
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap aktivitas operasional entitas harus diungkapkan dalam bentuk 

informasi keuangan yang disajikan setiap entitas (Trajkovska, Koleva, & 

Nikoloski, 2017). Informasi yang dimaksud dapat dipaparkan dalam laporan 

keuangan yang telah mencakup semua akivitas operasional entitas yang dapat 

berisi hasil kerja maupun prestasi entitas selama periode tertentu (Bąk, 2016). 

Laporan keuangan yang memiliki akurasi dan kualitas tinggi memiliki peran 

penting dalam keputusan yang diambil setiap investor (Aharony, Barniv, & Falk, 

2010). 

Hubungan erat antara investor dengan pihak manajemen yaitu keputusan 

yang akan dilaksanakan oleh entitas (Bouckova, 2015). Balago (2014) pernah 

menyatakan dalam teori keagenan bahwa pengambilan keputusan dapat 

mempengaruhi pihak manajemen yang seharusnya meningkatkan informasi 

kinerja entitas atau lebih cenderung kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi 

yang dimaksud dengan adanya manipulasi informasi yang sebenarnya dan 

berharap mendapatkan keuntungan dengan menutupi kekurangan yang dimiliki. 

Cara menilai kinerja perusahaan yaitu dengan melihat laporan laba rugi, 

laba bersih yakni cara termudah untuk menilai kinerja entitas apakah sudah 

bekerja secara optimal (Prauliņš & Bratka, 2012). Pihak manajemen perusahaan 

berusaha untuk mendapatkan dukungan dana dari investor asing maupun 

domestik, maka manajemen akan menampilkan laporan keuangan sesuai dengan 

standar investor (Sevin & Schroeder, 2005). Pihak manajemen melaksanakan 

manajemen laba untuk menyesuaikan berdasarkan strandar investor supaya 

menarik investor dalam jumlah besar. Salah satu kasus manajemen laba yang 

sangat terkenal adalah kasus Enron, WorldCom, dan Xerox mendapatkan sorotan 

yang besar dari dunia, yang diakibatkan kasus tersebut adalah keraguan yang 

tinggi terhadap keakuratan laporan yang disajikan (Jiraporen, Miller, Yoon, & 

Kim, 2008). 
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Beberapa prospek yang mampu berimbas terhadap terjadinya manajemen 

laba, antaranya pembentukan komite audit dalam entitas (Albersmann & 

Hohenfels, 2017). Dapat diketahui tujuan pembentukan komite audit adalah untuk 

meningkatkan kualitas laporan sehingga kurangnya kesempatan pihak manajemen 

untuk memanipulasi (Xie, Davidson, & Dadalt, 2003). Bersama dengan adanya 

komite audit yang dibentuk oleh perusahaan juga mengadakan pengawasan dari 

pihak luar yaitu auditor eksternal yang bersifat independen untuk menyatakan 

komentarnya terhadap laporan yang dihasilkan entitas (Lopes, 2018). Komentar 

yang diberikan oleh auditor dapat berupa salah satu referensi pengguna laporan 

untuk menilai keakuratan dan kehandalan laporan. 

Penelitian tersebut dilakukan agar memastikan hubungan komite audit dari 

bagian internal entitas bersama auditor eksternal dengan manajemen laba. 

Penelitian yang disusun dengan judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Komite 

Audit dan Auditor Eksternal terhadap Manajemen Laba”. 

 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Manajemen laba sudah menjadi kejadian yang umum dalam dunia ekonomi. 

Perusahaan dari luar negeri telah banyak menjalankan manajemen laba baik dalam 

skala besar maupun kecil, begitu juga pada Indonesia. Berikut adalah contoh 

kejadian manajemen laba sudah terjadi di Indonesia tahun 2000 hingga saat ini.  

Pada tahun 2001, salah satu perusahaan farmasi di Indonesia diberitakan 

telah memanipulasi laba perusahaan yang sebenarnya dengan meningkatkan laba 

dalam laporan keuangan yang diterbitkan kepada publik, perusahaan farmasi 

tersebut adalah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk (Sulistyanto, 2008). PT. Kimia 

Farma (Persero) Tbk menerbitkan laporan laba rugi yang menunjukkan angka laba 

sejumlah Rp 132 miliar. Namun dapat yang kenyataannya laba diperoleh hanya 

Rp 99 miliar (Pratiwi & Damayanthi, 2017). 

Dalam kasus tersebut yang merupakan auditor eksternal PT. Kimia Farma 

(Persero) Tbk adalah KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa. Kelalaian dalam 

mendeteksi kecurangan yang dilakukan klien, maka KAP tersebut mendapat 

sanksi atas ketidakmampuan menemukan ketidakselarasannya (Parsaoran, 2010). 
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Dalam kejadian ini, dapat melihat bahwa auditor eksternal tidak melakukan tugas 

secara elok, dimana tugas dan kewajiban auditor eksternal adalah memeriksa 

kewajaran laporan keuangan diterbit tersebut serta memberikan opini audit 

terhadap laporan diaudit tersebut. KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa gagal 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Selanjutnya pada tahun 2002, PT. Bank Lippo mempunyai dua versi laporan 

keuangan yang diterbitkan kepada publik. PT. Bank Lippo memberitahukan ke 

media massa bahwa ia memperoleh laba sebesar Rp 98 miliar. Selain laporan 

tersebut, PT. Bank Lippo juga melaporkan kepada BEI malah menampilkan 

adanya kerugian Rp 1,3 triliun (Pratiwi & Damayanthi, 2017).   

Perusahaan farmasi lain yang melakukan manajemen laba, yaitu PT. 

Indofarma Tbk yang meningkatkan nilai barang masih diolah pada laporan posisi 

keuangan tahunan 2004. PT. Indofarma Tbk meningkatkan nilai persediaan akhir 

barang masih diolah akan berefek menyurutkan harga pokok penjualan berefek 

meninggikan laba bersih yang kenyataannya tidak ada. Pada akhirnya laba bersih 

PT. Indofarma Tbk meningkat Rp 28 miliar (Sunarni, 2013). Terjadinya perkara 

tersebut disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal yang diakibatkan oleh 

ketiadaan komite audit dalam mengawasi pelaporan PT. Indofarma Tbk 

(“Bapepam Denda Mantan Direksi Indofarma Rp 500 Juta,” 2004). 

Begitu juga saat warsa 2004, PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (sekarang 

PT. Akasha Wira International Tbk) juga mendeteksi terjadinya kasus manajemen 

laba. Pada saat itu adanya manajemen baru dan ia menemukan adanya kesalahan 

penjualan yang dilaporkan sejak tahun 2001-2004. Semenjak tahun 2001 entitas 

terus-menerus menyatakan angka penjualan yang tinggi dibanding kenyataan yang 

terjadi (Pratiwi & Damayanthi, 2017). 

Ada juga perkara manajemen laba lainnya yaitu terjadi di PT. Agis Tbk ia 

mengakui penghasilan makin besar dibanding anak perusahaan yang dinyatakan 

dalam pelaporan tahunan periode 2007 (Febrianti, 2016), ada juga yang 

menurunkan penjualannya untuk selama beberapa periode dengan tujuan 

penghindaran pajak yaitu PT. Bumi Resources Tbk yang mengakibatkan negara 

merugi sejumlah US$ 143 juta (Mutiarasari, 2016), dan juga pada PT. Inovisi 

Infracom Tbk mempercantik laporan keungan perusahaan dengan tujuan menarik 
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investor sehingga perusahaan tersebut di disfikualisasi oleh Bursa Efek Indonesia 

(Rismaya, 2017). 

Perkara manajemen laba terbaru di Indonesia merupakan kasus manajemen 

laba PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018. PT. Garuda Indonesia 

(Persero) menerbitkan laporan keuangan yang menunjukkan laba bersih USD 

809,85 ribu dimana pada laporan keuangan tahun 2017 PT. Garuda Indonesia 

(Persero) masih memiliki rugi sebesar USD 216,5 juta (Hartomo, 2019). Setelah 

diselidiki dimana kejadiaan ini pelaporan PT. Garuda Indonesia (Persero) pada 

tahun 2018 tidak sesuai dengan peraturan PSAK. Auditor eksternal perusahaan 

adalah Akuntan Publik Kasner Sirumapea yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) 

juga mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan (Hartomo, 2019). 

Selanjutnya perkara yang masih diberitakan saat ini yaitu kasus praktik 

manajemen laba yang dijalankan oleh perusahaan yang bergerak dibidang asuransi 

yaitu PT. Asuransi Jiwasraya telah mensemukan labanya pada tahun 2006. Pada 

tahun 2017 ia mendapatakan opini tidak wajar dari eksternal auditor yang 

dikarenakan kekurangan pencadangan sejumlah Rp 7,7 Trilliun (Ulya, 2020). 

Tahun selanjutnya 2018, ia menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp 15,3 

Triliun dimana pada tahun yang bersangkutan tidak diaudit oleh auditor manapun. 

Pada periode November 2019 Jiwasraya diberitakan kembali bahwa telah 

mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 Triliun (Ulya, 2020). 

Di atas terdapat kasus manajemen laba di Indonesia memang sering terjadi, 

yang merusak etika, moral, dan yang paling penting yaitu tingkat kepercayaan 

eksternal dengan kualitas laporan keuangan yang disajikan (Febriani, 2014). 

Teknik dan cara melaksanakan manajemen laba juga berbeda seperjalanan 

berkembangnya jaman, makanya manajemen laba harus dilanjutkan dipelajari 

agar dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kasus manajemen laba di 

Indonesia (Mutiarasari, 2016). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penjabaran penjelasan di atas bisa dirangkum menjadi serangkaian 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah komite audit mampu berimbas terhadap penerapan manajemen 

laba? 

2. Apakah ukuran komite audit mampu berimbas dengan penerapan 

manajemen laba? 

3. Apakah total pertemuan komite audit mampu berimbas terhadap penerapan 

manajemen laba? 

4. Apakah keahlian komite audit mampu berimbas terhadap penerapan 

manajemen laba? 

5. Apakah auditor eksternal audit mampu berimbas terhadap penerapan 

manajemen laba? 

6. Apakah return on asset mampu berimbas terhadap penerapan manajemen 

laba? 

7. Apakah leverage mampu berimbas terhadap penerapan manajemen laba? 

8. Apakah firm size mampu berimbas terhadap penerapan manajemen laba? 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tesebut dapat dilihat dari penjelasan berikut: 

1. Membuktikan apakah adanya keterkaitan antara komite audit dengan 

manajemen laba. 

2. Membuktikan lebih rinci apakah jumlah dari komite audit juga dapat 

mempengaruhi manajemen laba. 

3. Membuktikan total pertemuan dewan komite audit memiliki hubungan 

apakah terjadinya praktik manajemen laba. 

4. Membuktikan apakah keahlian yang dimiliki komite audit dapat membantu 

mendeteksi terjadi manajemen laba. 

5. Membuktikan bahwa auditor eksternal dapat berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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6. Membuktikan return on asset memiliki hubungan yang signifikan terjadinya 

manjemen laba. 

7. Membuktikan leverage dapat mempengaruhi manajemen laba. 

8. Membuktikan ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan kemungkinan 

terjadi manajemen laba. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian juga memiliki manfaat yang diharapkan bagi pembaca, antara 

lain: 

1. Memberikan penjelasan dan opini untuk pihak manajemen internal 

perusahaan tentang pentingnya keberadaan komite audit sampai jumlah 

dewan, keahlian yang dimiliki beserta jumlah rapat yang dihadiri setiap 

tahun dapat mengurangi terjadinya manajemen laba pada perusahaan. 

2. Memberikan infomasi akan adanya manajemen laba yang dilakukan entitas 

kepada investor, maka investor harus berhati-hati ataupun mendalami 

perusahaan yang akan diinvestasi terlebih dahulu. 

3. Menjadi salah satu contoh maupun referensi bagi peneliti yang akan datang 

mengenai memperdalam penelitian praktik manajemen laba. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian tersebut berisi 5 bab berisi inti utama setiap bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu tersebut berisi penjelasan tentang latar belakang 

penelitian, permasalahan, tujuan beserta manfaat yang di dapatkan 

dari penelitian tersebut yang terakhir adalah  penjelasan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai penelitian yang telah ada 

dan penjelasan tentang variabel dependen dan hubungan antara 

setiap variabel yang diteliti beserta hipotesis penelitan yang telah 

dikembangkan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga tersebut isinya berupa rancangan dari penelitian, objek, 

definisi variabel dan juga pengukurannya, terakhir adalah teknik 

data dikumpul dan analsis data menggunakan metode apa. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat tersebut berisi hasil data yang telah diuji dari data 

laporan keuangan yang telah diterbitkan dan berdasarkan variabel 

yang diuji dan pengumpulan data dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab kelima adalah bab terakhir dari penelitian tersebut dan 

menyimpulkan hasil dari penelitian tesebut, dan keterbatasan apa 

yang dihadapi beserta rekomendasi dari peneliti. 
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