leverage (DER) yang digunakan dalam penelitianya tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini berbeda dengan variabel likuiditas (Current Asset) yang digunakan dalam penelitian 

oleh Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) yang menyatakan  tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Tetapi untuk variabel profitabilitas (ROA) yang digunakan oleh Magreta, 

Poppy Nurmayanti (2009) sesuai dengan penelitian Adler H. Manurung, Desmon Silitonga, 

Wilson R. L. Tobing (2008). 

Variabel profitablitas (ROA) yang digunakan dalam penelitian Lucky Susilowati, Sumarto 

(2010) menyatakan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) dan penelitian yang 

dilakukan oleh Adler H. Manurung, Desmon Silitonga, Wilson R. L. Tobing (2008) 

Variabel likuiditas (CR) yang digunakan oleh Lucky Susilowati, Sumarto (2010) menyatakan 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adler H. Manurung, Desmon Silitonga, Wilson R. L. Tobing (2008). Tetapi tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) 

Sedangkan variabel size dan maturity yang digunakan dalam penelitian LuckySusilowati 

(2010) dan Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) menunjukan tidak ada pengaruhnya terhadap 

peringkat obligasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, pemeringkatan obligasi belum konsisten , 

sehingga peneliti tertarik melakukan pengujian kembali terhadap pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, size, maturiy, leverage dalam memprediksi tingkat obligasi pada agen PEFINDO, 

agar diperoleh informasi varibel – variabel yang memiliki pengaruh terhadap pemeringkatan 

obligasi yang lebih tepat. 
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TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menurut Sari (2010), teori signal menjelaskan alasan perusahaan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan pada pihak eksternal terkait dengan adanya asimetri informasi antara pihak 

manajemen perusahaan dengan pihak luar dimana pihak manajemen perusahaan memiliki 

lebih banyak informasi serta mengetahui prospek perusahaan dimasa akan datang. Perusahaan 

dapat memberikan informasi yang terkait dengan obligasi misalnya peringkat obligasi.  

Peringkat obligasi memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan posisi bisnis 

perusahaan emiten. Sartono (1996) dalam Raharja dan Maylia  (2008) mengemukakan 

mengapa perusahaan memberikan informasi laporan keuangan terhadap pihak eksternal, 

karena terdapat asimetri informasi yang dapat terjadi diantara dua kondisi ekstreem yaitu 

perbedaan informasi kecil sehingga tidak mempengaruhi menejemen atau perbedaan yang 

signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen dan harga saham. 

Jadi kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diberikan atau 

diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan 

untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dimasa akan mendatang dibanding dengan pihak eksternal 

perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang 

dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki (Restuti, 

2007). 

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepat waktuan pembayaran pokok dan bunga 

obligasi. Selain itu, peringkat obligasi mencerminkan skala risiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Dengan demikian peringkat obligasi menunjukan skala keamanan obligasi 

dalam membayar kewajiban pokok dan bunga secara tepat waktu. Semakin tinggi peringkat, 

semakin menunjukan bahwa obligasi tersebut terhindar dari resiko default  (Magreta dan 

Nurmayati, 2009). 

Investor yang tertarik untuk membeli obligasi tentunya harus memperhatikan rating obligasi 

(credit rating). Rating obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Skala ini menunjukan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. 

Keamanan ini ditunjukan dari kemampuanya dalam membayar bunga dan pelunasan pokok 

pinjaman (Magreta dan Nurmayati, 2009). 

Bursa Efek Indonesia (2011) mengartikan obligasi sebagai surat utang jangka menengah-

panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk 

membayar imbalan berupa bunga pada periodetertentu dan melunasi pokok utang pada waktu 

yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.  

Jadi surat obligasi merupakan selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas 

tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. 
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Sebelum obligasi ditawarkan, obligasi dianalisis dengan menggunakan peringkat obligasi oleh 

agen pemeringkat obligasi (Rating Agency). Agen Pemeringkat obligasi adalah lembaga 

independen yang memberikan informasi peringkat skala resiko yang dapat menunjukan 

keamanan suatu obligasi bagi investor. Di Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat 

sekuritas utang yaituPT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT, Kasnic Credit 

Rating Indonesia (Susilowatidan Sumarto, 2010). Menurut Hanafi, M (2004) dalam Adler, 

dkk(2008) ada dua tahapan yang biasanya dilakukan dalam proses rating yaitu : 

1. Melakukan review internal terhadap perusahaan yang mengeluarkan instrumen utang. 

2. Hasil dari review internal tersebut akan direkomendasikan kepada komite rating yang 

menentukan rating perusahaan tersebut. 

Lembaga pemeringkat yang mengeluarkan rating obligasi, memiliki metodologi tersendiri 

untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi suatu rating atas obligasi yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Menurut Bluum (2003) dalam Adler, dkk (2008) dalam penelitianya 

menunjukan beberapa faktor yang dapat menentukan penelitian rating suatu obligasi, yaitu : 

a. Pendapatan dan cashflow masa depan 

b. Utang baik jangka pendek dan panjang 

c. Struktur permodalan 

d. Likuiditas aset perusahaan 

e. Situasi negara dimana perusahaan berada 

f. Situsi pasar dimana perusahaan melakukan aktifitas bisnisnya 

g. Kualitas manajemen dan struktur perusahaan 

PT. PEFINDO sebagai lembaga rating lokal yang banyak memberikan penilaian rating 

terhadap surat utang berbagai perusahaan di Indonesia memiliki level rating sebagai berikut 

(Adler, dkk, 2008 ) : 

 
AAA Efek hutang dengan peringkat AAA merupakan Efek Utang dengan 

peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif 

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi Kewajiban finansial jangka panjang 

sesuai dengan yang diperjanjikan 

AA Efek utang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, 

didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajibn finasial 

jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan relatif dibandingkan dengan entitas 

Indonesia lainnya 

A Efek utang dengan peringkat A memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat 

dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka 

panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan yang 

merugikan 

BBB Efek utang dengan BBB didukung oleh kemampan Obligor yang memadai relatif 

dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewjiban finansial, namun 

kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang 

merugikan 

 

BB 

 

Efek utang dengan peringkat BB menunjukan dukungan kemampuan 

Obligor yang agak lemah relatif dibandingkan dengan entitas lainnya 

untukmemenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 
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serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang keadaan bisnis dan perekonomian 

yang tidak menentu 

B Efek utang dengan peringkat B menunjukan parameter perlindungan yang sangat lemah. 

Walapun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka 

panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 

memperburuk kemampuan obligor utuk memenuhi kewajiban finansialnya. 

CCC Efek utang dengan peringkat CCC menunjukan Efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi 

kewajiban finansialnya, serta hanya tergantung kepda perbaikan keadaan eksternal. 

D Efek utang dengan peringkat D menandakan Efek hutang yang macet. Perusahaan penerbit 

sudah berhenti berusaha 

 

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

Salah satu indikator penting diperhatikan untuk menilai peringkat obligasi di masa 

datangadalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator 

inisangat penting diperhatikan untuk mengetahui investasi yang akan dilakukan investor 

disuatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 

disyaratkaninvestor, salah satunya dengan menggunakan ROA (Tandelilin, 2001 dalam Lucky 

Susilowati dan Sumarto, 2010). 

Lucky Susilowati dan Sumarto (2010) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih 

tinggimenurunkan resiko insolvency (ketidakmampuan membayar hutang), akibatnya rating 

obligasiperusahaan tersebut akan semakin baik.Pengukuran dari profitabilitas yang 

diinterpretasikan dengan ROA memberikanpandangan manajemen untuk mengendalikan 

pengeluaran secara efektif. Dengan demikianperusahaan diharapkan memperoleh rating yang 

baik untuk meningkatkan profil perusahaandan mengamankan bisnis baru mereka dimasa 

mendatang (Burton, 2003 dalam Lucky Sulsilowati dan Sumarto, 2010). 

H1 : Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat Obligasi. 

Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi 

Menurut Mamduh dan Halim (2000) dalam Susilowati dan Sumarto (2010) , rasio likuiditas 

mengukur kemampuan likuiditasjangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar 

perusahaan relatif terhadap hutanglancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan). 

Burton ,et,al (2000) dalam Magreta dan Nurmayanti (2009) menyatakan bahwa tingkat 

likuiditas yang tinggi akan menunjukan kuatnya keuangan perusahaan sehingga secara 

keuangan akan mempengaruhi peringkat obligasi. Sedangkan menurut Rahardjo (2003) 

menyatakan bahwa apabila obligasi yang mempuyailikuiditas cukup tinggi maka harga 

obligasi cenderung tinggi, sehingga peringkat obligasiperusahaan tersebut juga akan 

meningkat. 

H2 : Rasio Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

Andry (2005) dalam Susilowati dan Sumarto (2010) mengatakan bahwa kemampuan pasar 

obligasi bisa dilihat berdasarkan derajat akses emiten dipasar keuangan dunia.derajatakses 

adalah fungsi dari ukuran peusahaan atau ukuranbesarnya nilai obligasi yang diterbitkan. 

Untuk menguji kemampuan pasar obligasi digunakanvariabel total asset pada saat mengemisi 

obligasi. Semakin besar total asset maka semakintinggi peringkat obligasi perusahaan 

tersebut. 

Burton (2003) dalam Susilowati dan Sumarto (2010) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaanmempunyai korelasi yang positif terhadap peringkat obligasi.Andry (2005) dalam 

Magrtea dan Nurmayanti (2009) berpendapat pada umumnya perusahaan yang besar akan 

memberikan peringkat yang baik (investment grade). Disamping itu, ukuran perusahaan juga 

bisa mempunyai korelasi terhadap tingkat resiko kebangkrutan atau kegagalan sehingga dapat 

mempengaruhi rating obligasi. 

H3: Ukuran Perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Pengaruh Umur Obligasi ( Maturity ) terhadap peringkat Obligasi 

Diamond (1991) dalam Susilowati dan Sumarto ( 2010 ) menemukan bukti kuat adanya 

hubungan antara struktur debt maturitydan kualitas kredit untuk perusahaan yang tercantum 

dalam pengumuman rating. Perusahaanyang rating obligasinya tinggi menggunakan term debt 

yang lebih pendek, sebaliknyaperusahaan yang ratingnya rendah menggunakan term debt 

yang lebih lama.Sedangkan menurut Rahardjo (2003) menyatakan bahwa suatu obligasi 

yangmempunyai masa jatuh tempo yang lama akan meningkatkan resiko investasi karena 

dalamperiode yang cukup lama, risiko kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan 

kinerjaperusahaan menurun bisa saja terjadi. Oleh karena itu obligasi dengan umur jatuh 

tempo yanglebih pendek mempunyai peringkat yang lebih baik dibanding dengan obligasi 

dengan umurjatuh tempo yang lama. 

H4 : Umur obligasi ( size ) berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi 

Pengaruh Leverage Terhadap Peringakat Obligasi 

Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh 

kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). Jika rasio ini cukup 

tinggi, maka hal tersebut menujukkan tingginya penggunaan utang, sehingga hal ini dapat 

membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan biasanya memiliki resiko 

kebangkrutan yang cukup besar (Adler dkk, 2008). Hal ini megundikasikan perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kemampuan rendah dalam 

memenuhi kewajibanya. 

Semakin besar Leverage perusahaan, semakain besar resiko kegagalan perusahaan. Semakin 

rendah leverage perusahaan, semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan 

(Herwidi 2005 : 28 dalam Magreta dan  Nurmayanti, 2009). 
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H5 : Leverage(DER) berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi 

Gambar Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi.Menurut Foster (1986) 

dalam Andry (2005) dalam Susilowati dan Sumarto (2010), Peringkat obligasi merupakan 

sebuah pernyataan tentang keadaan pengutang dan kemungkinan apa yang bisa dan akan 

dilakukan sehhubungan dengan utang yang dimiliki.Obligasi merupakan salah satu instrumen 

pasar modal memberikan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Salah satu bentuk informasi 

yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas adalah pengumuman yang berhubungan 

dengan hutang misalnya peringkat hutang (Hartono, 2003 dalam Sari,2010). 

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau di pengaruhi oleh variabel 

independen (Indriantoro dan Supomo, 1999).Variabel ini dilihat berdasarkan peringkat yang 

dikeluarkan oleh PEFINDO yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu investment grade 

(AAA, AA,A,BBB) dan non investment (BB, B,CCC,D).Sakala pengukurannya adalah skala 

nominal dengan memberikan nilai 1 untuk obligasi invesment grade dan 0 untuk obligasi non 

investment grade. 

Varibel independen yang akan diuji dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan. Data – data akuntansi dan non akuntansi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah profitablilitas, lukuiditas, size, maturity,leverage. 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Mamduh 

dan Halim 2000 dalam Susilowati dan Sumarto, 2010).Menurut Brotman (1989) dan 

Bouzouita &Young (1998) dalam Susilowatidan Sumarto (2010),pengukuran dari 

profitabilitas yang diinterpretasikan dengan ROA memberikan pandangan manajemen untuk 

mengendalikan pengeluaran secara efektif. Dengan demikian perusahaan diharapkan 
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memperoleh rating yang baik untuk meningkatkan profil perusahaan dan mengamankan bisnis 

baru mereka dimasa mendatang. 

Likuiditas merupakan kemampuan memenuhi kewajiaban lancarnya pada waktu jatuh tempo. 

Rasio likuiditas ini diukur dengan membagi antara aktiva lancar terhadap hutang lancar 

(Susilowati dan Sumarto,2010).Menurut Mamduh dan Halim (2000) dalam Susilowati dan 

Sumarto (2010) rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat aktiva lancar terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan 

kewajiban perusahaan). Analis keuangan dapat menggunakan rasio likuiditas untuk menilai 

apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban – kewajibanya yang 

segera jatuh tempo. 

Size dalam penelitian ini adalah besar kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel 

size dalam penelitian ini menggunakan total asset (Andry,2005dalam Susilowati dan Sumarto, 

2010).Andry (2005) dalam Susilowatidan Sumarto (2010) mengatakan bahwa kemampuan 

pasar obligasi bisa dilihat berdasarkan derajat akses emiten di pasar keuangan dunia. Derajat 

akses adalah fungsi dari ukuran peusahaan atau ukuran besarnya nilai obligasi yang 

diterbitkan. Untuk menguji kemampuan pasar obligasi digunakan variabel total asset pada 

saat mengemisi obligasi. Semakin besar total asset maka semakin tinggi peringkat obligasi 

perusahaan tersebut. 

Maturity adalah umur obligasi. Menurut Diamonds (1996) dalam  Susilowati dan Sumarto 

(2010) umur obligasi yang pendek ternyata menunjukkan peringkat obligasi investment grade. 

Skala pengukurannya menggunakan skala nominal karena variabel maturity ini merupakan 

variabel dummy. Pengukurannya dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika obligasi 

mempunyai umur antara satu sampai lima tahun dan 0 jika obligasi mempunyai umur lebih 

dari lima tahun.Menurut Susilowati dan Sumarto (2010) obligasi yang jatuh tempo dalam 

waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 

tahun.menurut Rahardjo (2003) dalam Susilowati dan Sumarto (2010) menyatakan bahwa 

suatu obligasi yangmempunyai masa jatuh tempo yang lama akan meningkatkan resiko 

investasi karena dalamperiode yang cukup lama, risiko kejadian buruk atau peristiwa yang 

menyebabkan kinerja perusahaan menurun bisa saja terjadi. Oleh karena itu obligasi dengan 

umur jatuh tempo yang lebih pendek mempunyai peringkat yang lebih baik dibanding dengan 

obligasi dengan umur jatuh tempo yang lama. 

Rasio Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukan proporsi penggunaan utang 

untuk membiayai investasi terhadap modal yang di miliki.Semakin besar Leverage 

perusahaan, semakain besar resiko kegagalan perusahaan. Semakin rendah leverage 

perusahaan, semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan (Herwidi 2005 : 28 

dalam Magreta dan  Nurmayanti, 2009). Rasio ini diukur  dengan DER (Debt Equity Ratio) 

yaitu total liability di bagi dengan total equity.Jika rasio ini cukup tinggi, maka hal tersebut 

menujukkan tingginya penggunaan utang, sehingga hal ini dapat membuat perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan, dan biasanya memiliki resiko kebangkrutan yang cukup besar 
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(Adler, dkk, 2008). Hal inimegindikasikan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

cenderung memiliki kemampuan rendah dalam memenuhi kewajibanya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan go publik (non keuangan dna 

non perbankan) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2010 yang 

menerbitkan obligasi dan telah mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat obligasi 

yaitu PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). 

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling.Adapun kriteria dalam penelitian ini adlaah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menerbitkan obligasi merupakan perusahaan  go publik (non keuangan 

dan non perbankan) dan terdaftar di BEI dan PEFINDO. 

2. Obligasi perusahaango publik (non keuangan dana non perbankan) yang terdaftar di 

PT. Bursa Efek Indonesia dan PEFINDO serta beredar berturut – turutperiode tahun 2007 

–2010 

3. Obligasi yang penerbitnya terdaftar di BEI dan PEFINDO serta telah mendapatkan 

pemeringkatan. 

4. Memiliki laporan keuangan lengkapselama periode penelitian. 

Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan go pubik yang listingdi BEI periode tahun 2007 

– 2010.Data penelitian diperoleh dari data base laporan keuangan  berupa ICMD (Indonesia 

Capital Market Directory) dan IBMD (Indonesia Bond Market Directory)perusahaan sampel 

yang diterbitkan website  Bursa Efek Indonesia (IDX) di pojok Bursa Efek Indonesia (BEI ) 

Universitas  Semarang. 

Berdasarkan kriteria diatas maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 25 perusahaan go 

publik (non keuangan dan non perbankan) yang menerbitkan obligasi selama periode tahun  

2007 – 2010 serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan metode regresi logistik. Metode 

regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keempat variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan ;  

P   = Probabilitas variabel dependen yang mampu dijelaskan  

                            oleh variabel  independen 
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Y   = 1 , jika peringkat obligasi termasuk Investment Grade 

Y   = 0, Jika peringkat Obligasi termasuk Non Investment Grade 

β0  = Konstanta 

β1 – β4  = koefisien regresi 

Log ( P/1-P)  = Peringkat Obligasi 

X1  = Profitabilitas 

X2   = Likuiditas 

X3   =Size/ ukuran Perusahaan 

X4   = Marturity / Umur Obligasi 

X4   = 1, jika obligasi mempunyai umur antara 1 sampai 5 tahun 

  = 0, jika obligasi mempunyai umur lebih dari lima tahun 

ε  = merupakan error term 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis selengkapnya mengenai koefisien model regresi logistik menunjukan nilai 

Hosmer and Lemeshowsebesar 6.631 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0.577. ini 

berarti nilainya jauh diatas 0.05, dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima dan layak 

dipakai untuk analisis berikutnya. 

Nilai Cox Snell Square sebesar 0,254 dan Negelkerke R Square adalah sebesar 0,417. Hal ini 

berarti variabilitas variabel independen yang dapat dijelaskan oleh varibilitas variabel 

independen sebesar 41,7% dan sisanya 58,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian. 

Kemudian hasil uji koefisien model regresi logistik seperti tabel berikut ini:  

Tabel 1. Koefisien Regresi Logistik Metode Enter 

  
B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a PROFIT .135 .050 7.325 1 .007 1.145 

LIKUID -.005 .246 .000 1 .984 .995 

SIZE .784 .313 6.251 1 .012 2.190 

MATURITY 3.899 1.090 12.796 1 .000 49.330 

LEVRG .148 .160 .856 1 .355 1.160 

Constant -25.166 9.833 6.550 1 .010 .000 

Sumber : data yang diolah dengan spss v.16  

 



JURAKSI, Februari 2012  

123 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka persamaan regresi logistik sebagai berikut : 

 

Dari persamaan regresi ogistik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar -25,166 yang berarti bahwa tanpa pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

size, maturity,leverage maka tingkat prediksi peringkat obligasi adalah -25,166 

2. Variabel profitabilitas  menunjukan koefisien regresi positif sebesar 0,135 ini berarti jika 

profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1% maka peringkat obligasi akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,135 point dengan asumsi variabel likuiditas, size, maturity, leverage 

tetap. 

3. Variabel likuiditas menunjukan koefisien regresi negatif sebesar -0,005 ini berarti setiap 

kenaikan likuiditas sebesar 1%, maka peringkat obligasi akan mengalami penurunan 

sebesar 0,005 point dengan asumsi variabel profitabilitas, size, maturity, leverage tetap . 

4. Koefisien variabel size menunjukan regresi positif sebesar 0.784 hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan size sebesar 1%, maka peringkat obligasi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,784 point dengan asumsi variabel profitabilitas, likuiditas, maturity, leverage 

tetap. 

5. Variabel maturity (umur) menunjukan koefisien regresi positif sebesar 3,899. Hal ini 

berarti bahwa jika maturity mengalami kenaikan sebesar 1%, maka peringkat obligasi 

akan mengalami kenaikan sebesar 3,899 point dengan asumsi variabel profitabilitas, 

likuiditas, size, maturity, leverage tetap 

6. Variabel leverage menunjukan regresi positif sebesar 0,148 Hal ini menunjukan bahwa 

setiap leverage mengalami kenaikan sebesar 1% maka peringkat obligasi mengalami 

kenaikan sebesar 0.148 point. Dengan asumsi variabel profitabilitas, likuiditas, size, 

maturity tetap. 

Untuk pengujian masing – masing koefisien regresi (pengujian parsial), dengan melihat nilai 

probabilitas masing – masing variabel. Dengan kriteria nilai probabilitas harus lebih kecil dari 

tingkat signifikan yaitu sebesar 0.05. 

1. Profitabilitas (X1) memiliki probabilitas 0,007 lebih kecil dari tingkat signifikan  0.05. 

Berarti profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Y) 

2. Likuiditas (X2) memiliki probabilitas sebesar 0,984 lebih besar dari tingkat signifikan 

0,05. Hal ini berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Y). 

3. Size (X3) memiliki probabilitas sebesar 0,12 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal 

ini variabel size berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Y). 

4. Maturity (X4) memiliki probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. 

Berarti variabel maturity berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Y). 

5. Leverage (X5) memiliki probabilitas sebesar 0,355 lebih besar dari tingkat signifikan. Ini 

berarti variabel leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi (Y). 
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PEMBAHASAN 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 

Hasil pengujian menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pemeringkatan 

obligasi. Profitabilitas menunjukan kemampuan operasional perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibanya. Hal ini  berpengaruh terhadap pemeringkatan obligasi. Hal ini di 

tunjukan dengan nilai uji wald sebesar 7.325 dan tingkat signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar 0,007.  Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Magreta dan 

Nurmayanti (2009), Adler dkk (2008) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh terhadap pemeringkatan obligasi. Tetapi tidak sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Susilowati dan Sumarto (2010)yang menyatakan bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpangaruh signifikan terhadap pemeringkatan obligasi. 

Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi 

Berdasar hasil pengujian variabel likuiditas menunjukan bahwa rasio likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemeringkatan obligasi karena nilai signifikasi lebih besar 

dari 0.05 yaitu sebesar 0.984. Rasio likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap 

pemeringkatan obligasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Magreta dan Poppy 

Nurmayanti (2009) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Namun  tidak sesuai dengan pendapat Adler H. Manurung, 

Desmon Silitonga, Wilson R. L. Tobing (2008) dan Lucky Susilwati dan Sumarto (2010) 

yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan rasio likuiditas berpengaruh secara 

signifikan ditolak. 

Pengaruh Size (Total Asset) Terhadap Peringkat Obligasi 

Dari hasil penelitian variabel Size (Total Asset) menunjukan  terdapat pengaruh yang terhadap 

pemeringkatan obligasi karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,012. Size (total 

asset) menunjukan seberapa besar total asset perusahaan yang dimiliki berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemeringkatan obligasi. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

pendapat Lucky Susilowati, Sumarto (2010) dan Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) yang 

menyatakan bahwa variabel Size (Total Asset) tidak berpengaruh terhadap pemeringkatan 

obligasi. Maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan variabel Size berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi diterima 

Pengaruh Maturity (Umur) Obligasi Terhadap peringkat Obligasi 

Dari hasil penelitian Maturity (umur) obligasi menunjukan terdapat pengruh yang signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 

0.05 yaitu sebesar 0.00. Maturity (umur) obligasi merupakan jatuh tempo pembayaran emiten 
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terhadap investor  yang menunjukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemeringkatan obligasi. Tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Lucky 

Susilowati, Sumarto (2010) dan Magreta, Poppy Nurmayanti (2009) yang menyatakan bahwa 

maturity (umur) obligasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhdapa peringkat 

obligasi. Maka hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa maturity (umur) obligasi 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi diterima 

Pengaruh Leverage ( DER ) Terhadap Peringkat Obligasi 

Berdasrkan hasil penelitian variabel leverage menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi yang lebih 

besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,355. Leverage merupakan rasio keuangan yang mengukur 

keseimbangan proporsi antara aset yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang didanai oleh 

pemilik perusahaan (ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu 

perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasinya tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini konsisten dengan pendapat Adler dkk 

(2008) dan Magreta dan  Nurmayanti (2009) yang menyatakan bahwa rasio leverage (DER) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. Oleh karena itu, 

hipotesis kelima (H5) yang menyatakan rasio leverage mempunyai pengaruh signifikan 

ditolak. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA)  berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi peringkat obligasi.Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio ( CR) tidak 

berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi. Size yang di ukur dari Total Asset 

mempunyai pengaruh signifikan  dalam memprediksi peringkat obligasi. Maturity ( umur) 

obligasi yang dilihat dari waktu jatuh tempo mempunyai pengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Leverage yang diukur dengan DER tidak berpengaruh dalam prediksi peringkat 

obligasi.  

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebaiknya 

perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat obligasi untuk dapat meningkatkan profitabilitas 

yang di miliki. Karena dengan profit yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dalam 

membayar hutang hal ini juga berpengaruh terhadap peringkat obligasi yang akan diterima. 

Perusahaan perlu memperhatikan waktu jatuh tempo (umur) obligasi yang akan diterbitkan, 

karena terdapat pengaruh yang besar terhadap peringkat obligasi yang akan diterima 

perusahaan. Adapun perusahaan yang akan mengeluarkan sertifikat obligasi dalam jatuh 

tempo jangka pendek, sebaiknya meningkatkan total asset karena bisa sebagai daya tarik 

investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan berpengaruh terhadap peringkat yang 

akan di terima. 
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Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan melihat keterbatasan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai revisi untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian berikut ini 

adalah : 

1. Periode penelitian ini hanya 4 tahun berturut – turut yaitu tahun 2008 – 2010 dimana 

hanya diperoleh 25 perusahaan non – keuangan dan non perbankanyang go-public 

2. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel. 

Dimana berdasarkan hasil penelitian kelima variabel tersebut memberikan nilai negelkerke 

R Square sebesar 0,417 atau 41,7 persen sehingga masih terdapat 58,3 persen faktor atau 

variabel lain yang dapat mempengaruhi peringkat obligasi. 

Melihat dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka dapat diberi masukan bagi 

penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik yaitu dalam penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan penelitian terhadap perusahaan – perusahaan disektor keuangan dan perbankan. 

Perlu dipertimbangkan periode penelitian (lebih dari 4 tahun) agar mendapatkan jumlah 

sampel yang lebih banyak sehingga hasilnya dapat mewakili kondisi yang ada.Dapat 

menambah variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi 

mengingat masih  41,7 persen dalam peneltian ini yang memperngaruhi perigkat obligasi. Hal 

ini berarti masih ada 58,3 persen variabel diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

prediksi peringkat obligasi. Maka dapat di tambahkan variabel lain seperti Net Profit Margin,  

pertumbuhan perusahaan 
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