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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Entitas dalam menggerakkan perusahannya pasti akan selalu berupaya 

untuk mencapai tujuan dan keuntungan. Informasi yang disajikan perusahaan 

melalui pencatatan sampai diolah menjadi laporan keuangan dapat mencerminkan 

kinerja perusahaan (Ahmad, Suhara, & Ilyas, 2016). Hasil yang disajikan oleh 

laporan finansial juga bisa dijadikan panduan dalam pengambilan suatu ketetapan 

oleh pihak internal perusahaan. Laporan yang disajikan oleh pihak perusahaan 

biasanya digunakan oleh pihak eksternal sebagai sumber informasi dalam 

melakukan investasi (Christiani & Nugrahanti, 2014). 

Setiap pengusaha maupun investor memiliki tujuan utama dalam 

melakukan investasi yaitu mencapai laba yang maksimal. Dalam laporan keangan 

terdapat satu informasi yang penting dan selalu dilihat yaitu laba. Hal ini karena 

laba dapat mempresentasikan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan 

sehingga penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan (Ahmad et al., 

2016). Namun perhatian para pengguna eksternal terhadap laporan keuangan yang 

disajikan hanya ditujukan pada informasi laba untuk menentukan kinerja 

perusahaan, tanpa melihat bagaimana cara menghasilkan laba tersebut. Dengan 

alasan pentingnya laba, maka pihak manajemen perusahaan terdorong untuk 

melaksanakan praktik yang sering diartikan manajemen laba (Christiani & 

Nugrahanti, 2014). 

Menurut Iraya, Mwangi, dan Muchoki (2015), manajemen laba yakni 

sebuah langkah yang diterapkan oleh pihak pengelola dengan menyelewengkan 

profit entitas untuk memastikan tujuan yang ditargetkan tercapai dengan metode 

akuntansi ataupun transaksi. Trueman dan Titman (1988) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai pergeseran pengakuan pendapatan beberapa perusahaan, 

seperti dari periode kedua ke periode pertama ketika pendapatan ekonomi pada 

periode pertama lebih kecil dari pendapatan ekonomi per periode yang diharapkan 

atau dari periode pertama ke periode kedua ketika pendapatan ekonomi pada 

periode pertama lebih besar dari pendapatan ekonomi per periode yang 

diharapkan. Menurut Gumanti (2000), manajemen laba dilakukan ketika proses 
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pelaporan keuangan karena masing-masing individual terdapat motivasi yang 

menguntungkan dengan tindakan tersebut. 

Peran auditor menjadi suatu pertimbangan dalam meminimalisir praktik 

manajemen laba yang telah diimplementasikan para manajer, serta dapat 

digunakan untuk menjamin kualitas dari pelaporan laba di perusahaan yang 

diauditnya. Auditor dapat dikatakan mempunyai kualitas baik jika mampu 

mendeteksi adanya tindakan dalam memanipulasi laba oleh kliennya (Christiani & 

Nugrahanti, 2014). Menurut Christiani dan Nugrahanti (2014), jasa audit adalah 

alat yang digunakan dalam memonitor kemungkinan perselisihan keperluan antara 

pemilik, manajer serta pemegang saham. Ketidak seimbangan informasi antara 

manajer maupun pemegang saham perusahaan dapat dicegah oleh proses audit.  

Dengan memiliki kualitas audit yang baik bisa menjamin pelaporan 

keuangan yang akurat dan benar sehingga bisa membantu para investor dan pihak-

pihak yang membutuhkan informasi keuangan percaya terhadap data yang 

disajikan. Ukuran auditor yang termasuk dalam kategori Big 4 bisa menyajikan 

hasil audit yang lebih berkualitas ditimbang dengan ukuran auditor bukan Big 4 

(Becker, Defond, Jiambalvo, & Subramanyam, 1998). Alzoubi (2018) juga 

menyatakan bahwa pihak pembuat laporan keuangan cenderung akan lebih minim 

melakukan manipulasi laba apabila laporan keuangannya  diaudit  oleh auditor 

yang memiliki kualitas tinggi. 

Menurut Balsam, Krishan, dan Yang (2003), audit spesialis ialah auditor 

yang berkeahlian dan berpengetahuan yang lebih mengenai bidang tertentu. 

Balsam et al. (2003) juga mengatakan bahwa audit spesialis memiliki keahlian 

terhadap pendeteksi aksi mengelola laba yang dilakukan oleh entitas. Elder (2001) 

mengatakan bahwa audit spesialis mampu mencegah terjadinya praktik 

manipulasi laba dari entitas yang diauditnya. 

Myers, Myers, dan Omer (2003) menyatakan masa kerja auditor 

memiliki  peran dalam mengurangi aksi pengelolaan laba untuk mencapai target 

yang diinginkan. Myers et al., (2003) mendefinisikan masa kerja auditor sebagai 

periode (jumlah tahun) suatu perusahaan dikelola oleh seorang auditor. Menurut 

definisi ini, ada klarifikasi yang diciptakan untuk asosisasi khusus tersebut yaitu 
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auditor dengan masa kerja yang pendek akan kekurangan informasi klien tertentu 

namun dapat melaksanakan kualitas audit yang tinggi (Myers et al., 2003). 

 Dalam meminimalisir manajemen laba, struktur tata kelola yang kuat 

juga berperan dalam mencegah peluang bagi para pengelola dalam keterlibatan 

perilaku yang bisa menghasilkan kualitas laba yang rendah (González & Meca, 

2014). Jensen dan Meckling (1976)  mengasumsikan bahwa  peran dewan direksi 

dan kepemilikan struktur sangat penting dalam memantau aktivitas manajerial, 

seperti mampu mengurangi biaya agensi yang dihasilkan dari penyelarasan 

kepemilikan dan kepentingan manajemen.  

Konflik yang dapat menimbulkan manajemen laba adalah adanya 

pemisahan kepemilikan dari kendali bisnis dan penempatan para manajer pada 

posisi istimewa sehingga memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan yang 

dapat memperkuat tujuan maksimalisasi nilai perusahaan (Hassan & Ahmed, 

2012). Dengan demikian, manajer dapat menggunakan kendalinya atas 

perusahaan untuk mencapai tujuan pribadi dengan mengorbankan para pemangku 

kepentingan. Dalam hal ini,  Kang dan Kim (2011) menyatakan bahwa 

manajemen dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan dengan membuat pilihan 

akuntansi atau dengan membuat keputusan operasi secara diskresioner. Dari motif 

kerangka yang dijelaskan maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Kasus terjadinya manipulasi dan mengelola laba sesuai keinginan 

perusahaan di Indonesia sudah bukan hal yang baru. Di beberapa tahun belakang 

juga banyak kasus praktik manajemen laba yang terjadi seperti contohnya yaitu 

PT Agis Tbk. PT Agis Tbk terbukti dengan data yang dihasilkan oleh Bapepam 

(Badan Pengawas Pasar Modal) sudah menyajikan laporan keuangan yang tak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berhubung dengan pendapatan PT Akira 

Indonesia dan PT TT Indonesia.  

Hasil pendapatan PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia adalah Rp 

800.000.000.000,-, tetapi dari hasil laporan setelah diambil alih per tanggal 31 
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Maret 2007 pendapatannya hanya kurang lebih Rp 466.800.000.000,-.Selain itu, 

PT Agis Tbk juga mengelola laba laporan keuangan hasil konsolidasi anak 

perusahaannya yaitu PT Agis Elektronik. Dalam laporan konsolidasi disajikan 

bahwa ada pendapatan lain-lain dengan nilai Rp 29.400.000.000,- yang berasal 

dari PT Agis Elektronik tanpa disertai bukti-bukti berkompeten dan terdapat 

penyimpangan dalam praktik prinsip akuntansi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

adanya nilai yang tidak wajar dalam akun pendapatan lain-lain dalam laporan 

keuangan PT Agis Elektronik yang sekaligus laporan keuangan konsolidasi PT 

Agis Tbk juga dianggap tidak wajar (Tempo.co, 2007). 

Selain kasus PT Agis Tbk, pada tahun 2015 juga terjadinya Kasus PT 

Inovasi Infracom (INVS). PT Inovasi Infracom ditemukan petunjuk kesalahan 

dalam penyampaian laporan keuangan bulan September 2014 pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pada tanggal 25 Februari 2015, diungkapkan bahwa ada 8 

(delapan) jenis yang harus diperbaiki dalam laporan keuangannya. PT Inovasi 

Infracom diminta oleh BEI untuk mengaji ulang nilai aset tetap, laba bersih per 

saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah utang 

dalam informasi segmen usaha. Selain itu, PT Inovasi Infracom juga dinyatakan 

bahwa terjadi kesalahan pada pengeluaran kepada karyawan dan penerimaan kas 

yaitu pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan atau pembayaran bersih 

utang pihak relasi dalam laporan arus kas (Suhendra, 2015). 

Dari rentan waktu semester pertama 2014 sampai kuartal ketiga 2014 

dilihat terjadi penurunan pembayaran gaji kepada karyawan yang signifikan yaitu 

Rp 1,9 triliun untuk semester pertama 2014 dan turun menjadi Rp 59 miliar pada 

kuartal ketiga 2014. Sebelumnya, pihak manajemen dari PT Inovasi Infracom 

telah melakukan revisi laporan keungan untuk rentan waktu Januari sampai 

September 2014. Dari hasil pengajian ulang, terdapat beberapa hal pada laporan 

keuangan mengalami perubahan seperti contohnya yaitu pengurangan nilai aset 

tetap dari 1,45 triliun menjadi Rp 1,16 triliun. PT Inovasi Infracom juga 

mengubah prinsip pengakuan laba bersih per saham untuk menjadikan laba bersih 

per sahamnya lebih besar dengan mengakui dari nilai laba periode berjalan 

dimana seharusnya adalah laba periode berjalan yang sudah dibagikan kepada 

pemilik perusahaan (Suhendra, 2015).  
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Kasus terbaru yang ditemukan di tahun 2019 ini terdapat keanehan dalam 

penyajian laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Dalam 

perkara ini, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan menuntut BEI untuk 

mengadakan verifikasi mengenai laporan keuangan PT Garuda Indonesia. 

Permintaan ini diawali dengan laba bersih yang dicantum dalam laporan keuangan 

adalah US$ 809.846 pada tahun 2018 atau setara Rp. 11,49 miliar (kurs Rp. 

14.200/US$) namun berdasarlam analisa seharusnya PT Garuda Indonesia 

mengalami kerugian (Banjarnahor, 2019).  

Informasi yang didapatkan menyatakan bahwa ada yang aneh pada akun 

pendapatan lain-lain di laporan keuangan. Hal ini dijelaskan adanya penerimaan 

pendapatan dari Mahata Aero Teknologi sebesar US$ 239,94 juta yang disebutkan 

memiliki kejanggalan seperti kesepakatan yang dilakukan antara Mahata Aero 

Teknologi dan Garuda Indonesia adalah 15 tahun tetapi nilai pendapatan tersebut 

dibukukan penuh dalam tahun 2018, tidak adanya bukti dokumen yang lengkap 

atas transaksi tersebut, belum ada kas yang masuk padahal angka pendapatan 

sangat tinggi, dan adanya insentif US$  28 juta dari Sriwijaya Air padahal nilai 

tersebut seharusnya adalah berasal dari Mahata Aero Teknologi (Banjarnahor, 

2019). 

Berdasarkan yang dibahas sebelumnya, bisa dikatakan betapa 

berpengaruhnya KAP dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas dalam kasus manajemen laba. Sebuah laporan 

finansial yang diperiksa oleh KAP akan memiliki kredibilitas dan handal apalagi 

jika KAP yang melakukan audit adalah auditor dari Big 4. 

DeAngelo (1981) mengembangkan dasar teoritis untuk pendekatan 

metodologis ini dengan menunjukkan analitik bahwa Kantor Akuntan Publik yang 

lebih besar seperti perusahaan Big 4, memiliki kompetensi untuk melakukan audit 

ketat yang meningkatkan penemuan salah saji oleh perusahaan yang lebih rinci. 

Auditor spesialis juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menemukan 

salah penyajian dari auditor non-spesialis (Francis, 2004). Selain itu, auditor 

dengan masa kerja yang pendek akan kekurangan informasi klien tertentu untuk 

melaksanakan kualitas audit yang tinggi (Myers et al., 2003). Auditor Big 4 juga 

dapat menghasilkan hasil audit dengan kualitas lebih bagus daripada auditor 
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bukan Big 4, karena perusahaan Big 4 mempunyai popularitas yang harus 

dilindungi dan juga jika ditemukan pihak perusahaan melakukan manipulasi 

laporan keuangan dalam proses audit akan dilaporkan sedemikian rupanya tanpa 

adanya penutupan atau kerjasama antara KAP dan perusahaan (De Angelo, 1981). 

Disamping adanya auditor eksternal, dari internal perusahaan sendiri 

yaitu struktur tata kelola yang kuat juga bisa mencegah peluang bagi para 

pengelola untuk berperilaku yang pada dapat menghasilkan kualitas laba yang 

rendah (González & Meca, 2013). Jensen dan Meckling (1976) dan Fama dan 

Jensen (2008) mengasumsikan bahwa peran dewan direksi dan kepemilikan 

struktur sangat penting dalam memantau aktivitas manajerial, seperti mampu 

mengurangi biaya agensi yang dihasilkan dari penyelarasan kepemilikan dan 

kepentingan manajemen.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dengan adanya uraian motif kerangka dan rumusan masalah di atas, 

maka terdapat pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan dalam penelitian 

yaitu: 

1. Apakah ukuran auditor berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah audit spesialis berpengaruh secara signifikan  negatif terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah audit tenure  berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

4. Apakah konsenstrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 

5. Apakah kepemilikan internal berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 

6. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

7. Apakah kepemilikan  institusional berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 
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8. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 

9. Apakah direksi independen berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 

10. Apakah aktivitas dewan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan atas pelaksanaan penelitian dari rumusan-rumusan masalah yang 

sudah diungkapkan sebelumnya yaitu: 

1. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari ukuran auditor terhadap 

manajemen laba. 

2. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari audit spesialis terhadap 

manajemen laba. 

3. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari audit tenure terhadap 

manajemen laba. 

4. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari konsenstrasi 

kepemilikan terhadap manajemen laba. 

5. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari kepemilikan internal 

terhadap manajemen laba. 

6. Mengetahui pengaruhnya signifikan positif dari kepemilikan  keluarga 

terhadap manajemen laba. 

7. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari kepemilikan  

institusional terhadap manajemen laba. 

8. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari ukuran dewan direksi 

terhadap manajemen laba. 

9. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari direksi independen 

terhadap manajemen laba. 

10. Mengetahui pengaruhnya signifikan negatif dari aktivitas dewan terhadap 

manajemen laba. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang disebutkan di atas, diharapkan penelitian dapat 

menyalurkan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Agar bisa menyampaikan data yang berguna bahkan bisa dijadikan 

patokan bagi perusahaan untuk meninggikan kualitas laporan keuangan yang 

dibuat sehingga akurat dan dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membagikan pengetahuan kepada 

pihak perusahaan mengenai pentingnya memahami tata kelola perusahaan yang 

baik dan memilih KAP yang dapat dipercaya dan berkualitas dalam bidang 

tertentu, auditor  tenure yang baik, dan juga merupakan Big 4 (Kantor Akuntan 

Publik Ernest Young (EY), Deloittee, Price Waterhouse Coopers, dan Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler (KPMG)) sehingga hasil yang disajikan dapat diandalkan 

serta bebas dari praktik manajemen laba.  

2. Bagi Investor 

Dapat memberikan informasi kepada investor bahwa laporan perusahaan 

yang sudah diaudit oleh perusahaan Big 4, audit tenure yang baik, dan spesialis 

dalam industrinya serta tata kelola perusahaan yang kuat memiliki kualitas audit 

dan manajemen laba yang lebih baik dan terjamin dalam pelaporan labanya 

sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi berdasarkan 

laporan audit tersebut.  

3. Bagi Akademis 

Dari penelitian yang disebutkan di atas diharapkan bisa menyokong 

pihak yang mau mengembangkan penelitian lebih lanjut atas pengaruh kualitas 

audit dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang dapat menjadikannya sebagai suatu acuan ataupun 

pertimbangan untuk menunjang penelitiannya.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika memiliki tujuan untuk menyajikan uraian secara umum tentang isi 

dan ulasan dari semua bab dalam penelitian. Sistematika atas pembahasan terdiri 

atas:  
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab I menyajikan uraian tentang dorongan untuk melakukan 

penelitian, urgensi penelitian, hal-hal yang dipertanyakan, arah, dan 

kegunaan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang 

terdapat dalam penulisan ini. 

BAB II      KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II menyajikan uraian secara terstruktur tentang penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki hubungan dengan 

masalah yang diuraikan serta dibahas dalam peneltitan ini, model 

penelitian akan dilakukan, dan perumusan hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab III mendeskripsikan uraian mengenai rencana dan objek yang 

akan diteliti, pengertian dari variabel-variabel yang akan diuji, cara-

cara menguimpulkan data, dan metode yang digunakan untuk 

menganalisis data. 

BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV adalah mengenai analisa dan penjelasan atas uraian dari hasil 

pengujian data sebelumnya, yang dilakukan sesudah dari tahap 

pemilihan data penelitian dan pengumpulannya. 

BAB V    KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan tentang hasil atau kesimpulan yang didapatkan 

atas hasil penyusunan peneltian dan keterbatasan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penelitian serta saran yang penulis bisa bagikan dalam 

rangka menyokong penelitian berikutnya. 
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