BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Komite audit merupakan pembatasan keputusan yang dilakukan oleh

manajer perusahaan, mekanisme kontrol dari tipe internal harus ditanamkan dalam
dewan direksi. Dalam perkembangan lingkungan bisnis yang pesat, manajer
perusahaan lebih terhasut untuk mengelola angka laba disebabkan oleh kebutuhan
pasar dan tingkat fleksibilitas yang diberikan oleh sistem akuntansi (Amar, 2014).
Menurut Schipper (1989), manajemen laba merupakan suatu intervensi
dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh
beberapa keuntungan pribadi. Scott (2003) mendefinisi manajemen laba dengan
tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh
tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan
nilai pasar perusahaan mereka.
Scott (2000) menjelaskan berbagai pola dalam manajemen laba, sebagai
berikut:
a.

Taking a bath
Terjadinya taking a bath pada periode stress atau reorganisasi termasuk
pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang
tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya
manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang
dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan
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datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang
tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu
manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan
biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear the desk,
sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.
b.

Income Minimization
Bentuk ini mirip dengan ”taking a bath”, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni
dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan
mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan
mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas
perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian
secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang
modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian
dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

c.

Income Maximization
Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan laba bersih yang tinggi untuk
tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada
data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi
tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus
tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan
yang

melakukan

pelanggaran

perjanjian

hutang

mungkin

akan

memaksimalkan pendapatan.
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d.

Income Smoothing
Dilakukan

perusahaan

dengan cara meratakan laba yang dilaporkan

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada
umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.
Penelitian Piot dan Janin (2007) telah menunjukkan bahwa kehadiran komite
audit yang independen dapat mengurangi manajemen laba dalam perusahaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil objek penelitian pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diberi
judul “Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa beberapa permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini antara lain.
a.

Apakah independensi komite audit 100 berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba?

b.

Apakah independensi komite audit 67 berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba?

c.

Apakah jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba?

d.

Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?

e.

Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
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f.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini

dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.

Mengetahui pengaruh independensi komite audit 100 berpengaruh terhadap
manajemen laba.

b.

Mengetahui pengaruh independensi komite audit 67 berpengaruh terhadap
manajemen laba.

c.

Mengetahui pengaruh jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen
laba.

d.

Mengetahui pengaruh kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

e.

Mengetahui pengaruh leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.

f.

Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen
laba.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu:
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a.

Bagi investor dengan memberikan gambaran mengenai pengaruh komite
audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini diharap dapat memberi
masukan kepada para investor dalam proses pengambilan keputusan ketika
hendak melakukan kegiatan investasi pada suatu perusahaan di Indonesia.

b.

Bagi perusahaan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan sehingga lebih dapat dipercaya oleh pengguna laporan. Penelitian
ini juga diharapkan dapat meminimalisasikan adanya manajemen laba pada
perusahaan-perusahaan.

c.

Bagi akademisi sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya,
terutama dalam penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komite audit
terhadap manajemen laba pada perusahaan yang ada di Indonesia.

1.4

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai

berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan
atas penyusunan penelitian ini.
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BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang kerangka teoretis, penjelasan dari penelitian
sebelumnya dan model yang mendasari penelitian, definisi variabel
dependen dan independen serta perumusan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan
yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi
operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan
metode analisis data penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penjelasan hasil pengujian data yang dikumpulkan, berupa
analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, beserta dengan penjelasan
atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Bab terakhir ini memuat kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian,
temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan babbab sebelumnya. Keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam
penelitian dan rekomendasi juga diberikan untuk membantu dalam
penelitian di masa yang akan datang.
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