
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Umumnya, akuntansi ialah tentang penilaian komunikasi dan informasi 

ekonomi pada pemakai informasi keuangan. Tergantung pada jenis penggunaan 

informasi tersebut, baik itu kreditor, pemberi pinjaman, regulator atau publik pada 

umumnya, akuntansi terbagi menjadi akuntansi internal dan eksternal. Akuntansi 

internal memiliki fungsi yaitu untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan 

seperti evaluasi proyek dan profitabilitas, sedangkan akuntansi eksternal 

digunakan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan.  

Dengan demikian, akuntansi eksternal juga harus memberikan laporan 

keuangan yang bermanfaat bagi investor dan kreditor di masing-masing ketetapan 

tentang kapitalisasi jangka panjang, pajak, dan juga untuk melakukan bisnis 

(Watts & Zimmerman, 1986). Tanggung jawab dalam menyusun dan menerbitkan 

informasi akuntansi eksternal adalah tugas dari manajer perusahaan. Sebagai 

pihak eksternal, manajer mempergunakan pengetahuan orang dalam perusahaan 

tentang keadaan perusahaan dan keadaan ekonomi bisnis saat ini dengan 

menyusun informasi akuntansi, dan memberikan pemahaman tentang keadaan 

keuangan dan kinerja perusahaan yang benar dan adil. Dengan tujuan agar 

informasi akuntansi keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan, dan informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan (Spohr, 

2005).  
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Dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki sebuah laporan keuangan 

agar dapat menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan sebuah 

proses akuntansi yang dimulai dari transaksi sehari-hari sampai akhirnya 

membentuk sebuah laporan keuangan dan laporan keuangan dapat memberikan 

sebuah gambaran tentang perusahaan tersebut. Pada umumnya, pembaca laporan 

keuangan melihat informasi laba pada laporan keuangan, dan informasi laba dapat 

menafsirkan kinerja perusahaan dan pertanggungjawaban manajemen dalam 

perusahaan. 

Manajemen laba adalah salah satu topik penelitian yang cukup banyak 

diteliti. Dinyatakan oleh Widyaningdyah (2001) bahwa manajemen laba ialah 

usaha yang telah dirancang oleh manajer perusahaan pada pelaporan keuangan 

untuk meningkatkan atau menurunkan laba perusahaannya, tanpa menimbulkan 

adanya penambahan atau pengurangan profitabilitas ekonomis perusahaan 

tersebut pada jangka panjangnya. Pengertian yang dijelaskan oleh Dechow et al. 

(1995) bahwa manajemen laba merupakan teknik untuk mengubah pendapatan, 

diatur ataupun tidak diatur dalam ketentuan yang telah diatur dalam Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP). Healy dan Wahlen (1999) 

menyimpulkan jika manipulasi laba dapat terjadi apabila seorang manajer 

menerapkan keputusan ketika melaporakan pendapatan dan untuk menyusun 

transaksi yang terjadi dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham dan 

untuk mempengaruhi kontrak. Tinggi maupun rendahnya tingkat kepercayaan 

pemegang saham pada suatu perusahaan dilihat dari kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan tersebut. Informasi keuangan yang berkualitas adalah informasi yang 
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akurat, yang menggambarkan kinerja perusahaan dan juga disusun secara 

periodik. Manajemen laba bisa sah atau tidak sah. Dalam manajemen laba yang 

tidak sah dapat membentuk sebuah laporan keuangan yang curang dan pada 

akhirnya dapat membuat pembaca laporan keuangan menjadi sesat. Pelaporan 

keuangan yang tidak sah ini pernah terungkap, dan dapat menyebabkan 

perusahaan menjadi ditutup dan tidak beroperasi lagi, sesuai dengan perusahaan 

Enron alami. Namun, untuk menentukan apakah manajeman laba itu sah atau 

tidak, ini bisa diteliti secara umum dalam ketentuan yang terdapat di GAAP. Jika 

praktiknya ada dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka itu akan 

diklasifikasikan sebagai manajemen laba yang sah. Namun, jika praktiknya 

melampaui batas yang diterapkan oleh ketentuan GAAP, itu akan menghasilkan 

manajemen laba yang tidak sah (Khabash & Thuneibat, 2009). 

Sebagai lembaga fungsional sentral dalam tata kelola internal 

perusahaan, kehadiran dewan direksi dan dewan komisaris penting karena peran 

dewan direksi dalam memberikan arahan strategis dan dewan komisaris 

menyediakan fungsi pemantauan utama dalam menangani masalah keagenan 

perusahaan (Lefort & Urzúa, 2008). Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif 

yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan direktur non-eksekutif 

yang menjalankan fungsi pemantauan dan tidak terlibat dalam operasi perusahaan. 

Dewan komisaris umumnya mewakili pemegang saham perusahaan dan 

ditetapkan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang paling penting yang 

memantau dan memberi saran kepada manajemen dalam menjalankan tanggung 

jawab mereka untuk melindungi kepentingan pemegang saham. 
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Komite audit biasanya terdiri dari sekumpulan bagian yang akurat 

dengan pola pikir yang tepat dan keahlian yang relevan. Meskipun tidak ada 

ukuran yang ditentukan untuk komite audit, biasanya terdiri dari setidaknya 3 

anggota idealnya semua harus independen. Sangat penting bahwa anggota komite 

audit tetap netral dan mengendalikan tugasnya sebagai penengah antara 

manajemen, auditor eksternal, dan investor. Tugas dan tanggung jawab utama 

komite audit ialah untuk mengontrol fungsi audit eksternal, termasuk pemilihan, 

kompensasi, pekerjaan, dan independensi eksternal auditor.  Fungsi lainnya pada 

komite audit adalah pengawasan pengendalian internal (Carcello et al., 2002). 

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang membahas mengenai 

manajemen laba, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh 

Karakteristik Dewan, dan Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen 

Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Manajemen laba telah lama menjadi perhatian, karena meningkatnya 

jumlah kasus yang melibatkan manipulasi pada laporan keuangan. Dampak yang 

terjadi pada perusahaan jika melakukan manipulasi laporan keuangan dapat 

melemahkan keandalan laporan keuangan perusahaan dan kepercayaan di pasar 

keuangan, dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan karyawan, kreditor, dan 

investor (Perols & Lougee, 2011). Akibat dari praktik manajemen laba pada 

kinerja dan nilai perusahaan sangat tinggi yang mengakibatkan skandal akuntansi 

dalam sejarah akuntansi seperti yang terjadi pada perusahaan berikut, yaitu Xerox 
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2000, Enron 2001 dan WorldCom pada tahun 2002. Tata kelola perusahaan yang 

buruk diyakini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan perusahaan 

contohnya perusahaan Xerox, Enron, dan WorldCom dan kecurangan akuntansi 

lainnya di seluruh dunia (Aldamen et al., 2012). Dalam penelitian Jones (2011) 

yang mendefinisikan penipuan sebagai penggunaan transaksi akuntansi fiktif yang 

dilarang oleh GAAP. Namun, Stolowy dan Breton (2003) menyatakan bahwa 

penipuan pendapatan berbeda arti dengan manajemen laba. Penipuan berada 

diluar ketentuan GAAP dan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan ilegal. 

Sedangkan, manajemen laba berada dalam ketentuan GAAP dan merupakan salah 

satu bentuk manipulasi akuntansi. GAAP mendefinisikan manipulasi akuntansi 

sebagai penggunaan kebijaksanaan manajemen untuk membuat pilihan akuntansi 

atau untuk mendesain transaksi sehingga mempengaruhi laporan keuangan dan 

dapat menghasilkan laba yang telah dirancang.  

Manajemen laba bukanlah tindakan curang melainkan praktik etika dan 

hukum yang meningkatkan nilai informasi yang diberikan kepada pengguna 

laporan keuangan (Jiraporn et al., 2007). Diana dan Madalina (2007) 

menyebutkan bahwa manipulasi bukan penipuan, itu masalah interpretasi. 

Jiraporn et al., (2007) juga menyatakan bahwa manajemen laba tampaknya tidak 

memberikan manfaat pribadi bagi manajemen dan tidak merusak nilai perusahaan. 

Namun, dalam penelitian lain percaya bahwa manajemen laba hanyalah bentuk 

penipuan dan harus dihentikan (Healy & Wahlen, 1999). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Merujuk pada konsep yang terdapat pada latar belakang penelitian ini, 

penulis menyimpulkan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara independensi dewan terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara independensi komite audit terhadap 

manajemen laba? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap 

manajemen laba? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara rapat komite audit terhadap manajemen 

laba? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara keahlian komite audit terhadap 

manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dewan independen terhadap 

manajemen laba 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran dewan terhadap 

manajemen laba 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh independensi komite audit 

terhadap manajemen laba 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran komite audit terhadap 

manajemen laba 

5. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh rapat komite audit terhadap 

manajemen laba 

6. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keahlian komite audit terhadap 

manajemen laba 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang 

membaca pun diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang 

bersangkutan seperti: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharap dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang kinerja 

para dewan direksi, dewan komisaris, dan anggota komite audit terhadap 

manajemen laba dalam sebuah perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Diharap dapat menjadi informasi bagi pemegang saham untuk 

mempertimbangkan dan menganalisa bagaimana kinerja para dewan 

direksi, dewan komisaris, dan anggota komite audit dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya. 
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3. Bagi Akademik 

Diharap dapat bermanfaat bagi akademisi yang membaca dan memahami 

penelitian ini agar membuka mata pengetahuan akan kinerja manajemen 

dalam perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharap dapat dijadikan referensi, menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai variabel manajemen laba yang ada pada perusahaan–

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai gambaran pada bab-bab yang 

akan disusun, terdapat lima bab pada penelitian ini, yakni:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penilitian dan 

sistemetika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bagian ini menjelaskan tentang kerangka teoritis dan pengembangan 

hipotesis yang merupakan uraian sistematis mengenai pendapat peneliti 

pada penelitiannya sebelumnya dan mengembangkan hipotesis. 

 

 

 

 
 
 

Universitas Internasional Batam 
 
 

 Sylvana Sari Siahaan, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan dan Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



9 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek yang akan 

diteliti, variabel-variabel yang akan diteliti, metode mengumpulkan data 

dan teknik pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan tentang hasil dari pengujian, analisa data, 

menguji hipotesis dan mengumpulkan data observasi. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini menyimpulkan semua isi bab, keterbatasan dan saran maupun 

rekomendasi yang diulas dari hasil analisis beserta pembahasan pada 

bagian sebelumnya. 
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