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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan sebuah perusahaan 

yang berguna untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan harus relevan. Menurut Ghozali (2000:164) 

informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat 

sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. 

Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi 

untuk mempengaruhi keputusan manajer sehingga keberadaan informasi 

tersebut mampu mengubah atau mendukung hasil-hasil dari tindakan yang 

diambil (Ghozali, 2000:164). Namun pada praktiknya, laporan keuangan 

sering disalah gunakan oleh manajemen dengan melakukan praktik 

manajemen laba terhadap laporan keuangan tersebut (Trisnawati, 2009). 

Manajemen laba adalah suatu tindakan oleh manajemen dalam 

mempertanggung jawabkan laporan keuangan dengan melakukan perubahan 

laporan keuangan, yaitu dengan merubah metode akuntansi yang digunakan, 

sehingga mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan dalam laporan 

keuangan. 

Adanya praktik manajemen laba akan menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap laporan keuangan dan dapat menurunkan kualitas laporan 

keuangan perusahaan. Manajemen laba juga dapat merugikan investor dan 
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pemakai laporan keuangan lainnya karena tidak mendapatkan informasi yang 

benar mengenai posisi laporan keuangan perusahaan. 

Kasus manipulasi data akuntansi terjadi pada beberapa perusahaan 

besar di Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing dan Worldcom 

maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dan 

Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang bagus (Muid, 

2012). Banyaknya kasus manipulasi data akuntansi yang terjadi pada 

perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum 

menerapkan mekanisme corporate governance dengan baik. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan merasa 

dirugikan karena tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Auditor juga 

harus ikut bertanggung jawab terhadap banyaknya kasus manipulasi data 

akuntansi, sehingga posisi akuntan publik mempunyai peranan penting dalam 

mendeteksi adanya praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Terbuktinya 

kasus manipulasi data akuntansi pada saat ini memberitahukan kenyataan 

bahwa mekanisme good corporate governance yang baik belum diterapkan 

pada perusahaan (Muid, 2012). 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian ditujukan pada seluruh 

tanggung jawab corporate governance untuk menjamin kualitas, integritas, 

transparansi, dan keandalan laporan keuangan (Hardiningsih, 2010). Good 

Corporate Governance pada dasarnya menyangkut kinerja perusahaan dan 

bagaimana perusahaan tersebut dikelola. Corporate Governance merupakan 

suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 
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berkepentingan terutama antara pemegang saham, dewan komisaris, dan 

dewan direksi sesuai hak dan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan 

perusahaan. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang pada kinerja 

perusahaan, maka tugas auditor untuk menemukan adanya pelanggaran dan 

melaporkannya dalam laporan keuangan yang di audit. Mekanisme corporate 

governance merupakan salah satu kunci untuk mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba yang meliputi serangkaian hubungan manajemen perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan komite audit.  

Auditor diharapkan dapat membatasi adanya praktik manajemen laba 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan. 

Namun demikian kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba tergantung pada kualitas auditor tersebut. Adanya hubungan 

positif antara kualitas audit dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yaitu KAP 

big four dan non big four. KAP big four dianggap memiliki kualitas audit 

yang lebih bagus dibandingkan KAP non big four, karena KAP big four 

mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat. KAP big 

four memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien dan memiliki 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan KAP non big four. Selain itu 

karena KAP big four lebih dipercaya masyarakat dan dianggap mampu untuk 

membatasi adanya praktik manajemen laba. KAP big four dan non big four 

akan terancam tuntutan hukum apabila mereka tidak menghasilkan laporan 

audit yang tidak akurat (Muid, 2012). 
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Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya sejumlah temuan, 

misalnya Putri (2010) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba, tidak adanya pengaruh ukuran direksi dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba, sedangkan pada hasil penelitian Indriastuti (2012) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Kusumaningtyas (2012) dalam penelitiannya membuktikan 

kepemilikan insitusional tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba 

yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Sedangkan pada penelitian 

Herawaty dan Guna (2010) membuktikan bahwa terdapat pengaruh kualitas 

audit pada manajemen laba. 

Penelitian-penelitian di Indonesia yang membahas tentang mekanisme 

good corporate governance dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada 

perusahaan di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, hal ini 

merupakan isu yang penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Indriastuti (2012). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

karena penambahan variabel independen yaitu mekanisme corporate 

governance yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dan komite audit. Fokus penelitian ini menguji pengaruh 

mekanisme corporate governance dan kualitas audit terhadap manajemen laba 

dengan obyek pengamatan selama 3 tahun berturut-turut dan obyek 

pengamatan pada perusahaan Wholesale and Retail Trade.  
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Penelitian ini difokuskan pada perusahaan Wholesale and Retail Trade 

yang bergerak pada bidang perdagangan yang sudah go publik dan berskala 

besar yang menjual berbagai jenis barang, serta melayani jenis penjualan 

seperti grosir, distributor, dan eceran. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada perusahaan Wholesale and Retail Trade yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia karena ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara 

mekanisme corporate governance dan kualitas audit terhadap manajemen laba 

pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis 

pengaruh mekanisme good corporate governance dan kualitas audit terhadap 

manajemen laba pada perusahaan Wholesale and Retail Trade yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 yang telah 

mempublikasikan laporan tahunan (annual report) tahun 2010-2012. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, beberapa 

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, adalah : 

1. Apakah mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba ? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dicantumkan maka 

tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap 

manajemen laba 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagaimana yang diharapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan lebih detail tentang pengaruh mekanisme 

corporate governance dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada 

perusahaan, disamping itu diharapkan menjadi media tolok ukur 

kemampuan yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai media tolok ukur kinerja pada saat sekarang ini dan diharapkan 

mampu memberikan suatu acuan atau tambahan pemikiran bagi 

perusahaan tentang pengaruh mekanisme corporate governance dan 

kualitas audit terhadap manajemen laba yang  akan datang dan hasil dari 

kualitas audit dalam perusahaan diharapkan lebih akurat. Selain itu agar 

manajemen perusahaan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang 

baik dan berkualitas. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini diantaranya terdiri 

dari 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis data 

dan pembahasan, dan penutup 

Bab 1 Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab 2 Tinjauan pustaka menguraikan teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar penelitian, tentang pengaruh mekanisme good corporate 

governance dan kualitas audit terhadap manajemen laba, penelitian terdahulu, 

serta pengembangan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

Bab 3 Metode Penelitian mencantumkan pembahasan mengenai jenis 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan 

pengukurannya, serta metode analisis data. 

Bab 4 Hasil Analisis Data dan Pembahasan mengemukakan tentang 

langkah-langkah analisis data yang telah diperoleh, hasil pengujian hipotesis, 

dan pembahasan tentang hasil penelitian. 

Bab 5 Penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dan keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 




