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BAB I 

 PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Boediono (2005) menyatakan bahwa informasi yang wajib dipublikasikan 

sebagai sarana pertanggung jawaban pihak menajemen terhadap pengelolaan 

sumber daya pemilik perusahan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan oleh pihak eksternal 

dalam menilai kinerja perusahaan.  

Laporan keuangan sering digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Setiap laporan keuangan biasanya memiliki fungsi nya masing-masing, 

sebagai contoh laporan laba rugi digunakan sebagai pengukuran kinerja 

perusahaan dalam hal laba yang dihasilkan. Menurut Mashayekhi dan Bazaz 

(2010) laba merupakan sebuah informasi yang sangat dipertimbangkan oleh 

pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian terhadap 

kinerja perusahaan, sehingga laba yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

mencerminkan laba yang sesungguhnya. Pemegang saham menjadikan laba 

sebagai ukuran ringkasan kinerja perusahaan, oleh karena itu kualitas laba yang 

dilaporkan sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.  

Menurut Febriani (2010) kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk 

mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Kualitas laba semakin tinggi kalau mendekati 

perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah 

karena dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga informasi 
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yang didapat dari laporan laba menjadi bias. Dampaknya menyesatkan kreditur, 

investor, dan para pengguna laporan keuangan yang lain dalam mengambil 

keputusan. 

Laba dapat menjadi kurang berkualitas karena dalam menjalankan bisnis 

perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Adanya 

pemisahan kepemilikan ini mengakibatkan konflik pengendalian dan pengelolaan 

perusahaan yang menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pemilik perusahaan. Konflik ini sering disebut dengan “konflik 

agency”.  

Pada tahun 1998-2001 tercatat banyak kasus manipulasi laporan keuangan 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga membuat perusahaan 

menjadi bangkrut. Tindakan yang salah ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas 

laba rendah menjadi sangat tinggi. Kasus tersebut seperti yang telah terjadi pada 

PT. KAI, PT. Lippo Tbk, dan PT. Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2005 laporan 

keuangan PT. KAI diduga telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, kasus itu 

berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang terlah ditetapkan, 

serta adanya kejanggalan dalam hasil audit yang dilakukan oleh salah satu kantor 

akuntan publik.  Sementara itu, pada tahun 2003 dan sebelum-sebelumnya laporan 

PT. KAI telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan 

PT. KAI pada 2005 menunjukkan laba sebesar 6,9 miliar rupiah dan hasil audit 

dari kantor akuntan publik tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Padahal 

setelah diteliti dan dikaji PT. KAI telah menderita kerugian sebesar 63 miliar 

rupiah. Adanya kasus manipulasi laporan keuangan tersebut dampaknya sangat 
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merugikan bagi pihak investor, kreditur, dan para pengguna laporan keuangan 

lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Konflik agency yang dapat menimbulkan manipulasi kualitas laba dapat 

diminimalisir dengan salah satu mekanisme penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance). Menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI), tata kelola perusahaan adalah seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang internal 

dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 

Dengan kata lain, tata kelola perusahaan ini merupakan sebuah sistem yang 

mengendalikan perusahaan. Tujuan dari tata kelola perusahaan ini yaitu untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).  

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang tata kelola perusahaan 

mengandung 4 prinsip penting, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung 

jawaban, dan kewajaran. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta 
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informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat 

mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Ada 

banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip transparasi. Salah 

satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam 

melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi 

kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan 

dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. 

Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan 

dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai 

pihak dalam manajemen. 

Akuntabilitas dalam prinsip tata kelola perusahaan adalah kejelasan fungsi, 

struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini 

diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban 

dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris 

dan dewan direksi. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan 

pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan 

dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab 

atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. 

Prinsip tata kelola perusahaan lainnya mengenai pertanggung jawaban 

perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam 
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pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang 

berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan 

hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang 

sehat. 

Tata kelola perusahaan juga memperhatikan prinsip kewajaran (fairness). 

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang 

adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup 

adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk 

melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai 

bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi 

yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai 

perusahaan berkurang), KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) atau keputusan-

keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah 

dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan 

perusahaan lain. 

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. 

Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah 

akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan 

mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan 

pemegang saham.  
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Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk menciptakan sistem 

pengendaliaan dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah 

penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya 

pertumbuhan perusahaan. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar 

pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan 

menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang 

berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan 

unit dan karyawan. 

Selain tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan yang besar dan tumbuh 

bisa merefleksikan tingkat profit mendatang (Suharli, 2006). Menurut Sujianto 

(2001) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset, dan rata-

rata total aktiva. Ukuran perusahaan jika dilihat dari total aset yang dimiliki, 

apabila perusahaan memiliki total aset yang besar, maka pihak manajemen akan 

lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. 

Kebebasan yang dimiliki manajemen sebanding dengan kekhawatiran yang 

dirasakan oleh pemilik atas asetnya. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan 

yang dimiliki manajemen dalam mengendalikan perusahaan sangat berpeluang 

besar dalam memanipulasi nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, ukuran dewan direktur, dewan direktur 

independen, ukuran komite audit, komite audit independen, kepemilikan 

manajerial, serta ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Dimana semua faktor tersebut berperan penting dalam rangkaian proses, 
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kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah ukuran dewan direktur memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba? 

3. Apakah dewan direktur independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba? 

4. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba? 

5. Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba? 

6. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direktur memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

Zian Tiffani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Respository©2018



8 
 

  Universitas Internasional Batam 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

3. Untuk mengetahui apakah dewan direktur independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

4. Untuk mengetahui apakah komite audit independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

6. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba? 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

manajemen perusahaan mengenai pentingnya menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur 

dalam undang-undang, sehingga terhindar dari praktik manipulasi kualitas 

laba. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

kepada para investor agar sebelum malakukan investasi dapat juga 

memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, dengan tujuan 
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agar dana yang akan ditanamkan dapat dipertanggungjawabkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak yang melakukan 

penelitian lebih lanjut sebagai bahan referensi, pertimbangan, serta dapat 

menambah pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan kualitas 

laba. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis besar 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam  penyusunan skripsi 

ini. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian 

yang dikembangkan penulis, dan perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dengan program SPSS 

21 dan Eviews versi 10 dan memberikan penjelasan atas hipotesis 

yang telah diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan skripsi dan keterbatasan dalam penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
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