Jurnal Akuntansi Trisakti
Volume. 8 Nomor. 1 Februari 2021 : 79-94
Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i1.8650

ISSN : 2339-0832 (Online)

CEO-CFO SOCIAL TIES, KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL,
DAN MANAJEMEN LABA
Khairanis Yulita
Universitas Airlangga
*khairanisanis@gmail.com
Abstract
Social ties can be a synergy to increase or decrease a distortion. Jiwasraya
phenomenon in Indonesia is one example of the social ties between Chief Executive
Officer and Chief Financial Officer being abused to conspire and beautify financial
reports by earnings management. Internal auditor have a role to ensure that all
company operations do not deviate from existing standards and regulations. The
purpose of this study is to examine the effect of Chief Exeutive Officer-Chief Financial
Officer social ties on earnings management and to interact that effect with internal
auditor’s competency, which is the difference between this study and previous research.
The research samples are non-financial state-owned companies listed on the IDX for
the 2015-2019 period with a total of 79 companies. The research method uses
Moderated Regression Analysis. The results show that Chief Exeutive Officer-Chief
Financial Officer social ties has a negative effect on earnings management and
internal auditor’s competency doesn’t not moderate that effect. The conclusion of this
study is the social ties that exist between the board directors, especially CEO and CFO
can increase synergy and cooperation in the way to minimize opportunistic behavior.
Future research can consider another proxy for social ties especially personal ties and
also internal audit function.
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PENDAHULUAN
Isu mengenai social ties atau ikatan sosial antara dewan direksi mulai banyak
diteliti dalam penelitian-penelitian akuntansi dan dikaitkan dengan ukuran akuntansi
baik kualitas laporan keuangan, kualitas laba, dan manajemen laba (Bruynseels &
Cardinaels, 2014; Carcello dkk., 2011; Carrera dkk., 2017; Gao dkk., 2019; Hoitash,
2011; Krishnan dkk., 2011; Kuang dkk., 2020; Kwon dkk., 2018). Namun, masih
terdapat gap yang menunjukkan bahwa social ties bisa memberikan dampak positif dan
negatif terhadap perilaku oportunistik. Social ties dapat meningkatkan penyimpangan
atau distosi laba, namun juga dapat menurunkan tingkat distorsi tergantung pada
pemanfaatan sinergi dari ikatan sosial. Social ties CEO dikaitkan dengan manajemen
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laba yang tinggi sehingga kualitas laporan keuangan menjadi rendah (Bruynseels &
Cardinaels, 2014; Carcello dkk., 2011; Gao dkk., 2019; Krishnan dkk., 2011).
Sementara penelitian lain menunjukkan bahwa social ties akan menumbuhkan kerja
sama yang baik antara manajemen perusahaan untuk menghasilkan kualitas informasi
yang lebih baik dan meminimalisir tindakan manajemen laba (Hoitash, 2011; Kuang
dkk., 2020). Penelitian ini akan memfokuskan pada social ties antara Chief Executive
Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) yang bertanggungjawab dalam proses
pelaporan keuangan sehingga kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas
pengelolaan laba atau dikenal dengan istilah manajemen laba.
Fenomena yang baru menghebohkan publik terkait skandal akuntansi dari salah
satu BUMN yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp
16,8 triliun. Terungkap bahwa mantan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 20082018, Hary Prasetyo, telah melakukan sejumlah rencana atau contingency plan dengan
mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Mereka bekerja sama untuk
melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Kondisi keuangan
Jiwasraya yang terus memburuk sejak tahun 2017 ditambah ikatan sosial antara CEO
dan CFO yang telah terjalin dalam waktu yang lama membuat pesekongkolan mereka
untuk melakukan tindakan oportunis menjadi lebih mudah. Mereka bersekongkol untuk
menampilkan laporan keuangan yang selalu sehat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan Kementerian BUMN. Fenomena ini menandakan bahwa dewan direksi yang
menjalankan operasional perusahaan, khususnya CEO dan C-suites lainnya, mempunyai
kemungkinan lebih tinggi dalam bersekongkol untuk melakukan manajemen laba yang
lebih besar sehingga akan menurunkan kualitas laporan keuangan karena informasi
keuangan yang diberikan kurang relevan dan tidak mencerminkan kondisi yang
sebenarnya. Penyelewengan tersebut dapat terjadi terutama jika ada kelemahan fungsi
pengendalian dan pemantauan dari internal audit dengan komite audit.
Social ties yang terjalin antara CEO dan CFO dapat berdampak positif dan juga
negatif. Teori agensi menjelaskan ada dua pihak yang mempunyai perbedaan
kepentingan yaitu agen dan principal (Jensen & Meckling, 1976). CFO bersama dengan
CEO bertindak sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kekayaan
sendiri. CFO sebagai posisi yang berperan penting dalam pelaporan keuangan
perusahaan mempunyai wewenang yang cukup besar dalam keputusan keuangan.
Sejalan dengan teori agensi, social ties tersebut bisa disalahgunakan untuk bersekongkol
dalam melakukan kecurangan akuntansi yakni manajemen laba agresif (Bruynseels &
Cardinaels, 2014; Carcello dkk., 2011; Gao dkk., 2019; Krishnan dkk., 2011). Di sisi
lain, berdasarkan teori stewardship, social ties antara CEO dan CFO bisa memberikan
dampak positif. Komunikasi dan ikatan sosial yang mereka jalin sebelum berada di
jabatan mereka saat ini tentunya memberikan manfaat dalam membentuk kerja sama
yang baik untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mencegah
tindakan manajemen laba (Hoitash, 2011; Kuang dkk., 2020). CEO dan CFO sebagai
stewards perusahaan akan mengabdi dengan loyalitas tinggi untuk mengutamakan
kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya sendiri.
Peran internal audit sebagai pemberi jasa assurance dalam hubungan antara CEO
dan CFO menjadi penting. Auditor internal adalah pihak yang bekerja atas perintah
komite audit sebagai penjamin untuk memastikan bahwa perilaku manajemen dalam
menjalankan operasi perusahaan tidak menyimpang dari standar dan regulasi yang ada.
Auditor internal memastikan fungsi kepatuhan dan pengendalian perusahaan berjalan
dengan baik. Dalam melakukan fungsi tersebut tentunya membutuhkan kompetensi dan
keahlian yang terus berkembang dalam memahami penugasan dan proses bisnis
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perusahaan (Moeller, 2005; Reding dkk., 2013). Kompetensi internal audit dibutuhkan
untuk memitigasi dampak buruk dari social ties antara CEO dan CFO kepada organisasi
(Leech, 2018). Auditor internal harus melaporkan secara langsung pada komite audit
apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pelaporan keuangan dan operasional
perusahaan (Alzeban, 2019). Auditor internal harus selalu meningkatkan kompetensinya
agar dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam menjamin efektivitas dan
kualitas tata kelola perusahaan yang baik.
Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Apakah CEO-CFO social
ties berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 2) Apakah kompetensi auditor
internal memperkuat pengaruh negatif CEO-CFO social ties terhadap manajemen laba?
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pengaruh CEO-CFO social
ties terhadap manajemen laba secara statistik serta membuktikan apakah fungsi auditor
internal dari sisi kompetensi dapat memperkuat pengaruh CEO-CFO social ties untuk
mengurangi manajemen laba. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam
beberapa hal. Pertama, penelitian ini memasukkan kompetensi auditor internal sebagai
variabel moderasi. Kompetensi auditor internal yang tinggi menunjukkan kemampuan
auditor internal yang cukup handal dalam menjamin dan melaksanakan tugasnya
sehingga diharapkan mampu untuk membawa social ties antara CEO dan CFO menuju
manajemen laba yang lebih rendah. Kedua, penelitian ini menguji social ties antara
CEO dan CFO dimana penelitian tersebut masih jarang dilakukan di Indonesia.
Penelitian ini akan menyelidiki berdasarkan teori stewardship dengan fokus pada
dampak dari adanya CEO-CFO social ties mampu mengurangi manajemen laba dengan
harapan dapat memberi kontribusi pada literatur terkait CEO-CFO social ties dan
membantah jika hubungan atau ikatan sosial yang terjalin antara dewan direksi
seringkali dikaitkan dengan peningkatan-peningkatan manajemen laba dan mengarah ke
penurunan kualitas.
Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada praktik perusahaan sebagai bahan
evaluasi dan masukan yang menunjukkan bahwa dampak dari social ties antara CEO
dan CFO tidak selamanya buruk. Hubungan dan ikatan sosial mereka mampu
menciptakan kerja sama yang baik sehingga tidak perlu melakukan manajemen laba
agresif untuk mencapai kualitas dan mememuhi target serta tujuan yang telah
ditetapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi teoritis dalam menambah
literatur mengenai CEO-CFO social ties dan manajemen laba serta menjadi bahan untuk
penelitian selanjutnya mengenai topik fungsi auditor internal.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Stewardship
Teori Stewardship adalah alternatif dari teori agensi yang menawarkan prediksi
berlawanan mengenai penataan dewan yang efektif (Muth & Donaldson, 1998). Pihak
agen dan principal dalam teori ini saling bekerja sama dan menjalin hubungan
komunikasi dalam sebuah harmonisasi untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini
menjelaskan bahwa manajemen puncak dan stakeholder saling percaya untuk mencapai
tujuan tanpa menghambat kepentingan salah satu pihak. Donaldson dan Davis (1991)
menyatakan pendapat bahwa CEO sebagai seorang stewards akan sepenuhnya
mendukung perusahaan ketika mereka diberikan otoritas yang tinggi dan keleluasaan.
Stewardship adalah hasil dari perilaku kepemimpinan yang mengikat rasa
tanggung jawab pribadi untuk setiap bagian dari perusahaan demi mencapai
kesejahteraan jangka panjang baik untuk organisasi maupun masyarakat (Hernandez,
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2008). Ketika dihadapkan pada suatu tindakan untuk mementingkan kepentingan
bersama, manajemen akan terikat oleh rasa tanggung jawab dan identifikasi dengan
organisasi (Muth & Donaldson, 1998). Manajemen perusahaan adalah pelayan
perusahaan yang dipercaya principal untuk memenuhi ekspektasinya dengan
menjalankan operasional dan mencapai target perusahaan. Beberapa alasan nonkeuangan menjadi motif perilaku manajerial, seperti kebutuhan untuk diakui dan
berprestasi, kepuasan dan kinerja yang tinggi, serta bentuk penghormatan terhadap
otoritas dan etika kerja. CEO dan CFO akan memanfaatkan kedekatannya untuk
memberikan usaha terbaiknya dalam mengurangi manajemen laba yang membuat
reputasi mereka dan perusahaan ternoda. Social ties antara CEO dan CFO menciptakan
rasa kooperatif dan mengabdi bersama seluruh elemen perusahaan untuk memenuhi
kepentingan principal yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh investor
perusahaan. Apabila mereka mampu memberikan pelaporan keuangan yang relevan dan
reliabel sesuai dengan informasi keuangan sebenarnya, maka investor akan puas dan
kemungkinan besar kepentingan manajemen pun akan disejajarkan dengan kepentingan
stakeholder.
Pengembangan Hipotesis
Kemungkinan perilaku manajemen dihubungkan dengan pengalaman eksekutif
sebelumnya (Donatella & Tagesson, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya sedikit
yang mendokumentasikan pengaruh social ties terhadap manajemen laba yang lebih
rendah (Hoitash, 2011; Kuang dkk., 2020). Hasil tersebut didukung oleh argumen
bahwa CEO dan CFO yang telah saling mengenal dari jabatan sebelumnya
memungkinkan ruang yang lebih besar dalam mengambil keputusan yang senada
sehingga tidak ada konflik antar keduanya. Untuk mencapai keberhasilan perusahaan,
mereka bekerja sama dalam menjalankan operasional perusahaan sesuai standar dan
regulasi yang ada. Social ties CEO dan CFO menjadi sebuah sinergi yang positif dan
menciptakan energi positif kepada semua elemen perusahaan.
CFO bertanggung jawab untuk menyiapkan proses pelaporan keuangan mulai
dari pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi informasi dari semua departemen
fungsional dalam perusahaan. CFO tidak bekerja sendiri melainkan bergantung pada
informasi dari CEO untuk memenuhi tanggung jawab fidusia mereka dalam pelaporan
keuangan (Gao dkk., 2019). Sejalan dengan teori stewardship, keduanya harus saling
mendukung sebagai pelayan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder
dengan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan bernilai tambah bagi
semua stakeholders. Komunikasi dan ikatan mereka yang terjalin sebelum di jabatan
mereka saat ini memberikan manfaat dalam kerja sama yang baik sehingga mereka tidak
perlu lagi untuk melakukan tindakan manajemen laba karena mereka telah mampu
menciptakan nilai tambah dengan sinergi positif keduanya (Kuang dkk., 2020). Social
ties antara keduanya akan mempermudah mencapai dan menghasilkan informasi
keuangan yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:
H1: CEO-CFO Social Ties Berpengaruh Negatif terhadap Manajemen Laba
Auditor internal sebagai mitra manajemen yang mempunyai tugas pemantauan
dalam menjamin efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan termasuk ketika ada
indikasi manipulasi laporan keuangan (Baatwah & Al-Qadasi, 2019). Auditor internal
harus menjamin bahwa social ties antara CEO dan CFO menghasilkan laporan
keuangan yang akurat karena komunikasi dan arus informasi internal antara keduanya
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yang lancar. Auditor internal terus berupaya untuk memantau risiko organisasi dan
memastikan keandalan pelaporan keuangan (Alzeban, 2019). Auditor internal dapat
secara langsung berkomunikasi dengan dewan dan pemangku kepentingan eksternal
melalui komite audit sehingga independensi auditor internal cukup tinggi untuk
memastikan keandalan informasi (Alzeban, 2019).
Selain sebagai penjamin, auditor internal juga berperan sebagai konsultan
perusahaan. Sebagai penjamin dan konsultan, auditor internal harus terus meningkatkan
keahlian dan keterampilannya sehubungan dengan aktivitas pemantauan dan
pengendalian (Moeller, 2005; Reding dkk., 2013). Kompetensi auditor internal
sehubungan dengan struktur tata kelola perusahaan tidak diragukan lagi karena auditor
internal sebagai assurance harus memahami proses bisnis perusahaan. Sebagai mitra
manajemen, auditor internal akan berusaha untuk memberi nilai tambah perusahaan
termasuk memberikan rekomendasi atas permasalahan perusahaan. Oleh karena itu,
kompetensi auditor internal diharapkan dapat memperkuat pengaruh negatif CEO-CFO
social ties terhadap aktivitas manajemen laba.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini
adalah:
H2: Kompetensi Auditor Internal Memperkuat Pengaruh Negatif CEO-CFO
Social Ties terhadap Manajemen Laba
Berikut kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel dalam
penelitian ini:
Kompetensi Auditor
Internal
H2

CFO-CEO Social
Ties

H1

Manajemen Laba

SIZE
LEV
ROA
KAP
AGE
Gambar 1
Kerangka Konseptual
Gambar 1 menunjukkan gambaran konsep hubungan antar variabel yang
dinyatakan dalam dua hipotesis. Hipotesis pertama adalah pengaruh negatif CEO-CFO
social ties terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi
auditor internal memperkuat pengaruh negatif CEO-CFO social ties terhadap
manajemen laba. Kedua hipotesis tersebut menggunakan beberapa variabel kontrol,
yaitu ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), Return on Asset (ROA), reputasi
kantor akuntan publik (KAP), dan umur perusahaan (AGE).
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METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini adalah eksplanasi yang menemukan dan menjelaskan
adanya hubungan kausal antara aspek yang berbeda dalam variabel-variabel yang akan
diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis moderated regression analysis
dengan sampel penelitian perusahaan BUMN non-keuangan periode 2015-2019.
Definisi Operasional Variabel
Variabel independen dalam penelitian ini adalah CEO-CFO social ties (SOTIE),
sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba dengan pengukuran discretionary
accrual (DA) model modified Jones (1991). Model modified Jones dipilih karena model
tersebut banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan mempunyai hasil yang kuat
dalam merepresentasikan tindakan manajemen laba. Model persamaan adalah sebagai
berikut:
...................................... (1)
........................................ (2)
Keterangan:
= Total akrual (selisih laba bersih dan arus kas operasi perusahaan i periode t)
= Nondiscretionary accruals perusahaan I pada tahun t
= Total aset perusahaan i pada periode t
= Total aset perusahaan i pada periode t-1
= Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi dengan periode t-1
= Piutang perusahaan i pada periode t dikurangi dengan periode t-1
= Aktiva tetap (property, plant, equipment) perusahaan i pada periode t
Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi
auditor internal (COMP_IA). Untuk definisi operasional dan pengukuran masingmasing variabel akan dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel. 1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel
Variabel Dependen
Manajemen
laba
dengan
proksi
discretionary
accrual (DA)

Variabel
Independen
CEO-CFO
social
ties (Kuang dkk.,
2020)

Definisi Operasional

Pengukuran

Discretionary accruals merupakan hasil
rekayasa laba oleh manajer untuk mengurangi
kesulitan pendeteksian laba yang dilaporkan
melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang
berkaitan dengan akrual (Jones, 1991).

Nilai DA adalah selisih antara
total
akrual
dan
nilai
nondiscretionary accrual pada
persamaan 1 dan 2, kemudian
nilai DA diabsolutkan karena
tidak
melihat
income
increasing atau decreasing.

Social ties sebagai ikatan non-keluarga dan
informal antara individu (CEO dan CFO)
yang timbul dari pekerjaan sebelumnya,
sosial, atau kegiatan lainnya

Skor 1 jika CEO-CFO
memiliki setidaknya salah satu
dari ketiga jenis social ties dan
0 sebaliknya.
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Variabel

Definisi Operasional

-

Professional
ties

-

Personal ties

-

School ties

Tumpang tindih jabatan direktur saat ini atau
masa lalu atau pekerjaan masa lalu di
perusahaan lain
Mengikuti keanggotaan bersama saat ini atau
sebelumnya di klub rekreasi, badan amal, klub
negara, atau lembaga nonprofit lainnya.
CEO dan CFO berasal dari lembaga atau
institusi pendidikan yang sama.

Variabel Moderasi
Kompetensi Auditor
Internal (Jiang dkk.,
2018)
-

Yearexp

-

Pendidikan

-

Pelatihan

Leverage (LEV)
ROA
Reputasi KAP
AGE

Tingkat kompetensi yang dimiliki Chief Audit
Eecutive (CAE)

Penjumlahan skor dari ketiga
pengukuran, rentang skor 0-3

Lama menjabat CAE sebagai auditor internal
pada perusahaan i periode t
Pendidikan CAE minimal program master

1 jika lebih dari median
industri dan 0 sebaliknya.
1 jika memenuhi definisi
tersebut dan 0 sebaliknya.
1 jika memenuhi definisi
tersebut dan 0 sebaliknya.

Pelatihan minimal 40 jam per tahun dalam
bidang audit internal

Variabel Kontrol
SIZE

Pengukuran

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya
sebuah perusahaan
Sumber dana dari hutang untuk membiayai
aset perusahaan
Kemampuan perusahaan menghasilkan laba
dari pengelolaan asset
KAP Big 4 mempunyai reputasi yang tinggi
Berapa tahun perusahaan beroperasi mulai
didirikan hingga tahun berjalan

Natural logaritma dari total
aset perusahaan
Total hutang dibagi dengan
total aset.
Earnings After Tax dibagi
dengan total aset.
1 jika diaudit oleh KAP Big 4
dan 0 jika sebaliknya
Jumlah
tahun
umur
perusahaan

Populasi dan sampel
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan BUMN di Bursa Efek
Indonesia periode 2015-2019. Perusahaan BUMN dan periode tersebut dipilih karena
pada periode tersebut terungkap banyak skandal akuntansi yang dilakukan oleh
perusahaan BUMN sehingga BUMN menjadi terus disoroti oleh publik dan menarik
untuk diteliti. Total populasi sebesar 100 perusahaan. Sampel penelitian ini adalah
perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20152019. Perusahaan keuangan dikeluarkan dari sampel penelitian karena memiliki
karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan industri non-keuangan. Total sampel
final sebanyak 79 perusahaan observasi.
Tabel. 2
Kriteria Pemilihan Sampel
No
1.
2.
3.
4.

Keterangan
Perusahaan BUMN di BEI periode 2015-2019
Perusahaan BUMN keuangan di BEI periode 2015-2019
Perusahaan yang tidak menyediakan data terkait variabel yang
digunakan secara lengkap
Jumlah perusahaan BUMN non-keuangan di BEI periode 2015-2019

Jumlah
100
(20)
(1)
79
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Teknik pengumpulan data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan
yang sudah diaudit, website perusahaan, dan Osiris.
Teknik analisis data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis
dengan menggunakan program IBM Statistical (SPSS) versi 21. Model regresi dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
............................................................ (3)
................................... (4)
................................................................................................................................. (5)
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan
variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis adalah hipotesis diterima ketika
secara statistik signifikan dan ditolak ketika
secara statistik tidak signifikan.
Selanjutnya, pembuktian variabel moderasi dengan membandingkan ketiga persamaan
regresi untuk menentukan jenis variabel moderator (Ghozali, 2018).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum atau statistik deskriptif dari data penelitian disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel. 3
Statistik Deskriptif
Variabel
N
Minimum
Maximum
SOTIE
79
0.000
1.000
COMP_IA
79
0.000
2.000
DA
79
0.000
0.312
SIZE
79
15.005
26.122
LEV
79
0.098
0.892
ROA
79
-16.220
28.130
KAP
79
0.000
1.000
AGE
79
19.000
69.000
Sumber: olahan peneliti, SPSS (2020)

Mean
0.291
1.152
0.057
22.294
0.575
5.039
0.506
44.962

Std. Deviation
0.457
0.753
0.055
3.573
0.168
7.610
0.503
14.174

Nilai minimal dan maksimal variabel SOTIE adalah 0 dan 1 yang menunjukkan
tidak ada atau adanya social ties CEO dan CFO dalam perusahaan sampel. Nilai ratarata dari variabel SOTIE adalah 0.291 artinya sebanyak 29.1% CEO dan CFO di
perusahaan sampel BUMN mempunyai ikatan sosial (social ties) yang berasal dari
minimal salah satu ikatan antara profesional, personal, atau pendidikan. Variabel
kompetensi auditor internal memiliki tingkat variasi sebesar 65.36% yang
menunjukkan kompetensi auditor internal di perusahaan sampel relatif seragam dan
mendekati nilai rata-rata. Artinya, kompetensi auditor internal perusahaan sampel
BUMN di periode penelitian hampir seluruhnya berada di tingkat menengah karena
nilai rata-rata sebesar 1.152 berada di antara rentang skor minimal 0 hingga maksimal
2. Selanjutnya, tingkat sebaran data discretionary accrual mempunyai tingkat variasi
sebesar 96.49% yang menunjukkan bahwa manajemen laba di perusahaan sampel
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relatif seragam dan mendekati nilai rata-rata. Artinya, aktivitas manajemen laba di
perusahaan sampel BUMN pada periode penelitian relatif kecil karena nilai rata-rata
sebesar 0.05, jauh dari nilai maksimal 0.312.
Tabel 4 di bawah ini adalah korelasi antar variabel penelitian yang
menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa
ada korelasi yang cukup kuat antara CEO-CFO social ties dan kompetensi auditor
internal dengan manajemen laba. Kekuatan korelasi tersebut bermakna bahwa ada
keterkaitan antara ikatan sosial CEO dan CFO dan kompetensi auditor internal dengan
aktivitas manajemen laba dalam sebuah perusahaan. Korelasi juga terdapat pada
kompetensi auditor internal, leverage, dan return on asset dengan CEO-CFO social
ties. Ikatan sosial antara CEO dan CFO saling berhubungan dengan tingkat leverage
dan profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Artinya, sinergi dan kerja sama
dewan direksi terutama CEO dan CFO mempunyai hubungan yang cukup kuat pada
keputusan operasional dan kinerja keuangan sebuah perusahaan, dan sebaliknya.
Selain itu, ikatan yang terjalin antara CEO dan CFO juga akan mempengaruhi
kualifikasi kompetensi auditor internal, dan berlaku sebaliknya. Ukuran perusahaan
atau besar kecilnya sebuah perusahaan juga berkorelasi dengan kompetensi auditor
internal. Artinya, kompleksitas operasional sebuah perusahaan yang direpresentasikan
dengan ukuran perusahaan mempunyai korelasi dengan kualifikasi kompetensi yang
dipersyaratkan dalam penugasan auditor internal.
Tabel 4
Pearson Correlations
KORELASI
SOTIE
COMP_IA
DA
SIZE
1
SOTIE
-0.316***
1
COMP_IA
0.314*
0.219*
1
DA
-0.152
0.335*** 0.142
1
SIZE
0.380***
-0.125 0.178
-0.174
LEV
-0.222**
0.068 -0.137
0.454***
ROA
0.075
-0.003 -0.129
-0.344***
KAP
-0.006
-0.027 0.048
0.084
AGE
***, **, * korelasi signifikan pada level 0.01, 0.05, 0.1
Sumber: olahan peneliti, SPSS (2020)

LEV

1
-0.551***
-0.138
0.247**

ROA

KAP

1
0.211*
1
-0.239** -0.168

AGE

1

Tabel 5 menunjukkan hasil regresi dengan moderated regression analysis
untuk tiga model regresi. Model 1 menunjukkan bahwa variabel SOTIE berpengaruh
negatif signifikan terhadap DA dengan tingkat signifikansi 0.099 (< 0.1) sehingga
hipotesis 1 diterima. Model 2 menunjukkan bahwa variabel COMP_IA berpengaruh
signifikan terhadap DA dengan tingkat signifikansi 0.088 (< 0.1), namun SOTIE tidak
berpengaruh signifikan terhadap DA. Model 3 menunjukkan bahwa interaksi antara
SOTIE dan COMP_IA tidak berpengaruh signifikan terhadap DA. Hasil dari kedua
model tersebut yang tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor
internal tidak memenuhi syarat sebagai variabel moderasi sehingga hipotesis 2 ditolak
atau tidak diterima. Kompetensi auditor internal tidak mampu memperkuat pengaruh
negatif CEO-CFO social ties terhadap manajemen laba karena kompetensi bukan satusatunya faktor yang dibutuhkan auditor internal untuk dapat memperkuat pengaruh
negatif tersebut. Kompetensi hanya menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan auditor
internal dalam penugasannya sebagai assurance untuk memastikan perusahaan telah
mematuhi regulasi atas semua aktivitas operasional termasuk mencegah aktivitas
manajemen laba agresif yang menyalahi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena
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itu, kompetensi auditor internal bukan berarti akan memperlemah pengaruh CEO-CFO
social ties terhadap manajemen laba, namun tidak cukup kuat sebagai faktor tunggal
untuk memperkuat pengaruh negatif tersebut. Variabel kontrol dalam ketiga model
regresi mampu meningkatkan nilai adjusted R2 menjadi 4.4%, 4.7%, dan 3.4%. Model
persamaan dari hasi Moderated Regression Analysis adalah sebagai berikut:
Tabel 5
Hasil Regresi
Model 1 (DA)
Variabel

SOTIE

Tanpa
Kontrol
-0.114
(0.316)

Dengan
Kontrol
-0.203*
(0.099)

0%

0.262*
(0.079)
0.207*
(0.052)
-0.212*
(0.098)
0.038
(0.776)
-0.070
(0.554)
4.4%

COMP_IA
SOTIE*COM
P_IA
SIZE
LEV
ROA
KAP
AGE
Adjusted R2

Model 2 (SOTIE dan
COMP_IA ke DA)
Tanpa
Kontrol
-0.050
(0.674)
0.204
(0.269)

Dengan
Kontrol
-0.158
(0.221)
0.143*
(0.088)

2.5%

0.186
(0.256)
0.213
(0.140)
-0.162
(0.340)
0.001
(0.993)
-0.056
(0.642)
4.7%

Model 3
(SOTIE*COMP_IA ke
DA)
Tanpa
Dengan
Kontrol
Kontrol
-0.076
-0.159
(0.693)
(0.445)
0.192
0.143
(0.166)
(0.319)
0.032
0.001
(0.861)
(0.996)
0.185*
(0.071)
0.213**
(0.049)
-0.162*
(0.059)
0.001
(0.993)
-0.055
(0.652)
1.3%
3.4%

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

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

............................................................................................................................................... (8)
***, **, * signifikan pada level 0.01, 0.05, 0.1
Keterangan: SOTIE = CEO-CFO social ties, COMP_IA = kompetensi auditor internal, SIZE = ukuran
perusahaan, LEV = leverage, ROA = return on asset, KAP = reputasi kantor akuntan
publik, AGE = umur perusahaan.
Sumber: olahan peneliti, SPSS (2020)
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CEO-CFO social ties berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CEO-CFO social ties mempunyai
pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa
tidak selamanya social ties atau ikatan sosial antara CEO dan CFO membawa dampak
buruk bagi perusahaan. Ternyata, kerja sama mereka dalam mencapai target perusahaan
dan kualitas yang tinggi direpresentasikan dengan social ties yang telah terjalin
sebelumnya. Social ties CEO dan CFO menjadi sebuah sinergi yang positif dan
menciptakan energi positif kepada semua elemen perusahaan sehingga dapat
mengurangi perilaku oportunistik yaitu manajemen laba. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kuang dkk. (2020) dan Hoitash,
(2011) bahwa social ties dapat meningkatkan cara komunikasi antara manajemen
puncak sehingga terjalin kerja sama yang baik dalam mencapai dan mementingkan
tujuan bersama dibandingkan sekadar meningkatkan kekayaan pribadi.
Sejalan dengan teori stewardship, penelitian ini mendukung bahwa CEO dan
CFO adalah pelayan perusahaan yang kinerjanya adalah memenuhi ekspektasi
stakeholder dengan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Muth &
Donaldson, 1998). Teori tersebut menjelaskan bahwa manajemen level atas dan pemilik
perusahaan saling percaya satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama tanpa
berperilaku egois dan oportunis. CFO tidak bisa bekerja tanpa informasi dari CEO,
begitu pula CEO tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari CFO. Mereka akan sepenuhnya
menerima tanggung jawab yang diberikan dengan kinerja terbaiknya (Donaldson &
Davis, 1991). Manajemen tidak akan tergoda oleh perilaku manipulasi yang bisa
menurunkan kualitas laporan keuangan dan akan menodai reputasi mereka sendiri. Oleh
karena itu, komunikasi yang telah dijalin dan dipupuk dari sebuah hubungan sosial CEO
dan CFO selama pengalaman sebelumnya dapat memberikan nilai tambah dalam
berkomunikasi dan menjalin kerja sama untuk mengurangi perilaku manajemen laba
sehingga mampu meningkatkan kualitas.
Kompetensi auditor internal memperkuat pengaruh negatif CEO-CFO social ties
terhadap manajemen laba
Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa kompetensi auditor internal dapat
memperkuat CEO-CFO social ties dalam mengurangi manajemen laba. Hasil penelitian
ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baatwah dan Al-Qadasi (2019)
dan Alzeban (2019). Hal ini dimungkinkan fungsi auditor internal tidak hanya dilihat
sebagai satu faktor kompetensi melainkan sebuah fungsi yang kompleks dari sisi
integritas, objektivitas, independensi, dan keahlian yang saling berkaitan agar mampu
memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Auditor internal sebagai penjamin dan
konsultan perusahaan mempunyai peran yang sangat penting yang tidak terbatas pada
bidang keuangan saja dalam penugasannya. Auditor internal mempunyai tanggung
jawab untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan yang harus
memadukan faktor keberhasilan tugasnya, yaitu integritas, independensi, objektivitas,
kerahasiaan, dan kompetensinya (Reding dkk., 2013).
Selain itu, social ties yang terjalin antara CEO dan CFO telah mampu membawa
pelaporan keuangan menuju kualitas yang baik dengan mementingkan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadi. Mereka tidak memanfaatkan relasi hubungan
tersebut untuk bersekongkol melakukan tindakan manajemen laba yang agresif.
Meskipun peran auditor internal penting dalam memantau aktivitasnya, namun ketika
hubungan antara CEO dan CFO telah terjalin dengan sangat baik maka mereka telah
mampu menjaga komitmen dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan laporan
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keuangan yang berkualitas dengan membatasi perilaku oportunis. Oleh karena itu, hasil
penelitian ini tidak membuktikan kompetensi internal mampu meningkatkan CEO-CFO
social ties dalam memitigasi perilaku manajemen laba. Peran auditor internal mungkin
menjadi sangat penting dan dibutuhkan secara darurat ketika ada dugaan
persekongkolan dalam merekayasa laba untuk kepentingan manajemen. Artinya, social
ties antara CEO dan CFO telah mengarah ke jalur yang tepat dan baik sehingga
kompetensi auditor internal dalam kondisi tersebut menjadi kurang dibutuhkan.
Analisis Tambahan: CEO-CFO Social Ties dan Manajemen Laba
Analisis tambahan dilakukan untuk membahas CEO-CFO social ties dengan
pengukuran yang berbeda, yaitu: 1) SCORE_SOTIE, dengan menjumlahkan tiga
indikator dari social ties; dan 2) PROFTIE (skor dari professional ties), PERSTIE (skor
dari personal ties), dan SCHOTIE (skor dari school ties) secara terpisah. Tujuan dari
analisis tambahan ini untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif untuk
mendukung analisis utama. Model persamaan analisis tambahan menggunakan regresi
linier berganda adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Analisis Tambahan
Variabel
SCORE_SOTIE
PROFTIE
PERSTIE
SCHOTIE

Tanpa Kontrol

Dengan Kontrol

-0.105
(0.371)
-0.142
(0.319)
-0.080
(0.498)
-0.107
(0.353)

-0.273*
(0.056)
-0.220*
(0.065)
-0.080
(0.488)
-0.324*
(0.051)
0.255*
(0.090)
0.261*
(0.078)
-0.198*
(0.055)
-0.047
(0.738)
-0.060
(0.619)
3.3%

SIZE
LEV
ROA
KAP
AGE
Adjusted R2

1.2%

................................................................................................................................... (9)
Hasil regresi dari analisis tambahan disajikan dalam tabel 6 berikut ini:
**, **, * signifikan pada level 0.01, 0.05, 0.1
Keterangan: SCORE_SOTIE = Total skor CEO-CFO social ties, PROFTIE professional ties,
PERSTIE = personal ties, SCHOTIE = school ties, SIZE = ukuran perusahaan, LEV = leverage,
ROA = return on asset, KAP = reputasi kantor akuntan publik, AGE = umur perusahaan.
Sumber: olahan peneliti, SPSS (2020)
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Hasil analisis menunjukkan bahwa SCORE_SOTIE, PROFTIE, dan SCHOTIE
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dengan nilai signifikansi
kurang dari 0.1, sedangkan PERSTIE tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba dengan nilai signifikansi lebih dari 0.1. Secara umum, hasil ini mendukung bahwa
ikatan sosial yang dijalin oleh CEO dan CFO baik secara menyatu dan terpisah
memberikan sinergi positif untuk mengurangi manajemen laba. Namun, ikatan personal
atau personal ties tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini
mungkin disebabkan oleh tidak terungkapnya data yang menyeluruh mengenai ikatan
personal CEO dan CFO di perusahaan BUMN di Indonesia. Selain itu, ikatan yang
dijalin oleh CEO dan CFO secara personal tidak dibawa hingga ke persoalan pekerjaan
di perusahaan. PROFTIE atau ikatan professional dan SCHOTIE atau ikatan pendidikan
menjadi indikator yang mempengaruhi aktivitas manajemen laba. Ikatan profesional
memungkinkan CEO dan CFO bekerja sama yang baik untuk kepentingan perusahaan
dengan mencegah aktivitas manajemen laba yang bisa membuat kualitas informasi
menjadi buruk dan menyesatkan pengguna. Ikatan pendidikan menandakan bagaimana
CEO dan CFO membangun suatu relasi dengan karakter yang ditanamkan dalam dirinya
untuk selalu berperilaku etis dengan tidak melakukan tindakan oportunis yaitu
manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian analisis utama dan juga penelitian
yang dilakukan oleh Kuang dkk. (2020) dan Hoitash, (2011) serta sejalan dengan teori
stewardship.
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Kesimpulan dari penelitian ini ada dua. Pertama, CEO-CFO social ties
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Professional ties dan school ties secara
individu juga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan personal ties
tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kedua, kompetensi auditor
internal tidak mampu memperkuat pengaruh negatif CEO-CFO social ties terhadap
manajemen laba.
Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini adalah data social ties khususnya personal ties yang
tidak semuanya terungkap dalam laporan tahunan sehingga terdapat kesulitan dalam
melakukan analisis hubungan personal yang sama antara CEO dan CFO. Selain itu,
penelitian ini terbatas pada kompetensi auditor internal karena data archival yang
tersedia dalam laporan tahunan perusahaan publik Indonesia terbatas dalam
mengungkapkan fungsi internal audit.
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Implikasi teoretis dari penelitian ini untuk menambah literatur akuntansi dengan
menunjukkan bahwa CEO yang mempunyai ikatan sosial dengan CFO akan
memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena keduanya saling bersinergi dalam hal
positif sehingga mampu mengurangi manajemen laba. Implikasi manajerial untuk
praktik perusahaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan masukan pihak
manajemen dengan memberikan bukti bahwa social ties antara CEO dan CFO tidak
selamanya buruk. Manajemen perusahaan bisa mempertimbangkan untuk memilih CEO
dan CFO yang telah mempunyai social ties terutama di pekerjaan profesional
sebelumnya dan institusi pendidikan yang sama untuk memudahkan interaksi dan
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menciptakan kerja sama yang baik sehingga keduanya dapat mencapai target yang
diharapkan dan kualitas informasi yang baik serta menjaga reputasi baik personal dan
juga perusahaan.
Saran penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan pengukuran lain untuk
personal ties seperti regional ties, yaitu apakah CEO dan CFO berasal dari daerah yang
sama sehingga ada persamaan budaya yang membentuk nilai personal diri masingmasing. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa mengeksplor metode penelitian lain
dengan kuesioner untuk dapat memperoleh data yang kompleks tentang fungsi internal
audit.
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