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ABSTRACT

This research is trying to give an empirical evident whether audit firm size as a proxy
of audit quality does have influence to the Earnings Response Coefficients (ERC).
ERC itself is a measure of how much stock return changed caused by unexpected
earnings announcement. Earnings announcement is important for investors to make
investment decision. If firms financial statements audited by a good quality audit
firm, in this context is a big audit firm size then earnings information is expected to
be more credible. The reason is big audit firms size have more resources and
motivation to keep their reputation and so they will do their job more carefully.
Using 64 samples of public companies listed in BEJ, this research found that audit
firm size does influence the firm ERC, so audit firm size adds credibility to the
earnings information provided by company. Interestingly, there is no significant
difference of ERC between firms audited by big audit firm size with firms audited by
small audit firm size using mean difference test.
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PENDAHULUAN
Skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di AS

seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan terakhir perusahaan farmasi Merck pada awal
bulan Juli 2002 telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor
di pasar modal terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Kesalahan
juga dialamatkan kepada profesi akuntan terutama akuntan publik yang seharusnya
berperan sebagai “public watchdog” terhadap informasi keuangan yang disusun oleh
perusahaan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan adanya kasus Telkom
dan Indofarma, yang mengharuskan penilaian kembali (restatement) laba yang
dilaporkan perusahaan pada periode-periode yang lalu karena kesalahan manajemen
yang tidak ditemukan oleh KAP yang mengaudit periode terdahulu.

Akuntan publik yang mengaudit perusahaan yang terkena skandal akuntansi
tersebut juga tergolong kantor akuntan publik (KAP) yang berukuran besar dan
mempunyai reputasi di bidang keuangan, namun hal itu ternyata tidak menjamin
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bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang
sesungguhnya. Padahal di sisi lain informasi keuangan yang akurat merupakan
pertimbangan utama untuk menilai harga wajar suatu sekuritas, misalnya saham atau
obligasi di pasar modal. Kegagalan dalam pelaporan keuangan dalam bentuk
kecurangan atau kesalahan yang tidak dapat diungkapkan oleh KAP saat melakukan
audit mengakibatkan kerugian yang besar bagi investor dan kreditor.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang
diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur. Salah
satu unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak diperhatikan dan dinanti-
nantikan informasinya adalah laporan laba rugi, suatu laporan yang memberikan
informasi mengenai laba (earnings) yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu
periode.

Laba yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan merupakan salah satu
ukuran kinerja dan menjadi pertimbangan oleh para investor atau kreditur dalam
pengambilan keputusan untuk melakukan investasi atau untuk memberikan tambahan
kredit. Perusahaan yang melaporkan laba yang tinggi tentu akan menggembirakan
investor yang menanamkan modalnya karena ia akan mendapatkan dividen atas tiap
kepemilikan saham yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan kreditur, ia akan
merasa yakin bahwa ia akan menerima pendapatan bunga dan pengembalian pokok
pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan.

Satu hal yang terkait dengan informasi laba khususnya dan laporan keuangan
pada umumnya yang dilaporkan oleh perusahaan adalah adanya peran Kantor
Akuntan Publik (KAP) / Auditor eksternal untuk memberikan jasa atestasi atas
laporan keuangan perusahaan. Auditor memberikan opini atas laporan keuangan
perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip-
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini yang dikeluarkan auditor akan
menambah keyakinan pemakai atas informasi yang disajikan oleh perusahaan.

DeAngelo (1981) dalam Ebrahim (2001) menyatakan bahwa kualitas audit yang
dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit.
KAP besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit dengan
lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firm). Hal
tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak
klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu
karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka
akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati.

Namun dengan terjadinya skandal-skandal akuntansi yang tersebut diawal
tulisan ini, yang terutama dilakukan dengan motif mempercantik tampilan kinerja
atau laba yang dilaporkan sehingga saham perusahaan terlihat menarik dan
menguntungkan bila dibeli oleh investor di pasar modal mengakibatkan publik
terutama investor mempertanyakan kembali kualitas audit yang telah dilakukan oleh
suatu KAP, terutama KAP besar yang telah memiliki nama dan reputasi baik.
Sehingga saat ini terdapat penilaian skeptis dari publik bahwa KAP besar tidak
menjamin laporan keuangan yang diaudit tidak mengandung kesalahan yang material.

Karena auditor memberikan opini terhadap laporan keuangan khususnya
informasi laba sehingga memberikan kredibilitas atas informasi laba tersebut, dan
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KAP besar dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi daripada KAP kecil
sehingga informasi laba yang dilaporkan perusahaan menjadi lebih kredibel, maka
dapat diduga terdapat hubungan antara kualitas audit, yang diproksikan dengan
ukuran KAP dengan informasi laba yang dapat dilihat dari reaksi atau respons pasar
terhadap pengumuman informasi laba tersebut yaitu besaran Earnings Response
Coefficient (ERC).

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Hubungan antara Laba dengan Return Saham

Laba (earnings) merupakan informasi keuangan yang selalu dinantikan oleh
para pemakai laporan keuangan. Laba merupakan ukuran kinerja atau keberhasilan
suatu perusahaan yang dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain. Kinerja yang
dilihat apakah perusahaan membukukan laba lebih tinggi atau lebih rendah dari
periode sebelumnya.

SFAC No.2, di paragraf 51 (FASB, 1999) menyatakan bahwa laporan
keuangan, termasuk laporan laba-rugi sangat penting bagi pemakai laporan keuangan
karena memiliki nilai prediktif. SFAC No.1, paragraf 25 (FASB, 1999) menjelaskan
bahwa para investor, kreditur, dan pemakai laporan keuangan lainnya menggunakan
informasi laba dan informasi tentang komponen-komponen laba untuk menilai
prospek arus kas dari investasi atau pinjaman yang mereka berikan. Selain itu mereka
juga menggunakan informasi laba dalam: a) mengevaluasi kinerja manajemen; b)
mengestimasi “earnings power” yang dinilai sebagai representasi kemapuan laba
perusahaan dalam jangka panjang; c) memprediksi laba masa depan, dan d) menilai
resiko berinvestasi atau meminjamkan kredit kepada suatu perusahaan.

Begitu pentingnya informasi laba yang dilaporkan bagi pemakai laporan
keuangan, terutama bagi perusahaan yang telah masuk bursa di pasar modal,
menyebabkan manajer perusahaan berusaha mengkomunikasikan faktor-faktor yang
mempengaruhi angka laba yang dilaporkan, dan berusaha untuk mengelola ekspetasi
laba dari para analis keuangan (Hirst, et. al, 2000: 1). Berbagai upaya dilakukan
misalnya membuat pernyataan atau pertemuan pers mengenai estimasi laba yang akan
dicapai perusahaan pada beberapa minggu menjelang dikeluarkannya laporan
keuangan.

Koran atau majalah bisnis dan keuangan juga tak kalah giat menyajikan
analisa yang komprehensif mengenai penilaian perusahaan dalam berbagai rasio
keuangan berbasis laba seperti Price to Earnings Ratio (PER), Earnings per share
(EPS), dan sebagainya. Dengan menggunakan analisa keuangan seperti itu seorang
analisis dapat melakukan penilaian perusahaan sehingga dapat ditentukan nilai wajar
per lembar saham suatu perusahaan yang beredar di bursa saham. Analis kemudian
akan merekomendasikan kepada investor atau calon investor untuk membeli atau
menjual saham perusahaan yang telah dinilai oleh analis tersebut.

Model penilaian sekuritas yang lazim digunakan di bidang keuangan seperti
CAPM (Capital Aset Pricing Model) memberikan kemudahan bagi para analis dan
investor untuk memprediksi harga wajar suatu sekuritas. Dengan menggunakan
model tersebut, ekspetasi return suatu saham di masa depan dapat dihitung dengan
cukup akurat. Model CAPM dengan versi pasar mengasumsikan keterkaitan antara
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return pasar dengan return suatu saham, artinya pergerakan return pasar akan
mempengaruhi rerurn saham tersebut.

Return saham suatu perusahaan adalah total perubahan harga saham ditambah
dengan dividen yang diterima dibagi dengan harga saham awal. Seorang investor
dikatakan mendapatkan abnormal return (disebut juga unexpected return atau excess
return) apabila ia mendapatkan return aktual yang lebih besar dari return yang
diekspetasi dengan menggunakan model CAPM.

Dengan melihat penjelasan diatas bahwa informasi laba akan mempengaruhi
penilaian analis atau investor terhadap harga saham, yang lebih lanjut akan
mempengaruhi return yang diterima oleh investor selaku pemegang saham, maka
informasi laba tersebut merupakan salah satu informasi yang dipergunakan dalam
strategi jual, beli atau menahan saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal.

Earnings Response Coefficients (ERCs)
Untuk mengukur seberapa besar reaksi pasar terhadap informasi mengenai

perusahaan yang tercermin dengan dikeluarkannya laporan keuangan, terutama
informasi laba dikenal istilah Earnings Response Coefficients (ERC) dalam
penelitian-penelitian di pasar modal. ERC adalah ukuran besaran abnormal return
suatu sekuritas sebagai respon terhadap komponen laba kejutan (unexpected
earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut
(Scott, 2001:152). Sebagai contoh misalnya suatu perusahaan diekspetasi melaporkan
laba per lembar saham sebesar Rp 10.000,- , ternyata melaporkan laba per lembar
saham sebesar Rp 15.000,- (laba kejutan yang positif, diistilahkan juga sebagai good
news), jika kenaikan harga saham perusahaan tersebut sebesar Rp 500,- berdasarkan
pengumuman laba tersebut maka ERC perusahaan tersebut adalah 500/5000 = 0.1.
ERC dari tiap sekuritas berbeda-beda besarannya karena terdapat banyak faktor yang
mempengaruhi ERC suatu sekuritas. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan
adanya perbedaan ERC suatu perusahaan yaitu risiko (beta) saham, struktur modal,
persistence, kualitas laba, kemungkinan tumbuh dan tingkat keterinformasian laba
(Scott, 2001:153-157).

Ukuran KAP sebagai Proksi Kualitas Audit
Kualitas audit merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit diukur dan

hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit, sehingga sampai saat ini tidak
ada definisi yang seragam mengenai kualitas audit tersebut. DeAngelo (1991) dalam
Ebrahim (2001) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk
mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan.
Namun terdapat beberapa penelitian yang mencoba melihat atribut apa yang harus
dimiliki auditor yang berkualitas dari sudut pandang auditor, pembuat laporan
keuangan dan pemakai laporan keuangan [Carcello, Hermanson, McGrath, (1992);
Behn, Carcello, Hermanson,(1997)].

Carcello, et. al. (1992) meringkas atribut kualitas audit menjadi 12 (dua belas)
yaitu: 1) berpengalaman; 2) memahami keahlian dalam industri klien; 3) responsif
terhadap kebutuhan klien; 4) memiliki kompetensi secara teknis dalam
mengaplikasikan standar audit; 5) Independen; 6) bersikap hati-hati (exercised due
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care); 7) mempunyai komitmen yang kuat terhadap kualitas; 8) melibatkan
rekan/manajer KAP dalam penugasan audit; 9) melaksanakan pekerjaan lapangan
audit dengan layak; 10) berinteraksi dengan komite audit klien; 11) mempunyai
standar etika yang tinggi dan mempunyai pengetahuan dalam bidang akuntansi dan
auditing; dan 12) bersikap skeptis dalam penugasan audit.

Behn (1997) menemukan beberapa atribut kualitas audit dari 12 (dua belas)
atribut yang diteliti oleh Carcello, et. al. tersebut berpengaruh positif secara
signifikan terhadap kepuasan klien audit, yaitu: pengalaman melakukan audit,
memahami industri klien, resposnsif terhadap kebutuhan klien, ketaatan pada standar
audit, keterlibatan partner/manajer KAP, dan hubungan dengan komite audit.

Karena kesulitan mengukur kualitas audit tersebut banyak penelitian empiris
yang menggunakan beberapa dimensi atau proksi sebagai wakil dari kualitas audit
tersebut. Beberapa proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai kualitas
audit adalah ukuran KAP (brand name reputation) [Davidson, Neu, (1993); Lennox
(1999); Krishnan, (2002)] , fee audit yang diterima (Beatty, (1989), dan spesialisasi
dalam suatu industri [Mayangsari, (2002); Balsam, Khrisnan, Yang, (2003); Abbot,
Parker, Peters, (undated)].

Ukuran KAP sebagai proksi kualitas membedakan KAP menjadi KAP besar
(Big four accounting firms) dan KAP kecil (Non big four accounting firms).
Pembedaan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu
KAP, jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh
dalam satu periode.

Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai proksi kualitas
audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara
KAP berukuran besar (Big four accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non
big four accounting firms).

Lennox (1999) melihat pada dua penjelasan mengenai hubungan yang positif
antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep pocket yang
dimiliki oleh KAP besar. Penelitiannya membuktikan kesesuaian dengan hipotesis
reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk
mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik
dengan klien (client-specific rents) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan
yang tidak akurat. Selain itu karena karena KAP besar memiliki sumber daya atau
kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar, maka mereka terancam (exposed)
oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit
yang tidak akurat.

Sesuai hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, harga suatu sekuritas
saham mencerminkan semua informasi yang terkait mengenai perusahaan, termasuk
kinerja keuangan masa sekarang dan prospeknya di masa depan. Diterbitkannya
informasi keuangan berupa informasi laba yang diperoleh dalam suatu periode akan
mempengaruhi ekspetasi investor mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan
laba di masa depan, dan akan tercerminkan dalam perubahan harga saham perusahaan
yang bersangkutan di pasar modal.

Dengan melihat bahwa nilai ERC suatu saham dipengaruhi oleh kualitas laba
yang dilaporkan perusahaan dan persepsi mengenai kualitas laba tersebut juga dapat
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dipengaruhi oleh KAP yang mengaudit perusahaan tersebut, maka dapat dibuat 2
(dua) hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini dalam rumusan
hipotesis alternatif, yaitu:
H1: Ukuran KAP berpengaruh terhadap ERC suatu perusahaan.
H2: ERC perusahaan yang diaudit KAP berukuran besar lebih tinggi daripada

ERC perusahaan yang diaudit KAP kecil.

METODE PENELITIAN
Data dan Metode Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harga saham, Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit suatu perusahaan, dan laba yang dilaporkan
pada periode tahun 1999 dan 2000 yang didapatkan dari Indonesian Capital Market
Directory (ICMD) 2001 dan Direktori Akuntan Publik, dan berbagai situs keuangan
di internet (misalnya: jsx.co.id., yahoo.finance.com)

Sampel perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling
yang terutama ditujukan untuk mendapatkan perusahaan yang diaudit oleh KAP kecil
terlebih dahulu, dengan kriteria sebagai berikut:
a) Telah terdaftar (listing) di BEJ pada tahun 1998, sehingga hubungan antara laba

dengan harga saham akan lebih dapat diamati karena Lev (1989) menyatakan
bahwa korelasi antara return saham dan laba semakin tinggi dengan semakin
meningkatnya interval waktu pengamatan

b) Mengeluarkan laporan keuangan yang berakhir pada periode 31 Desember dan
telah diaudit oleh KAP

c) Tidak terdapat peristiwa lain disekitar tanggal pengumuman laporan keuangan,
seperti merger dan akuisisi, pembayaran dividen, pembelian kembali saham, dan
sebagainya.

d) Semua data, terutama data tanggal pengumuman laporan keuangan tersedia.

Operasionalisasi Variabel Penelitian
Untuk melakukan suatu penelitian, pendefinisian yang jelas mengenai variabel

penelitian harus dilakukan. Berikut ini adalah operasionalisasi variabel penelitian
yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini:
a) Ukuran kantor akuntan publik (KAP) adalah pembedaan KAP berdasarkan

jumlah klien dan jumlah anggota/rekan yang dimiliki oleh suatu KAP, yang
mengaudit suatu perusahaan sampel dalam penelitian ini. Ukuran KAP dibedakan
menjadi KAP besar dan KAP kecil. Yang termasuk KAP besar adalah KAP Big 5
yaitu: KAP Prasetio, Utomo & Rekan, KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa, KAP
Hanadi, Sarwoko & Sandjaja, KAP Hadi Sutanto & Rekan, dan KAP Sidharta
Sidharta & Harsono. Semua KAP lain diluar KAP Big 5 tersebut dikategorikan
sebagai KAP kecil

b) Earnings Response Coefficients (ERC) adalah ukuran besaran return abnormal
suatu saham sebagai respon terhadap komponen laba kejutan (unexpected
earnings).

Berikut ini operasionalisasi komponen atau unsur yang diperlukan untuk
menghitung variabel ERC tersebut:
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1) Laba (Earnings) adalah laba per lembar saham (earnings per share (EPS)) yang
diperoleh suatu perusahaan pada tahun tertentu, dalam penelitian ini yang
digunakan adalah angka EPS tahun 1999 dan 2000.

2) Laba kejutan (unexpected earnings) adalah perbedaan antara laba per lembar
saham pada periode penelitian (tahun 2000) dan laba per lembar saham pada
periode sebelumnya (tahun 1999). Laba kejutan dihitung dengan menggunakan
rumus:
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Dimana :
UE = Laba kejutan perusahaan i pada periode t
EPSi,t = Laba per lembar saham perusahaan i pada periode t
EPSi,t-1 = Laba per lembar saham perusahaan i pada periode t-1
P = Harga penutupan saham pada akhir tahun

3) Return aktual saham adalah return yang sesungguhnya terjadi pada saat atau
tanggal tertentu pada periode pengamatan, pada penelitian ini adalah return pada
saat t-5 sampai dengan t+5.

4) Return abnormal (abnormal return), menggunakan Market Adjusted Return
Model adalah perbedaan antara return ekspetasi dengan return pasar, pada saat t-5
sampai dengan t+5, yang dirumuskan menjadi:
ARi,t = Ri,t –Rm,t
Dimana :
ARi,t = Return abnormal saham i pada periode t
Ri,t = Return aktual saham i pada periode t
Rm,t= Return pasar pada periode t
Model tersebut digunakan dengan anggapan bahwa penduga yang terbaik untuk
mengestimasi return saham adalah indeks harga pasar pada saat itu, dengan
demikian return abnormal adalah return yang melebihi return pasar.
(Schweitzer,1989)
Sedangkan return pasar diwakili dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
dihitung secara harian dengan rumus:
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Dimana:
Rm = Return pasar
IHSGt = Indeks harga saham gabungan pada hari t
IHSGt -1 = Indeks harga saham gabungan pada hari t-1
Dan return aktual saham harian dihitung dengan rumus:
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Dimana :
Ri,t = Return saham i pada hari t
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Pi,t = Harga saham i pada hari t
Pi,t-1 = Harga saham i pada hari t-1

5) Return abnormal kumulatif (cummulative abnormal return= CAR) adalah
akumulasi return abnormal, dari t-5 sampai dengan t+5.

Model penelitian
Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 adalah regresi

berganda sebagai berikut:
  UEKAPKAPUECAR *3210

Dimana:
UE = Laba kejutan
KAP = Ukuran KAP, dengan dummy variable 1 = KAP besar, dan 0 = KAP kecil
CAR = Return abnormal akumulasian
KAP*UE = Interaksi antara ukuran KAP dengan laba kejutan
ε = error terms

Hipotesis 1 akan diterima bila koefisien 3 yang menggambarkan interaksi
antara variabel KAP dengan laba kejutan mempunyai tanda positif (+), dan secara
statistik signifikan. Dengan koefisien 3 yang bernilai positif akan mengakibatkan
perubahan nilai ERC yang semula dinilai dari besaran koefisien 1 saja menjadi
koefisien 1 + koefisien 3, yang akan bernilai lebih besar daripada besaran koefisien
1.

Untuk menguji hipotesis 2 digunakan Uji statistik berupa uji beda rata-rata
dengan uji t-test 2 sampel independen bila distribusi data diketahui normal, atau
Mann Whitney U Test bila data tidak berdistribusi normal. Sampel perusahaan yang
diaudit KAP besar dan yang diaudit KAP kecil dipisahakan, kemudian dilakukan
langkah-langkah analisa data diatas, serta membandingkan besaran ERC dari tiap
kelompok. Hipotesis 2 akan diterima bila ERC sampel perusahaan yang diaudit KAP
besar lebih tinggi dan berbeda secara signifikan dari ERC sampel perusahaan yang
diaudit KAP kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel penelitian yang memenuhi kriteria pengambilan sampel adalah 64

perusahaan setelah disisihkan sebanyak 6 perusahaan karena mempunyai data yang
outlier. Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif atas sampel penelitian.

Tabel. 1. Statistik deskriptif

64 -.4461 .2526 3.85E-02 .119518
64 -4.7491 2.2229 -.193738 .829143
64 .00 1.00 .6250 .4880
64

car
ue
kap
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara rata-rata perusahaan yang menjadi
sampel dalam penelitian ini mendapatkan nilai CAR (Cummulative Abnormal Return)
yang positif, yang berarti informasi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan
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direspon positif oleh pelaku pasar, dan mempunyai return yang lebih baik dari pada
return pasar. Namun demikian secara rata-rata pula nilai laba kejutan (Unexpected
Earnings) perusahaan sampel bernilai negatif, yang berarti secara umum perusahaan
tersebut melaporkan kerugian atau penurunan laba pada tahun 2000 dibandingkan
dengan tahun 1999. Nilai rata-rata variabel KAP sebesar 0.6250 menunjukkan
ketidaksetaraan proporsi antara emiten yang diaudit KAP berukuran besar dengan
yang diaudit KAP berukuran kecil.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik untuk model regresi meliputi uji serial
autokorelasi, multikoliniearitas, dan heteroskedastisitas, dan lulus dari semua uji
tersebut maka hasil pengujian hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis 1
Variabel Koefisien Nilai t p-value

UE -0.039 -1.157 0.252
KAP 0.0546 1.863 0.067
KAP*UE 0.104 2.682 0.009

R2 0.191
Adjusted R2 0.150
F Test 4.716

Terlihat dari tabel diatas bahwa koefisien variabel KAP*UE, dengan nilai t
hitung 2.682 > nilai t tabel 2.00 berada diwilayah penerimaan hipotesis alternatif
yang diajukan sehingga terdapat pengaruh yang signifikan variabel KAP*UE
terhadap variabel dependen. Hal itu didukung pula dengan nilai p-value sebesar 0.009
< α= 0.05. Nilai koefisien variabel KAP*UE juga bertanda positif (+) sebagaimana
yang diprediksikan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang
positif antara variabel KAP*UE dengan variabel CAR. Nilai koefisien variabel
KAP*UE yang positif (+) tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ke-1 dalam
penelitian ini diterima.

Dengan nilai koefisien variabel KAP*UE sebesar 0.104 maka nilai ERC
perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar akan lebih tinggi daripada nilai
ERC perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran kecil. Apabila ERC perusahaan
yang diaudit oleh KAP berukuran kecil dengan memasukkannya kedalam model
regresi adalah = -0.039 + 0.104 (0) = -0.039, maka ERC perusahaan yang diaudit
oleh KAP besar adalah = -0.039 + 0.104 (1) = 0.065. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ukuran KAP adalah faktor yang mempengaruhi ERC.

Untuk pengujian hipotesis 2 menggunakan uji Mann-Whitney karena data
tidak memenuhi asumsi normalitas memberikan hasil sebagai berikut:



Jurnal Keuangan dan Bisnis, Oktober 2007 157

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 2
Ranks

24 30.38 729.00
40 33.78 1351.00
64

kap
kap kecil
kap besar
Total

erc
N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsa

429.000
729.000

-.707
.479

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

erc

Grouping Variable: kapa.

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai ERC perusahaan yang
diaudit KAP besar memiliki rata-rata yang diurutkan (mean rank) sebesar 33.78 yang
lebih tinggi daripada ERC perusahaan yang diaudit oleh KAP kecil dengan nilai rata-
rata yang diurutkan sebesar 30.38. Tetapi perbedaan tersebut secara statistik tidak
signifikan karena Z hitung –0.707 < Z tabel pada α0.05 = -1.65 (pengujian satu sisi)
sehingga berada pada daerah penerimaan hipotesis nol, hal itu diperkuat dengan nilai
Asymp. Sig hitung 0.479 > nilai α0.05. Dengan demikan hipotesis 2 yang diajukan
ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai ERC
perusahaan yang diaudit KAP besar dengan nilai ERC perusahaan yang diaudit
KAP kecil.

Setelah melakukan uji statistik atas dua hipotesis dalam penelitian ini maka
dapat disimpulkan bahwa:
1) Ukuran KAP berpengaruh terhadap ERC suatu perusahaan, namun
2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ERC perusahaan yang diaudit

oleh KAP berukuran besar dengan ERC perusahaan yang diaudit oleh KAP
berukuran kecil.

Penafsiran yang dapat dikemukakan dari hasil kesimpulan pertama yang
mendukung hipotesis ke-1 bahwa ukuran KAP merupakan faktor yang mempengaruhi
ERC suatu perusahaan adalah bahwa KAP berukuran besar yang dipersepsikan
sebagai KAP berkualitas mempunyai pengaruh positif terhadap kredibilitas informasi
laba yang disampaikan oleh perusahaan. Dengan laporan keuangan yang diaudit oleh
KAP berukuran besar yang dipersepsikan sebagai KAP berkualitas investor akan
menjadi lebih percaya dan yakin akan informasi laba yang dilaporkan oleh
perusahaan. Dengan keyakinan bahwa KAP yang telah mengaudit laporan keuangan
tersebut adalah KAP yang berkualitas maka investor akan merespon dengan lebih
kuat terhadap adanya informasi laba kejutan. Dengan demikian tinggi atau rendahnya
nilai ERC perusahaan dipengaruhi oleh KAP yang mengaudit laporan keuangan
perusahaan tersebut.
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Penafsiran seperti itu terlihat dari hasil uji regresi yang dilakukan dengan hasil
variabel KAP*UE yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen,
sedangkan variabel UE secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel
dependen. Hal itu menunjukkan bahwa informasi laba yang telah diaudit oleh KAP
yang berkualitas akan lebih diperhatikan oleh investor dalam melakukan pengambilan
keputusan investasi.

Walaupun ukuran KAP terbukti merupakan faktor yang mempengaruhi ERC
suatu perusahaan seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam pengujian lanjutan
diketahui bahwa ternyata ERC perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar
tidak berbeda secara signifikan dengan ERC perusahaan yang diaudit KAP berukuran
kecil seperti yang terlihat pada hasil pengujian hipotesis 2..

Menurut penulis, tidak signifikannya perbedaan ERC perusahaan yang diaudit
KAP berukuran besar dengan perusahaan yang diaudit KAP berukuran kecil mungkin
disebabkan investor tidak memperhatikan informasi laba dari perusahaan yang
bersangkutan. Hal itu terlihat dengan nilai rata-rata laba kejutan yang negatif (-
0.1937) tetapi ternyata nilai rata-rata CAR positif (0.0385). Dari pengujian dalam
model regresi sebelumnya juga didapatkan bahwa variabel UE tidak signifikan
mempengaruhi variabel CAR seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Hal
tersebut menandakan bahwa investor tidak memperhatikan penurunan laba atau
perolehan laba negatif yang dilaporkan perusahaan pada periode tahun 2000 untuk
pengambilan keputusan investasinya.

Pendapat penulis tersebut didukung oleh hasil penelitian Lako (2003) yang
mengungkapkan adanya anomali rekasi investor terhadap pengumuman laba positif
dan laba negatif perusahaan yang terdaftar di BEJ pada periode tahun 2000. Ia
menemukan bahwa untuk pengumuman laba bad news pada tahun 2000, investor
cenderung bereaksi negatif terhadap pengumuman penurunan laba, tetapi justru
bereaksi positif terhadap pengumuman laba negatif. Anomali itu terlihat dari reaksi
yang positif dan signifikan terhadap pengumuman informasi laba bad news, dan tidak
ada perbedaan reaksi investor terhadap pengumuman informasi laba good news dan
laba bad news.

Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2001), juga menyatakan bahwa
publikasi informasi akuntansi berupa laporan keuangan tahunan tidak menyebabkan
reaksi pasar yang lebih besar pada periode publikasi dibandingkan dengan hari-hari
lainnya diluar periode publikasi, sehingga ia menyimpulkan pasar modal Indonesia
tidak efisien dalam bentuk setengah kuat.

Kemungkinan lainnya adalah terdapat peristiwa politik, ekonomi, sosial dan
keamanan pada periode tahun 2000 yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku
investor untuk mengambil keputusan investasi sehingga mereka cenderung tidak
mencerna informasi laba yang diumumkan, dan tampaknya persoalan siapa yang
mengaudit laporan keuangan perusahaan juga tidak terlalu diperhatikan sehingga
ERC perusahaan yang diaudit KAP besar tidak berbeda secara signifikan dengan
ERC perusahaan yang diaudit KAP kecil.

Walaupun demikian hasil pengujian hipotesis pertama konsisten dengan hasil
penelitian sebelumnya (Mayangsari, 2002; Teoh, 1993; Balsam, 2003). Mayangsari
(2002) yang menggunakan spesialisasi industri auditor sebagai proksi kualitas audit
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juga melaporkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan ERC perusahaan yang
diaudit oleh auditor spesialis dengan yang non spesialis, yang menurutnya
dikarenakan investor tidak mengetahui adanya auditor spesialis dan nonspesialis dan
investor tidak memperhatikan kualitas audit.

Adanya perbedaan hasil penelitian antara hipotesis ke-1 dengan hipotesis ke-2
tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa pengaruh ukuran KAP terhadap ERC
tidak terlalu kuat. Terdapat variabel atau faktor lain diluar ukuran KAP yang juga
mempengaruhi ERC yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel atau faktor
lain itu dapat berupa kepercayaan publik yang turun terhadap profesi akuntan publik
setelah terjadinya skandal-skandal akuntansi yang melibatkan kantor akuntan publik
ternama (big five accounting firms) di luar negeri seperti kasus Enron, WorldCom,
Xerox, dan sebagainya yang turut berimbas kepada kepercayaan investor lokal
terhadap proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik dalam negeri.

Hal itu terlihat dalam hasil review yang dilakukan oleh BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan) terhadap 91 (sembilan puluh satu) kantor
akuntan publik/ koperasi jasa audit dalam periode tahun 1994 -1997 yang
menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidaksesuain praktik audit yang dilakukan
KAP/ KJA tersebut dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, sistem
pengendalian mutu, dan standar profesional akuntan publik (Agoes, 2004). Melihat
hal tersebut diatas maka menjadi hal yang wajar apabila penelitian ini dan beberapa
penelitian lain yang mengambil setting waktu tahun 1990-an mengungkapkan tidak
ada perbedaan yang signifikan antara kualitas audit KAP besar dengan KAP kecil,
yang dilihat dari reaksi pasar atas informasi laba yang diaudit oleh kedua kelompok
KAP tersebut.

Bila dikaitkan dengan proses penegakkan peraturan peraturan pasar modal di
Indonesia, belum terdapat sanksi yang dikeluarkan otoritas pasar modal (Bapepam)
yang dapat membuat suatu KAP termotivasi untuk melakukan audit dengan lebih
berkualitas dan tidak merugikan para pengguna laporan audit mereka. Hal itu berbeda
dengan keadaan di negara yang memiliki pasar modal yang telah maju seperti
Amerika Serikat dengan SEC (Bapepam di AS) yang tidak segan-segan memberikan
sanksi denda yang besar bahkan mencabut izin operasional auditor atau KAP bila
terbukti melakukan kesalahan audit yang merugikan pemakai laporan keuangan
perusahaan yang menjadi klien audit mereka.

Bahkan sesuai dengan deep pocket theory suatu KAP yang terbukti
melakukan kesalahan audit, terutama apabila KAP itu adalah KAP besar maka
pemakai laporan audit dapat melakukan tuntutan ke pengadilan atas kerugian yang
mereka alami karena mengandalkan informasi dari KAP tersebut untuk melakukan
keputusan investasi yang ternyata diketahui merupakan informasi yangs salah karena
tidak dihasilkan dari proses audit yang berkualitas. Jumlah materi tuntutan tersebut
bahkan dapat membuat suatu KAP mengalami kebangkrutan atau terpaksa merjer
dengan KAP lain, sehingga memberikan efek jera bagi KAP-KAP lain.

Kurangnya penegakan peraturan pasar modal oleh otoritas yang berwenang
dan belum berjalannya proses hukum yang efektif mengatasi kenakalan auditor atau
KAP dalam melakukan audit seperti yang telah diuraikan diatas mungkin menjadi
penyebab masih belum kuatnya peranan akuntan publik dalam proses pengambilan
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keputusan investasi oleh para investor di pasar modal yang terlihat dari tidak
signifikannya perbedaan ERC perusahaan yang diaudit KAP besar dengan ERC
perusahaan yang diaudit KAP kecil.

Namun demikian penelitian lanjutan tetap diperlukan untuk mengetahui
alasan ilmiah untuk mengetahui mengapa perbedaan ERC perusahaan yang diaudit
KAP besar tidak signifikan dengan ERC perusahaan yang diaudit KAP kecil.
Penggunaan metode yang berbeda dalam mengoperasionalisasikan variabel abnormal
return dan laba kejutan mungkin dapat digunakan mengingat penelitian ini
menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan dalam penelitian
Mayangsari (2002).

SIMPULAN
Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran

KAP sebagai proksi kualitas audit terhadap Earnings Response Coefficients (ERC)
dengan mempergunakan sampel penelitian sebanyak 64 perusahaan dari perusahaan
yang terdaftar di BEJ pada tahun 1999 dan 2000. Dengan menggunakan metode event
study, dihitung nilai ERC perusahaan disekitar tanggal pengumuman informasi laba,
dengan pemisahan berdasarkan KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Analisa
dilakukan dengan menggunakan model regresi dan uji beda rata-rata (Mann-Whitney
Test) sehingga dapat ditarik kesimpulan:
1) Ukuran KAP berpengaruh terhadap ERC perusahaan.

KAP yang berukuran besar dipersepsikan sebagai KAP yang berkualitas
sehingga menambah kredibilitas informasi laba yang disampaikan oleh perusahaan.
Hal itu akan menjadikan investor akan menjadi lebih percaya dan yakin akan
informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Dengan keyakinan bahwa KAP yang
telah mengaudit laporan keuangan tersebut adalah KAP yang berkualitas investor
akan merespon dengan lebih kuat terhadap adanya informasi laba kejutan.
2) Tidak terdapat perbedaan ERC perusahaan yang diaudit KAP besar dengan

yang diaudit KAP kecil secara signifikan.
Tidak signifikannya perbedaan ERC perusahaan yang diaudit KAP berukuran

besar dengan perusahaan yang diaudit KAP berukuran kecil mungkin disebabkan
investor tidak memperhatikan informasi laba dari perusahaan, termasuk KAP yang
melakukan audit atas laporan keuangan yang nota bene seharusnya menambah nilai
informasi keuangan perusahaan, karena banyaknya faktor lain seperti peristiwa
politik, sosial, atau keamanan yang turut mempengaruhi investor dalam mengambil
keputusan investasi.

Sedangkan beberapa keterbatasan dalam penelitian adalah:
1. Beberapa variabel kontrol yang mungkin juga mempengaruhi ERC, selain

ukuran KAP tidak dimasukkan kedalam model regresi sehingga mengurangi
daya prediksi model penelitian yang digunakan.

2. Penghitungan laba kejutan berdasarkan perbedaan laba per lembar saham pada
dua laporan keuangan tahunan mungkin kurang mewakili karena jarak beda
waktu yang terlalu lama.

3. Sampel penelitian yang meliputi seluruh industri di BEJ mungkin tidak tepat
digunakan, karena terdapat beberapa industri yang sangat teregulasi melalui
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peraturan pemerintah, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ERC.

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian diatas, maka saran untuk
penelitian lanjutan adalah:
1. Memasukkan beberapa variabel kontrol dalam model regresi untuk melihat

besarnya pengaruh faktor-faktor lain terhadap ERC disamping kualitas audit
yang diproksikan dengan ukuran KAP. Variabel kontrol lain tersebut misalnya
ukuran perusahaan (firm size) dan tingkat leverage.

2. Mempergunakan perbedaaan laba per lembar saham pada laporan keuangan
tahunan dengan laba per lembar saham pada laporan keuangan kuartal atau
semester terakhir sebagai dasar menghitung variabel laba kejutan.

3. Memilih sampel dari industri yang tidak teregulasi secara ketat oleh
pemerintah, sehingga respons pasar dapat lebih menggambarkan reaksi
terhadap informasi laba yang dilaporkan.
Sedangkan saran untuk profesi akuntansi dan audit antara lain:

1. Bagi kantor akuntan publik (KAP) berukuran kecil hendaklah fokus kepada
satu atau beberapa bidang industri tertentu, sehingga walaupun tidak memiliki
klien yang banyak namun akan dipandang oleh investor mempunyai keahlian
(expertise) yang mendalam dalam suatu bidang industri tertentu. Hal itu tentu
akan menjadi nilai penting bagi komite audit suatu perusahaan dalam
penentuan KAP yang akan melakukan audit atas laporan keuangan
perusahaan. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Mayangsari (2002) yang
membuktikan bahwa KAP yang mempunyai spesialisasi dalam suatu industri
juga berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficients

2. Bagi kantor akuntan publik (KAP) berukuran besar, melihat hasil bahwa
pengaruh ukuran KAP tidak terlalu kuat terhadap Earnings Response
Coefficients maka modal klien dan rekan/anggota yang banyak hendaklah
digunakan untuk meningkatkan citra sebagai KAP yang berkualitas dimata
investor. Hal itu dapat dilakukan misalnya melalui penegakan kode etik dan
standar pengendalian mutu yang tinggi dalam melakukan audit, karena hal
tersebut merupakan salah satu atribut kualitas audit seperti yang dikemukakan
oleh Carcello et al. (1992), sehingga opini yang dikeluarkan terhadap laporan
keuangan suatu perusahaan benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan
yang sebenarnya dan informasi tersebut dipercaya oleh investor karena berasal
dari KAP yang berkualitas dan kredibel.
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