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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan harus memiliki tujuan 

yang jelas. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah mencapai laba 

yang semaksimal mungkin. Laba merupakan hasil dari pendapatan kegiatan usaha 

dikurangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan. Melihat laba 

sebagai salah satu komponen penting atas kinerja sebuah perusahaan, hal inipun 

seolah-olah mengilustrasikan tentang peningkatan atau penurunan akan kekayaan 

suatu perusahaan (Tabassum, Kaleem, & Nazir, 2013). 

Manajemen laba terkadang memberikan dampak negatif apabila pihak 

manajer bertindak memaksimalkan keuntungan pribadi maupun merahasiakan 

informasi tertentu (Abed, Attar, & Suwaidan, 2012). 

Manajemen laba masih bisa dilakukan oleh pihak manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan dikarenakan manajemen laba tidak melanggar regulasi 

dan standar akuntansi yang ada (Sanjaya & Saragih, 2012). Fleksibilitas dari 

standar akuntansi yang sekarang telah menyediakan kesempatan dan kemampuan 

bagi pihak manajemen untuk menyesuaikan angka laba akuntansi (Hassan & 

Ibrahim, 2014). Tetapi manajemen laba akan mengurangi nilai kegunaan dari 

informasi laporan keuangan. 

Tindakan manajemen laba menyebabkan laporan keuangan tidak 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Situasi ini memungkinkan 

pemegang saham dan investor untuk membuat penilaian yang tidak akurat 

mengenai perusahaan (Rahman & Ali, 2006). 
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Manajemen laba merupakan sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Terdapat beberapa faktor yang mendorong timbulnya 

manajemen laba, antara lain untuk menstabilkan harga pasar, menghindari 

pembayaran dividen, posisi manajemen, pemerataan laba, memenuhi peraturan 

dan persyaratan kontrak (Naz, Bhati, Ghafoor & Khan, 2011). 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi keuangan 

perusahaan karena memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal yang berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi laba merupakan 

perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. 

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan 

pengguna dengan informasi yang berkaitan dengan ketidakpastian dan waktu arus 

kas masa depan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi 

kepada pengguna laporan dalam pengambilan keputusan agar dapat menganalisa 

hasil dari aktivitas perusahaan. 

Discretionary accruals mencerminkan pemilihan akuntansi secara 

subjektif oleh manajer. Besarnya discretionary accruals mengindikasikan 

persentase aset perusahaan. Semakin tinggi nilai discretionary accruals, Semakin 

besar laba yang dimanipulasi. Manajemen laba dapat berupa peningkatan laba 

ataupun penurunan laba. 

Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, 

karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam 

pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen 

(Suryana, 2005). Peran komite audit sangat penting untuk mempengaruhi kualitas 

laba perusahaan karena salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik 
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dan digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar 

tidak bisa secara langsung mengamati kualitas sistem informasi perusahaan (Teoh 

& Wong 2004) sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan 

mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan. 

Ada beberapa kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia, salah 

satunya terjadi pada PT Great River International. Perusahaan tersebut didirikan 

oleh Sukanta Tanudjaja dan Sunjoto Tanudjaja pada tahun 1976 dengan nama PT 

Great River Garments Industries, kemudian pada tahun 1996 berganti nama 

menjadi PT Great River International dan beberapa kali mendapatkan 

penghargaan dari majalah Asiamoney dan berhasil lulus sertifikasi ISO 9002 

untuk quality management. Namun pada tahun 2002, PT Great River International 

mulai mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. 

Permohonan pailit yang diajukan oleh Citibank yang menyebabkan 

permohonan PKPU tersebut diajukan oleh perusahaan, adanya utang senilai US 

$10 juta yang berasal dari US, $2 juta dari Revolving Credit Agreement pada 16  

Februari 1994 dan $8 juta dari Revolving Credit Agreement-Domestic Trade 

Payable Onshore pada 16 November 1995. 

Pada tahun 2002 ditemukan kejanggalan pada laporan keuangan yang 

membukukan laba bersih sebesar Rp 1,023 triliun, melonjak dari periode yang 

sama tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi bersih Rp 11,298 milyar. 

Terindikasi melakukan kesalahan mengaudit laporan keuangan PT Great River 

International oleh Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. 
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Temuan auditor investigasi dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan) yang menemukan indikasi pengelembungan akun 

penjualan, piutang dan aset hinga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT 

Great River Industries yang menyebabkan perusahaan kesulitan arus kas dan 

gagal dalam membayar utang. Kasus tersebut dapat timbul akibat lemahnya 

pengendalian internal dari pihak manajemen dan juga adanya kecurangan dari 

pihak akuntan publik. Kasus-kasus demikian yang membuat publik terutama 

investor meragukan reliabilitas informasi dalam laporan keuangan. 

Oleh karena pentingnya penerapan manajemen laba yang baik dalam 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti 

penelitian ini dengan topik: “Dampak Audit Committee Characteristic dan Firm 

Characteristic terhadap Manajemen laba”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah Audit Committee Size berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba suatu perusahaan? 

2. Apakah Audit Committee Independence berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba suatu perusahaan? 

3. Apakah Audit Committee Meetings berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba suatu perusahaan? 

4. Apakah Audit Quality berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba suatu perusahaan? 
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5. Apakah Board Size berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba suatu perusahaan? 

6. Apakah Proportion of Independent Non-Executive Directors berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen laba suatu perusahaan? 

7. Apakah Audit Strength berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba suatu perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah Audit Committee Characteristic dan Firm Characteristic 

dapat berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Unsur audit 

committee characteristic perusahaan yang digunakan berupa audit committee size, 

audit committee independence, audit committee meeting, audit quality, audit 

strength dan juga unsur firm characteristic berupa board size dan proportion of 

independent non executive directors. Penelitian ini juga menggunakan variabel 

kontrol, yaitu firm size, leverage dan cash flows from operating activities. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

manajemen atas pentingnya penerapan audit committee characteristic dan firm 

characteristic yang baik dalam mencegah tindakan manajemen laba. Selain itu, 

hasil penelitian ini dapat melengkapi temuan-temuan empiris, khususnya di 

bidang ilmu akuntansi, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi 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 skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoretis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, 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. Metode 

analisis data terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data memberikan penjelasan 

mengenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat 

kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 
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diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, 

dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

peneliti yang masa akan datang. 

 

Michell, Dampak Audit Committee Characteristic dan Firm Characteristic Terhadap Manajemen Laba
repository.uib.ac.id @2017




