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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Informasi bisnis semakin mudahuntuk diakses justru menyadarkan kita

bahwa betapa pentingnya peranan informasi keuangan terutama informasi

performaperusahaan yang kelak digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam

penilaian dan penetapan keputusan investasi para investor (Ahmad, Suhara &

Ilyas, 2016). Ahmad et al. (2016) menyingkapkan bahwa penyajian informasi

dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen terutama

informasi kinerja perusahaan kadang kala berkemungkinan mengandung unsur

penyajian informasi yang bias dan tidak sesuai dengan kondisi riil ekonomis suatu

perusahaan. Kondisi ini dinamakan manajemen laba dimana hal ini timbul

diakibatkan karena pemegang saham dan pihak manajemen memiliki perbedaan

kepentingan (Gerayli, Yanesari & Ma’toofi, 2011).

Peranan dari sebuah laporan keuangan sebagai suatu sarana untuk

menyampaikan kinerja dan posisi keuangan perusahaan.Laba yang dihasilkan

suatu perusahaan serta performa perusahaan yang dicerminkan melalui laba yang

ada ada dalam laporan keuangan, pada umumnya dijadikan sebagai pedoman

dasar dalam membuat keputusan ekonomis (Christiani& Nugrahanti, 2014).

Christiani dan Nugrahanti (2014) juga menyatakan bahwa Informasi ini tentu

sangat fatal jika terdapat manipulasi dari perusahaan demi keuntungan pribadi

mereka, Hal ini seringdisebut sebagai manajemen laba.

Di Indonesia pernah terjadi kasus dimana PT. Kimia Farma pernah

melakukan aksi manajemen laba, sedangkan KAP telah mengikuti prosedur yang
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tepat dalam melakukan proses pengauditan. PT. Kimia Farma merupakan salah

satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kimia. Dalam kasus ini

PT. Kimia Farmamenaikkan hasil laba yang sebesar 32,7 miliar dimana pihak

manajemen melaporkan laba sebesar 132,3 miliar pada tahun fiskal 2001 dalam

laporan keuangannya dengan penjualan bersih sebesar 1,42 triliun, sedangkan laba

sesungguhnya hanya sebesar 99,6 miliar (Sanjaya & Saragih, 2012). Kasus ini

ditemukan oleh auditor publik Hans Tuanakotta dan Mustofa pada saat melakukan

audit atas laporan keuangan tahun 2001 pada tahun 2002. Kasus-kasus seperti

inilah yang membuat publik yang menggunakan informasi keuangan terutama

para investor menjadi ragu akan reliabilitas atas informasi dalam laporan

keuangan.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peranan

KAP dan komite audit dalam kasus manajemen laba dengan memitigasi  asimetris

antara pihak pemilik perusahaan dengan manajemen. Christiani dan Nugrahanti

(2014)meneliti bahwa KAP merupakanpihak independen yang memiliki fungsi

dan tugas yaitu untuk memeriksapenyajian suatu laporan keuangan perusahaan,

apakah telah disajikan dengan benar, akurat serta dapat dihandalkan

kebenarannyayaitu telah menampilkan informasi yang mencakup keadaan dan

posisi keuangan suatu perusahaan yang sesungguhnya. Sebuah laporan keuangan

akan memiliki kredibilitas dan handal apabila telah diaudit  oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP).

Audit laporan keuangan memiliki tujuan utama yaitu untuk

menyediakan keyakinan kepada klien bahwa laporan tersebut disajikan

berdasarkan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan kunci konsep
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dariGAAPyaitu laporan keuangan harus menyediakan informasi yang tepat dan

tidak terdapat kecurangan (Jordan, Clark & Hames, 2010).

Lughiatno (2010) mengungkapkan bahwa kualitas audit yang baik

dapat membangkitkan kepercayaan pihak yang menerima informasi

keuangan.Perusahaan tentu akan memilih perusahaan KAP yang ternama atau

memiliki reputasi yang bagus agar dapat mengembalikan kepercayaan publik

ataupun meyakinkan investor atas kemurnian laporan keuangan perusahaan

(Christiani& Nugrahanti, 2014).

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan juga akan

meningkatkan proses pelaporan keuangan oleh manajemen menjadi semakin baik

dikarenakan komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris berfungsi untuk

mengawasi proses pelaporan keuangan serta memastikan bahwa pengendalian

internal perusahaan efektif dan handal (Malhotra, 2016). Hal demikian juga sama

apabila suatu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP akan memiliki kualitas

informasi yang bebas dari salah saji yang material dan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan ditemukan bahwapentingnya

mengetahui pengaruh kualitas audit pada manajemen laba sebuah perusahaan,

maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini. Penelitian ini berjudul

“Analisis Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan-pernyataanyang telah disebutkan di atas

dimana kredibilitas suatu laporan keuangan sangat berhubungan erat dan

dipengaruhi oleh kualitas audit sebuahKAP.Hal ini bertujuan untuk mengetahui

apakah suatu laporan keuangan telah bebas dari tindakan manajemen laba atau

sebaliknya.Oleh karena itu, informasi yang disampaikan seharusnya handal dan

nyata sesuai dengan kondisi ataupun keadaan suatu perusahaan. Dari sisi lain,

komite audit juga mengambil peran dalam meminimalisirkan terjadinya tindakan

manajemen laba.Melalui pembahasan ini, maka terdapat permasalahan yang

dirumuskan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen

laba?

2. Apakah auditor industri spesialis berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba?

3. Apakah masa audit auditor berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba?

4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba?

5. Apakah independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dimiliki pelaksanaan penelitian berdasarkan rumusan

masalah yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran auditor terhadap manajemen laba.

2. Untuk mengetahui pengaruh auditor industri spesialis terhadap

manajemen laba.

3. Untuk mengetahui pengaruhmasa audit auditor terhadap manajemen

laba.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen

laba.

5. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap

manajemen laba.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang disebutkan di atas, pelaksanaan penelitian ini

memiliki harapan supaya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Supaya dapat memberikan informasi bahkan sebagai sebuah acuan

kepada perusahaan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaporan

keuangan yang disajikan sehingga dapat lebih dipercaya.Selain

daripada itu, manfaat pelaksanaan penelitian ini juga supaya dapat

memberikan wawasan kepada perusahaan bahwa dalam menentukan

KAP sebaiknya yang sudah berkompeten dalam sektor industri suatu

perusahaan, independen, dan juga terkategori sebagaiBIG4(Kantor
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Akuntan Publik Pricewaterhouse Coopers (PwC), Deloitte Touche

Tohmatsu Limited, Ernst & Young (EY), dan Klynveld Peat Marwick

Goerdeler (KPMG)). Dengan demikian, informasi laporan keuangan

yang disampaikan bermutu dan dapat dihandalkan serta bebas dari bias

atau tindakan manajemen laba.

2. Bagi Investor

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan investor dapat lebih

cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan ketika ingin

menempatkan investasi pada suatu perusahaan. Suatu laporan

keuangan yang menarik belum tentu telah menunjukkan keadaan suatu

perusahaan yang sebenarnya dan telah bebas daritindakan manajemen

laba.

3. Bagi akademisi

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini memiliki harapan supaya dapat

membantu pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut sebagai suatu

acuan ataupun pertimbangan dalam penelitian yang berhubungan

dengan pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba yang

terdapat di Indonesia.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini yaitu

sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penjelasanperihal latar belakang, masalah,

tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang

dilakukan dalam penulisan ini.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pembahasan dalam bab ini mengarah kepada penguraian yang

teratur perihalpenelitian yang pernah dilakukan sebelumnyayang

memiliki hubungan terhadap masalah yang ingin dibahas, model

penelitian serta perumusan hipotesis dalam penyusunan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Penguraian perihal teknik dan desain penelitian yang digunakan

yang berisi rangka, objek, penjelasan serta pengukuran pada tiap-

tiap variabel yang diuji, strategi pengumpulan data dan juga

prosedur analisis data akan dipaparkan didalam ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerangan terhadaphasil dari penguraian data yang diujidan

dikumpulkan yang berupa analisis statistik deskriptif, hasil uji

outlier, serta penjelasan dari hasil hipotesis yang diuji.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab terakhir ini mencakup penerangan atas kesimpulan yang

didapati melalui hasil perancangan skripsi dan keterbatasan yang

dialami sepanjang penelitian ini serta sugesti ataupun saran yang

dapat disampaikan guna menunjang penelitian selanjutnya.
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