
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewan direksi adalah komponen pertama tata kelola perusahaan 

dikarenakan adanya pertanggungjawaban untuk memonitor kualitas dan moralitas 

laporan keuangan perusahaaan dan mengendalikan sumber daya (Koevoets, 2017). 

Di percaya secara luas bahwa fleksibilitas pelaporan dapat memberi manajer 

secara oportunisme untuk mengelola pendapatan yang akan mempengaruhi 

pelaporan kualitas laba dalam proses pengambilan keputusan (Douglas, 1970). 

Komponen penting yang mempunyai efek kepada kecakapan dewan 

untuk mengakomodir manajemen perusahaan adalah keahlian direksi independen 

(Khalil & Ozkan, 2016). Faktor penting dirancang agar memotong masalah 

keagenan ialah pemilihan direksi independen bersama dengan dewan direksi 

perusahaan. Dewan direktur luar negeri independen terdorong agar menghindari 

berkolusi bersama-sama para manajer karena human capital value direksi 

independen sebagiannya diukur melalui skema pemantauan mereka (Fama & 

Jensen, 2008). 

Di Indonesia dewan komisaris dianggap kurang memiliki manfaat karena 

sering tidak melaksanakan kewajiban pemantauan kepada dewan direksi dan ini 

memberikan kerugian tersendiri untuk mewakili kepentingan stockholder lainnya. 

Selain itu, pemangku kepentingan akan membutuhkan dewan luar independen 

untuk mengawasi keuangan dan internal laporan sesuai harapan (Farida, 2012). 

Selaku akomodir sumber daya, independen di luar direksi memainkan 

peran kontrol penting dalam pengelolaan perusahaan. Rao dan Palaniappan (2017) 
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menggunakan data Amerika Serikat, menemukan hal yang negatif asosiasi antara 

akrual abnormal dan persentase di luar dewan direksi dan mayoritas dewan direksi 

terdiri dari direktur independen. Kesimpulan yang didapat adalah kemungkinan 

kenaikan pendapatan akrual menurun dengan kenaikan independensi dewan 

direksi. 

Black dan Bhagat (2000) menyatakan bahwa dewan independen 

bertindak berbeda dari dewan dependen karena mereka memiliki insentif dan 

ikatan yang berbeda dengan perusahaan yang mereka pantau. Ini adalah 

pandangan umum bahwa independensi dewan diperlukan karena memiliki tugas 

utamanya untuk memantau manajemen puncak, namun di percaya bahwa direktur 

independen kurang tahu tentang perusahaan dan kurang mampu memiliki 

pandangan kritis terhadap rincian yang akan menghasilkan kualitas pemantauan 

yang lebih rendah (Hashim & Devi, 2008). 

Ahmed dan Duellman (2007) menemukan bahwa dewan independen 

meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan untuk sampel perusahaan Amerika 

Serikat contohnya perusahaan Inggris, masing-masing direksi independen di 

dewan direksi dapat meningkatkan kualitas pendapatan dengan mengurangi 

kepentingan pribadi manajerial dengan memantau serta mengendalikan produksi 

keuangan pernyataan oleh manajemen. Dengan demikian, dewan komisaris yang 

lebih independen cenderung memiliki pantauan yang luas, karena itu diharapkan 

untuk menuntut kualitas laba yang lebih besar. 

Variabel dewan independen meningkatkan kualitas pendapatan dengan 

membatasi manajemen laba. Pengaruh dewan independen diukur dengan proporsi 

direktur non-eksekutif independen di dewan direksi terhadap kualitas laba. 
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Terdapat 2 (dua) alasan kefokusan pada dewan independen non-eksekutif. 

Pertama, dewan independen adalah pusat dari regulasi debat kebijakan publik. 

Kedua, dewan independen umumnya menggunakan indikator dari kekuatan 

corporate governance. 

Berdasarkan pemikiran dan penelitian yang dipaparkan, maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti tentang pengaruh board independence, leverage, free 

cash flows, investment opportunities, auditor size, dan firm size. Dari berbagai 

variabel tersebut terbentuklah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2017”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang dipaparkan, maka 

berikut pengindentifikasian masalah: 

1. Apakah board independence berpengaruh terhadap kualitas laba? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas laba? 

3. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap kualitas laba? 

4.  Apakah investment opportunities berpengaruh terhadap kualitas laba? 

5. Apakah auditor size berpengaruh terhadap kualitas laba? 

6.  Apakah firm size berpengaruh terhadap kualitas laba? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel board independence terhadap 

kualitas laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kualitas laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow terhadap kualitas laba. 

4.  Untuk mengetahui pengaruh investment opportunities terhadap kualitas 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh auditor size terhadap kualitas laba. 

6.  Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap kualitas laba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini berguna menambah ilmu tentang besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap kualitas laba dan mengetahui hasil 

penelitian dan dapat menjadi patokan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor 

 Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan tambahan mengenai 

investment opportunities, hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi kualitas laba yang berguna untuk investor dalam mengambil 

keputusan. 
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3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan bagi para 

peneliti untuk mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan kualitas 

laba. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah deskripsi dalam memberi penjelasan 

secara umum tentang konten serta rincian setiap bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian yang diinginkan oleh pihak-pihak 

tertentu, serta sistematika pembahasannya. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi mengenai kajian-kajian teori sistematis yang terdiri 

atas model penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, model 

penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini mencakup proses serta pola penelitian yang dipakai 

termasuk rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan uraian dari perolehan data ketika memilih serta 

mengumpulkan bukti pengamatan yang meliputi penerimaan dan 

penolakan hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memaparkan kesimpulan penelitian dari bab sebelumnya, 

keterbatasan dari penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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