BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sebuah entitas wajib menghasilkan laporan finansial sebagai jenis
pertanggung jawaban keuangannya. Terdapat beberapa bagian yang terdapat
pada pelaporan keuangan, salah satunya yakni laporan mengenai laba. Alat
komunikasi antara perusahaan yang digunakan oleh pemegang saham dan pihak
eksternal disebut sebagai laba ( Ayemere & Elijah, 2015).
Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen perusahaan menerima
tanggung jawab dari pihak pemegang saham untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Pihak manajemen entitas akan berupaya untuk menghasilkan laba
yang tinggi di laporan keuangan guna menarik investor (Healy & Wahlen, 1999).
Berbagai cara dapat dilakukan oleh pihak manajemen entitas untuk mencapai
kinerja yang bagus. Hal ini dapat memicu penyajian informasi yang dimanipulasi
oleh pihak manajemen. Praktik ini disebut sebagai earning management.
Earning management dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, baik dari
dalam begitu juga luar entitas. Adanya intern audit committee dan external
auditor yang efektif serta berkualitas dapat mempengaruhi earning management.
Auditor eksternal serta komite audit secara tidak langsung bekerja sama dalam
pengawasan laporan finansial. Zgarni (2016) mengucapkan tentang audit
committee dan external auditor berfungsi untuk mengawasi keadilan dalam
laporan keuangan entitas dan memastikan perlindungan pada pemegang saham
entitas, sehingga manajemen laba dapat dikurangi.
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Selain itu, dewan direksi pun dipertimbangkan berperan penting dalam
mengurangi praktik manajemen laba. Dewan direksi berupa bagian penting pada
tata kelola entitas, dimana dewan direksi turut mengawasi manajemen entitas
dalam menyiapkan laporan keuangan. Dengan adanya dewan direksi yang
mempenuhi karakteristik independensi dan kompetensi secara tepat, sehingga
diyakini manajemen laba dalam suatu entitas tersebut bakal kurang (Siam, Khairi,
& Hidayah, 2014). Memahami dampak negatif dari manajemen laba dan
pentingnya peranan dewan direksi, eksternal auditor serta komite audit dalam
pengurangan manajemen laba, maka penulis ingin melaksanakan penelitian pada
topik “Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Dewan Direksi dan Kualitas
Audit terhadap Manajemen Laba”.

1.2

Urgensi Penelitian

Earning management yakni gejala yang menyebar amat cepat dalam industri
dan entitas, karena adanya celah dalam peraturan keuangan yang diterapkan di
entitas. Pihak manajemen dapat memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan
manipulasi tanpa harus menanggung resiko besar. Banyak kasus manajemen laba
dalam dunia akuntansi yang sudah dikenal luas. Akibat adanya pihak manajemen
yang melaksanakan manipulasi laba terhadap entitas, maka setiap investor selaku
pemakai laporan keuangan akan meragukan akurasi laporan finansial. Salah satu
contoh kasus manipulasi laba yang terjadi di Indonesia yakni

PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk yang melaporkan laba bersih sebesar Rp.11,56 miliyar
pada tahun 2018 dimana berbanding terbalik dengan kinerja perseroan pada tahun
2017 yakni dengan kerugian sebesar Rp.3,09 trilliun hingga kuartal III 2018,
perseroan tersebut masih mengalami kerugian sebesar Rp.1,63 trilliun.
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1.3

Pertanyaan Penelitian

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
1.

Apakah ukuran komite audit mempengaruhi manajemen laba?

2.

Apakah independensi komite audit mempengaruhi manajemen laba?

3.

Apakah keahlian komite audit mempengaruhi manajemen laba?

4.

Apakah rapat komite audit mempengaruhi manajemen laba?

5.

Apakah independensi dewan direksi mempengaruhi manajemen laba?

6.

Apakah ukuran dewan direksi mempengaruhi manajemen laba?

7.

Apakah rapat dewan direksi mempengaruhi manajemen laba?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas yakni untuk :
1.

Mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap
manajemen laba.

2.

Mengetahui apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap
manajemen laba.

3.

Mengetahui apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap
manajemen laba.

4.

Mengetahui apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap
manajemen laba.

5.

Mengetahui apakah independensi dewan direksi berpengaruh
terhadap manajemen laba.

6.

Mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap
manajemen laba.

7.

Mengetahui apakah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap
manajemen laba.

Manfaat untuk berbagai pihak dalam penelitian ini yakni :
1.

Manfaat bagi investor
Menghasilkan gambaran tentang terjadinya manipulasi laba terhadap pihak
investor, oleh sebab itu investor diharapkan lebih teliti setiap melakukan
investasi pada entitas yang diinginkan.

2.

Manfaat bagi peneliti yang lain
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Sebagai referensi serta informasi yang berfungsi terhadap peneliti yang lain
saat melaksanakan penelitian sejenis di masa depan.
3.

Manfaat bagi pihak manajemen
Menyajikan informasi kepada pihak manajemen entitas tentang perlunya
keahlian komite audit serta karakteristik struktur dewan direksi yang
terpenuhi sebagai pengurangan terjadinya manipulasi profit.

1.5. Sistematika Penulisan
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah,
pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, serta
sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS
Dalam bab ini terdiri dari penjelasan tentang makna variable
dependen serta pengaruh antar variable dan pengembangan hipotesis
penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini terdiri dari rancangan dan objek penelitian, definisi
operasional variable, teknik pengumpulan data serta metode analisis
data.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini terdiri dari hasil uji atas data yang diperoleh dalam
laporan keuangan berdasarkan vaiabel yang terpilih dalam
penelitian.

BAB V

KESIMPULAN
Dalam bab ini terdapat penutupan dari hasil penelitian serta
rekomendasi dan keterbatasan yang di temukan dalam penelitian
serta implikasi manajerial.
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