
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia usaha telah merambah ke berbagai negara termasuk 

Indonesia. Dampak dari persaingan tersebut memberikan konsekuensi yang positif 

maupun negatif bagi perusahaan, konsekuensi positifnya perusahaan dituntut 

untuk dapat bersaing guna mempertahankan efisiensi dan kelangsungan usahanya. 

Hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja mereka dan 

juga meningkatkan produktivitas yang juga diimbangi dengan peningkatan 

kualitas laba. Tetapi konsekuensi negatifnya, perusahaan bisa saja melakukan 

kecurangan dengan mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk 

memberikan informasi yang menyesatkan bagi para stakeholder untuk 

kepentingan perusahaan semata.  

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen 

kepada calon investor dan pemegang saham khususnya. Laporan keuangan 

memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna umumnya untuk 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat memenuhi 

keperluan para pengguna terutama berkaitan dengan validitas informasi tersebut, 

dapat dipercaya. Namun pada prakteknya laporan keuangan seringkali 

disalahgunakan oleh manajer dengan melakukan manajemen laba. Dalam teori 

keagenan, laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan dari manajer selaku 

agent kepada principal yakni pemilik perusahaan. Informasi laba yang terkandung 



dalam laporan keuangan tersebut merefleksikan kinerja manajemen dalam satu 

periode. 

Isu mengenai usaha manajer untuk melakukan manajemen laba sebenarnya 

bukan merupakan isu baru di bidang akuntansi. Sudah ada sejak lama, dahulu 

dikenal sebagai income smoothings. Manajemen laba merupakan usaha pihak 

manajer yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan 

yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memberikan 

informasi menyesatkan para pengguna untuk kepentingan pihak manajer. 

Manajemen laba dilakukan oleh manajemen agar kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan terlihat bagus. Ada berbagai cara dalam praktik manajemen 

laba seperti taking a bath, income minimization, income maximization, income 

smoothing dan lainnya. Akan tetapi praktik yang sering kali dilakukan adalah 

proksi discretionary accrual yaitu pengendalian transaksi akrual yang berada 

dalam kebijakan manajer sehingga laba terlihat tinggi. 

Meskipun secara prinsip, praktek manajemen laba ini tidak menyalahi 

prinsip-prinsip akuntansi yang di terima umum, namun adanya praktek ini dapat 

mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan eksternal dan 

menghalangi kompetensi aliran modal di pasar modal. Praktek ini juga dapat 

menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Manajemen laba juga 

merupakan hal yang merugikan investor karena tidak akan mendapat informasi 

yang benar mengenai posisi keuangan perusahaan. 

Praktik manajemen laba sendiri telah memunculkan beberapa kasus skandal 

laporan keuangan secara global, kasus skandal manajemen laba ini melibatkan 



sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan 

Worldcom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Kimia 

Farma dan Bank Lippo pada tahun 2002 mengindikasikan adanya praktek 

manajemen laba yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi laba. PT. 

Indofarma pada tahun 2004 melakukan praktek manajemen laba dengan 

menyajikan overstated laba bersih senilai Rp 28,87 milyar, dengan cara 

menyajikan persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang 

seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut understated. 

Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. 

Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada 

eksternal auditor seperti KAP merupakan salah satu yang dialami oleh Enron, 

cukup membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang 

dalam. Terungkapnya kasus-kasus sejenis ini menyebabkan merosotnya 

kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan, yang salah satunya 

ditandai dengan turunnya harga saham secara drastis dari perusahaan yang terkena 

kasus.  

Kasus-kasus skandal terjadi karena adanya kemunduran dan kegagalan 

corporate governance yang efektif. Berkaitan dengan masalah-masalah yang ada, 

komite audit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mengantisipasi hal-hal tersebut. Komite audit merupakan salah satu komponen 

GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan 

mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan 

keuangan. 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. 

Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan 

yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan 

dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. 

Hal ini telah diatur oleh Bapepam melalui surat edaran No. SE-03/PM/2000 

merekomendasikan perusahaan publik  untuk membentuk komite audit. Dan 

komite audit juga lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang 

mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki 

komite audit. 

Komite audit memiliki peranan penting dalam memperbaiki mutu laporan 

keuangan dengan mengawasi laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan 

kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan, 

memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan saluran komunikasi 

terhadap hal-hal yang memperhatikan dengan efektif, dan memperkuat posisi 

auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen. 

Diharapkan dengan adanya komite audit, khususnya komite audit yang efektif 

akan mencegah dan menghilangkan terjadi tindakan kecurangan manajemen 

terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu salah satunya manajemen laba. 

Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindari 

perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama kasus manajemen laba. 

Dibutuhkan keefektivitasan komite audit dan kualitas auditor  yang tinggi dalam 

mengawasi proses pelaporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan yang 



dilakukan oleh auditor memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

auditor berkualitas tinggi (high-quality auditors) bertindak sebagai pencegah 

manajemen laba yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai 

perusahaan akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap 

(Ardiati, 2005). 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008), 

pemeriksaan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik juga dapat digunakan 

sebagai monitoring terhadap tindakan manajemen yang oportunistik dalam 

melaporkan kinerja perusahaan. Jasa audit merupakan alat monitoring terhadap 

kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara kepentingan antara pemilik 

dengan manajer dan antara pemegang saham dengan jumlah kepemilikan yang 

berbeda serta dapat mengurangi asimetris informasi antara manajer dengan 

stakeholder perusahaan dengan memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa 

validitas laporan keuangan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Penelitian Meutia (2004) menyatakan bahwa tindakan manajemen laba 

terhadap hasil audit yang dilakukan oleh KAP Big Four lebih rendah daripada 

KAP Non Big Four. 

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan 

keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang 

independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya 

jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai merasa KAP 

memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit 



juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme 

tinggi. 

Penelitian mengenai efektivitas komite audit telah banyak dilakukan di 

seluruh dunia. Beberapa penelitian terdahulu berhasil membuktikan keterkaitan 

komite audit dengan praktik manajemen laba. Zhou dan Chen (2004) memberikan 

bukti empiris bahwa komite audit sebagai salah satu lembaga dalam penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi dan mencegah terjadinya 

manajemen laba. Zhou dan Chen (2004) menggunakan opsi karakteristik komite 

audit yang diukur dengan efektivitas kinerja komite audit antara lain ukuran, 

independensi, frekuensi pertemuan komite audit dalam satu periode dan 

kompetensi dari anggota komite audit. Dan penelitian ini menemukan bahwa 

ukuran, frekuensi pertemuan serta kompetensi berpengaruh signifikan dalam 

menurunkan praktik manajemen laba, akan tetapi tidak menemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara independensi komite audit dalam mencegah 

terjadinya praktik manajemen laba. 

Berdasarkan penelitian Bryan et al. (2004) mengenai pengaruh independensi 

dan efektivitas komite audit terhadap kualitas laba menyatakan bahwa menurut 

The Blue Ribbon Cimmittee (BRC) komite audit akan meningkatkan proses 

pelaporan keuangan ketika terdiri dari anggota yang independen, memiliki 

keahlian akuntansi dan keuangan, komitmen waktu yang cukup dan pertemuan 

secara teratur setiap tahunnya. Penelitian ini menemukan bahwa komite audit 

yang independen, keahlian akuntansi dan keuangan serta pertemuan yang teratur 

dapat meningkatkan keinformatifan dan transparasi laba. Hal ini dapat dibuktikan 



bahwa pengawasan pelaporan keuangan berdasarkan independensi dan efektivitas 

komite audit dapat meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.  

Core et al. (1999) menyatakan efektivitas komite audit akan menurun ketika 

anggotanya bekerja di banyak perusahaan. Mereka menekankan bahwa 

pengalaman bekerja pada perusahaan lain mulanya dapat meningkatkan 

efektivitas anggota komite audit. Namun, keadaan tersebut secara cepat berbalik 

ketika anggota komite audit bekerja di banyak perusahaan lain (lebih dari tiga 

perusahaan). 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Zhou dan Chen (2004)  dan Bryan et al. (2004) yang menggukan karakteristik 

kinerja komite audit yang terdiri dari independensi komite audit, keahlian anggota 

komite audit, frekuensi pertemuan anggota komite audit, komitmen waktu 

anggota komite audit, dan ukuran anggota komite audit. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu skala 

KAP (Kantor Akuntan Publik),  yang dilakukan untuk laporan tahunan dan 

keuangan periode 2008-2010, dan menjadikan perusahaan listing yang terdaftar di 

bursa efek indonesia sebagai sampel penelitian. 

Dengan adanya permasalahan yang ada tentang karakteristik komite audit 

yang semakin berkurang dalam perkembangan perekonomian di Indonesia ini dan 

peran komite audit sebagai salah satu alat untuk mengendalikan tindakan 

manajemen laba, maka penulis bertujuan untuk meneliti apakah dari kebijakan-

kebijakan yang mengatur tentang komite audit dapat membantu meningkatkan 



efektifitas kinerja komite audit serta peran skala KAP yang berkualitas tinggi 

dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam manajemen laba. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap skala KAP dan komite audit terhadap manajemen 

laba perusahaan. Penelitian ini beserta hasilnya dituangkan dalam suatu karya 

tulis yang berjudul : 

“ PENGARUH SKALA KAP DAN EFEKTIVITAS KINERJA 

KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN LISTING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam perumusan 

utama dan sub perumusan. 

Perumusan utama adalah Seberapa Besar Pengaruh Skala KAP dan 

Efektivitas Kinerja Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

Listing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sub Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah skala KAP dapat mempengaruhi manajemen laba 

2. Apakah independensi komite audit dapat mempengaruhi manajemen laba 

3. Apakah keahlian anggota komite audit dapat mempengaruhi manajemen 

laba 



4. Apakah frekuensi pertemuan anggota komite audit mempengaruhi 

manajemen laba 

5. Apakah komitmen waktu anggota komite audit mempengaruhi manajemen 

laba 

6. Apakah ukuran anggota komite audit dapat mempengaruhi manajemen laba 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh bukti 

empiris bahwa skala KAP dan karakteristik yang ada pada komite audit, yaitu 

independensi, keahlian, jumlah pertemuan, komitmen waktu, dan ukuran komite 

audit, dapat mempengaruhi kualitas laba yang diukur dengan  discretionary 

accrual  yang digunakan untuk mengukur adanya penyimpangan karena adanya 

manajemen laba yang akan digunakan penulis sebagai bahan penyusunan skripsi 

untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui skala KAP dapat mempengaruhi manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui independensi komite audit dapat mempengaruhi 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui keahlian anggota komite audit dapat mempengaruhi 

manajemen laba. 



4. Untuk mengetahui frekuensi pertemuan anggota komite audit 

mempengaruhi manajemen laba. 

5. Untuk mengetahui komitmen waktu anggota komite audit mempengaruhi 

manajemen laba. 

6. Untuk mengetahui ukuran anggota komite audit dapat mempengaruhi 

manajemen laba. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian  

1.4.1 Kegunaan bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian dapat digunakan, baik secara teoritis maupun praktis. 

Kegunaan teoritis, hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu ekonomi yang 

digunakan dan berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian yang dilakukan ini. 

 

1.4.2 Kegunaan Operasional 

Kemudian kegunaan operasional dalam melakukan penelitian ini, penulis 

berharap agar hasil yang didapat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

antara lain bagi : 

1. Bagi penulis sendiri, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan mengembangkan wawasan antara ilmu yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya ada dilapangan. 



2. Bagi investor, dengan adanya hasil penelitian ini investor dapat menjadikan 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi di perusahaan. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan 

digunakan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi khususnya bagi 

mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama dan memperluas wawasan 

berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. 

4. Bagi pihak-pihak lain, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

informasi tambahan bagi pihak-pihak lain yang tertarik pada analisa 

efisiensi informasi akuntansi. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis memperoleh data dari Pojok Bursa Universitas Widyatama, adapun 

lamanya penelitian dimulai dari bulan Februari 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


