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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Manajemen laba biasanya dapat langsung dikaitkan dengan tampilan 

informasi pada laporan keuangan. Kemampuan perusahaan yang tercantum pada  

data laporan keuangan belum pasti dapat menggambarkan situasi perusahaan yang 

realita. Kondisi tersebut di lantarankan atas kinerja manajemen pada proses 

mengolah keuntungan perusahaan (Chandrasegaram, Rahimansa, Rahman, 

Abdullah, & Mat, 2013). Healy dan Wahlen (1999), Roychowdhury (2006), serta 

Gajevszky (2014) berpendapat bahwa manipulasi pelaporan angka akuntansi 

dalam praktik operasional perusahaan muncul dari keinginan manajemen untuk 

menyesatkan pemegang saham dalam memanipulasi terpenuhi target keuangan 

perusahaan.  

Manajer menggunakan keuntungan dan fleksibilitas asimetris informasi 

yang di izinkan oleh Prinsip Akuntansi yang Di terima Umum (GAAP) untuk 

memanipulasi pendapatan perusahaan untuk keuntungan pribadi (Healy & Wahlen, 

1999). Adanya potensi dalam manipulasi laporan keuangan oleh manajer, 

pemegang saham akan sulit untuk mengetahui kondisi perusahaan yang 

sebenarnya maka dari itu, perusahaan harus memiliki karakteristik dewan dan 

komite audit yang baik agar perusahaan terhindari dari manajemen laba 

(Indonesian Institute for Corporate Governance, 2012). Karakteristik dewan dan 

audit komite merupakan tinjauan penerapan tata kelola yang baik (Nugroho & 

Eko, 2011). Arsoy dan Crowther (2008) mendefinsikan tata kelola perusahaan 

merupakan hubungan antara korporasi dengan semua pemegang saham atau 
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pemangku kepentingan dan sebagai satu set mekanisme di mana investor luar 

melindungi diri dari pengambilan alih oleh manajemen.  

Oleh karena pentingnya karakteristik dewan dan audit komite terhadap 

manajemen laba, maka membuat penulis terdorong melakukan penelitian dengan 

topik: ”Analisa Pengaruh karakteristik dewan dan komite audit Terhadap 

manajemen laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2013-2017  ”. 

1.2        Permasalahan Penelitian  

Healy dan Wahlen (1999) menyampaikan manajemen laba berasal dari 

penyusunan atau manipulasi transaksi dalam laporan keuangan oleh manajer 

sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak akurat 

sehingga mempengaruhi penilaian pemegang saham terhadap kinerja perusahaan 

dan mempengaruhi perbedaan nominal antara realita dan laporan. Ajit, Malik dan 

Verma (2013) mendefinisikan manajemen laba merupakan manipulasi laporan 

keuangan yang disengajakan oleh seorang manajer untuk mencapai tingkat laba 

yang di inginkan, manipulasi informasi laporan keuangan dimungkinkan akibat 

fleksibilitas yang diberikan standar akuntansi yang berbeda dalam pemilihan 

metode akuntansi, penerapan dan waktu kejadianya, oleh sebab itu manajer 

perusahaan sering berada dibawah tekanan atas kompensasi dalam melaporkan 

kinerja perusahaan yang lebih baik kepada pemegang saham sehingga manajer 

terdorong melakukan manajemen laba. 

Hepworth (1953) merupakan peneliti pertama pada topik manajemen laba 

pada abad k-20 beliau menyelidiki hubungan antara manajemen laba dengan 
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perpajakan, beliau menemukan bahwa perusahaan memanipulasi pendapatan 

dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak. Walaupun penelitian topik 

manajemen laba ini telah diteliti oleh berbagai ahli dan menjadi banyak kerangka 

karangan ilmiah mahasiswa di indonesia, namun belum ada penelitian yang 

melakukan perbandingan 2 cara pengukuran pada manajemen laba dengan 

variabel independen yang sama sekaligus, sehingga mendorong peneliti untuk 

coba melakukan perbandingan 2 cara pengujian yang berbeda yaitu: Discretionary 

accruals modified by jones model dan kothari model peneliti ingin melihat apakah 

adanya perbedaan hasil uji dari 2 model tersebut. 

 

1.3         Pertanyaan Penelitian 

Berlandasan latar belakang penelitian, adapun permasalahan pada 

pengkajian topik ini yaitu: 

1. Variabel ukuran dewan apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

manajemen laba?  

2. Variabel dewan independen apakah berpengaruh signifikan terhadap 

variabel manajemen laba?  

3. Variabel aktivitas dewan apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

manajemen laba?  

4. Variabel jumlah rapat komite audit apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel manajemen laba? 

5. Variabel jumlah kehadiran komite audit apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel manajemen laba?  

6. Variabel ukuran perusahaan apakah berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel manajemen laba?  

7. Variabel solvabilitas apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

manajemen laba?  

8. Variabel profitabilitas apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

manajemen laba?  

9. Variabel kinerja perusahaan apakah berpengaruh signifikan terhadap 

variabel manajemen laba?  

 

1.4         Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Pengkajian pada topik ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik 

dewan dan komite audit terhadap manajemen laba. Berikut terdiri dari tujuan 

dalam pengkajian ini :  

1. Untuk memahami variabel ukuran dewan apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel manajemen laba. 

2. Untuk memahami variabel dewan independen apakah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

3. Untuk memahami variabel aktivitas dewan apakah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

4. Untuk memahami variabel jumlah rapat komite audit apakah 

berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

5. Untuk memahami variabel jumlah kehadiran komite audit apakah 

berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

6. Untuk memahami variabel ukuran perusahaan apakah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel manajemen laba. 
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7. Untuk memahami variabel solvabilitas apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel manajemen laba. 

8. Untuk memahami variabel profitabilitas apakah berpengaruh signifikan 

terhadap variabel manajemen laba. 

9. Untuk memahami variabel kinerja perusahaan apakah berpengaruh 

signifikan terhadap variabel manajemen laba. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat pengkajian pada topik manajemen laba yaitu:  

1. Bagi perusahaan  

Hasil pengkajian pada topik ini diharapkan mampu memberikan 

kesadaran akan pentingnya karakteristik dewan dan komite audit dalam 

mempengaruhi manajemen laba perusahaan. Hasil pengkajian ini juga 

dapat dimanfaatkan sebagai materi atau bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja perusahaan dan memperbaiki ketaatan 

dalam menghadiri pertemuan audit komite pada perusahaan.  

2. Bagi investor  

Hasil pengkajian pada topik ini diharapkan mampu memberikan 

bayangan kepada investor atas pentingnya karakteristik dewan dan 

komite audit dalam mempengaruhi realita dalam laporan keuangan 

perusahaan, dan dapat dijadikan salah satu faktor pertimbangan sebelum 

melakukan penanaman modal.  

3. Bagi Akademisi 
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Hasil pengkajian pada topik ini diharapkan bisa menjadi penambahan 

pengkajian atau penelitian empiris di bidang akuntansi. Pengkajian ini 

juga diharapkan berguna dalam pemanfaatan sebagai saran atau referensi 

untuk penelitian akuntansi selanjutnnya khususnya pada topik ini yaitu 

topik manajemen laba.  

 

1.5     Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan pada pengkajian topik ini berfungsi 

menyampaikan penjabaran tentang pembahasan dan isi pada setiap bab penelitian 

yang disajikan pada laporan. Setiap bab pada pengkajian ini saling berhubungan 

dan melengkapi satu sama lain. Sistematika pembahasan pada pengkajian ini 

terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam 

menganalisis dan membahas penelitian ini. Hal ini juga digunakan dalam 

pengembangan model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, 

yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 
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operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  hasil uji 

outlier, hasil uji regresi panel, dan hasil uji hipotesis, beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi tentang penutupan dari pengkajian yang dilakukan yang 

berisi kesimpulan, yang tercantum hasil pengkajian dari permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan dalam pendahuluan, keterbatasan yang 

ditemukan dalam penelitian, dan rekomendasi dari penulis yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.  
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