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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya berusaha menyajikan laporan 

keuangan yang menyatakan kinerja perusahaan yang baik. Laporan keuangan 

adalah sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dalam 

perusahaan karena pada laporan keuangan terdapat informasi tentang posisi 

keuangan, arus kas, kinerja manajemen dan perubahan modal perusahaan. 

Manajemen perusahaan tidak tertutup kemungkinan melakukan tindakan khusus 

terhadap angka akun-akun dalam laporan keuangan, terutama pada akun laba.  

 Laba merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur penurunan 

atau peningkatan kinerja perusahaan. Menurut Suwardjono (2006) beberapa 

kegunaan laba akuntansi adalah sebagai pengukur kinerja badan usaha dan 

manajemen, pembagian bonus, dasar kompensasi serta sebagai alat untuk 

memotivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Kegunaan laba tersebut 

mengarah pada tujuan pemilik dan manajer. Pemilik menginginkan kinerja 

perusahaan yang bagus sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari 

harga saham yang mengalami peningkatan.  

 Nilai perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjaga dan 

meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Tingginya nilai perusahaan 

dapat membuktikan bahwa manajer telah mampu dalam meningkatkan 

kesejahteraan pemilik. Laba juga dapat dijadikan sebagai dasar pemberian 

kompensasi dan pembagian bonus dimana hal ini dapat mendorong manajer untuk 
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selalu mencapai laba yang ditargetkan. Perbedaan kepentingan inilah yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba.  

 Tindakan manajemen laba dilakukan untuk menarik investor berinvestasi 

setelah melihat laporan keuangan. Manajemen laba adalah tindakan yang 

digunakan oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi dari standar 

tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai atau kesejahteraan perusahaan. 

Mekanisme pemantauan yang efektif terhadap manajemen sangatlah penting 

untuk dapat memastikan manajer sudah bertindak sesuai dengan kepentingan dari 

pemilik perusahaan (Johari, Saleh, Jaffar, & Hassan, 2008). Manajemen laba 

terjadi ketika manajer melakukan pertimbangan dalam penataan transaksi dan 

pelaporan keuangan. 

 Manajemen laba dapat dilakukan melalui kebijakan akrual dan aktivitas 

rill. Manajemen laba akrual melibatkan pilihan GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) untuk menyembunyikan kinerja ekonomi yang sebenarnya 

(Dechow & Skinner, 2000). Sedangkan manajemen laba rill adalah penyimpangan 

dari praktik operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan 

manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada stakeholders 

dengan meyakinkan bahwa tujuan pelaporan keuangan telah dicapai sesuai 

dengan aktivitas operasi normal perusahaan (Roychowdhury, 2006). 

 Tindakan manajer dalam mengatur laba memunculkan banyak pertanyaan 

tentang keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan oleh perusahaan-

perusahaan yang diakibatkan dari rendahnya kualitas audit dan kurang efektifnya 

komite audit. Kegagalan audit ini terjadi karena auditor gagal dalam mendeteksi 

atau melaporkan kesalahan pencatatan dalam pelaporan keuangan. 



3 

Universitas Internasional Batam 

 
Angeline, Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, 2019 

UIB Repository©2019 

   

 Karakteristik komite audit yang efisien juga telah mendapatkan perhatian 

besar dalam beberapa tahun terakhir oleh peneliti bidang akuntansi dan keuangan. 

Komite audit adalah karakteristik tata kelola dalam perusahaan yang dapat 

meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan melalui komunikasi yang jujur 

dan terbuka, juga dengan kerjasama yang baik antara dewan direksi perusahaan, 

komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal (Alkdai & Hanefah, 2012). 

Pembahasan-pembahasan tersebut merupakan dasar untuk meneliti 

pengaruh dari karakteristik komite audit yang baik terhadap manajemen laba. 

Maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

  Manajemen laba dipengaruhi oleh beberapa motivasi dan tujuan tertentu 

yang dicapai oleh manajemen. Pemilik akan semakin sulit untuk mengelola 

laporan keuangan jika perusahaan semakin besar, maka pemilik memberikan 

wewenang kepada manajer yang dapat mengakibatkan manajer memiliki 

informasi yang lebih lengkap daripada pemilik. Ketidakseimbangan informasi ini 

menyebabkan asimetri informasi yang memberikan insentif kepada manajer untuk 

mengelola labanya sehingga manajer dapat mencapai tujuannya.  

 “Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena terdapat ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen 

perusahaan atau dapat disebut dengan agency conflict. Sebagai agen, manajer 

bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan pemilik dan memaksimalkan 
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kesejahteraan perusahaan. Sehingga kemungkinan besar agen tidak selalu 

bertindak demi kepentingan terbaik pemilik (Jensen & Meckling, 1976). 

 Manajemen laba dapat terjadi karena pemilik memberi keleluasaan kepada 

manajer dalam pemilihan metode akuntansi untuk mencatat dan mengungkapkan 

informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan dapat direkayasa oleh pihak 

manejemen untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dalam mencapai 

tujuan tertentu yang dapat menyesatkan pemilik, pemegang saham atau calon 

investor yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Manajemen laba 

dilakukan untuk menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan memiliki kualitas laba 

yang baik dan stabil dengan harapan laba yang dilaporkan mendapat respon 

positif oleh pasar (Suwardjono, 2006).” 

 Pemasalahan yang terjadi dalam beberapa periode terakhir ini adalah 

dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyimpangan korporasi yang terjadi 

di seluruh dunia, yaitu manajemen laba. Menurut Sulistyanto (2008), alasan 

terjadinya manajemen laba adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen laba telah menjadi budaya perusahaan (corporate culture) yang 

dapat merugikan bagi semua pihak dalam perusahaan. 

2. Penimpanan korporasi sebenarnya harus melibatkan pemilik, komisaris, audit 

internal, akuntan publik, dan regulator (pemerintah dan asosiasi profesi) yang 

tidak hanya dilakukan oleh manajer perusahaan. 

3. Kasus penyimpangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang 

yang sistem bisnisnya memang belum terbangun dengan baik, namun juga di 

negara-negara maju yang sistemnya relatif telah tertata dengan baik. 



5 

Universitas Internasional Batam 

 
Angeline, Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, 2019 

UIB Repository©2019 

   

 Penelitian terhadap manajemen laba terjadi karena hasil penelitian dapat 

memberikan gambaran kepada manajer dalam melaporkan kegiatan yang terjadi 

dalam perusahaan pada periode tertentu, yaitu terdapat motivasi yang dapat 

mendorong mereka untuk mengatur data keuangan dalam perusahaan yang telah 

dilaporkan. Manajemen laba tidak dapat hanya dikatakan dengan kegiatan 

memanipulasi data atau informasi keuangan, akan tetapi lebih cenderung 

dikaitkan dengan salah satu cara pemilihan metode yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengatur keuntungan dalam perusahaan karena menurut 

regulasi akuntansi, manajemen laba memang diperkenankan (Gumanti, 2000). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Apakah independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 

b. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 

c. Apakah keahlian komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 

d. Apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah independensi komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

b. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

c. Untuk mengetahui apakah keahlian komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

d. Untuk mengetahui apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 

karakteristik komite audit terhadap manajemen laba, sehingga investor dapat 

menilai apakah terdapat manajemen laba pada perusahaan yang di 

invenstasikan dan dapat mengambil keputusan dengan baik dengan 

menganalisa karakteristik komite audit pada calon perusahaan investasinya. 

b. Perusahaan 

Hasil penelitian memberikan informasi yang penting bagi perusahaan 

mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba 

sehingga perusahaan dapat menyusun sebuah strategi yang tepat guna untuk 
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meningkatkan kesejahteraan perusahaan untuk meminimalkan tindakan 

manajemen laba. 

c. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, 

referensi pengetahuan, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca terutama 

masalah yang berkaitan dengan mananjemen laba.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dari penelitian ini. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberiakan uraian secara sistematis mengenai penelitian- 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, model penelitian 

yang dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dan memberikan 

penjelasan mengenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut.  

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil skripsi 

dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk menunjang penelitian selanjutnya. 


