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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan  sarana  untuk  mempertanggungjawabkan 

apa yang  dilakukan  manajemen  atas  sumber  daya  pemilik  (Belkaoui,  

1997). Laporan  tersebut  mengandung  informasi  yang  sangat  berguna  bagi  

pihak-pihak berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. Laporan keuangan  menunjukkan  keadaan  keuangan  

perusahaan  dan  bagaimana  kinerja manajemen dalam pengelolaan 

perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar  pengambilan  

keputusan  ekonomi  oleh  pihak-pihak  terkait.  Namun,  dalam kenyataannya  

dijumpai  manajemen  yang  menyalahgunakan  laporan  keuangan tersebut  

untuk  kepentingan  tertentu  dengan  nama  praktek  manajemen  laba.  Oleh 

karena itu, dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya. 

Manajemen laba atau earning management merupakan hal yang sulit 

dihindari karena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam 

penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba berdasarkan Schipper dalam 

Gumanti (2000) adalah pengungkapan manajemen dalam arti intervensi yang 

ditujukan dalam proses pelaporan eksternal, dengan maksud memperoleh 

beberapa keuntungan pribadi. Healy & Wahlen (1999) dan Dechow & 

Skinner (2000) menerangkan dua bentuk manajemen laba yang sering 

dilakukan oleh manajer,  yakni manajemen laba akrual (accrual earnings 

management) dan manajemen laba melalui aktivitas manajemen laba riil (real 
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activities management manipulation). Manajer menggunakan dua bentuk 

manajemen laba untuk memenuhi target penerimaan atau kinerja tertentu 

yang dibebankan kepada mereka (Roychowdury, 2006; Cohen et al. 2008). 

Selama ini kualitas audit kebanyakan dikaitkan dengan KAP yang 

mengaudit. KAP dibedakan menjadi KAP yang termasuk dalam Big Four dan 

KAP yang tidak termasuk dalam Big Four. Umumnya masyarakat menilai 

bahwa KAP yang termasuk dalam kelompok Big four memiliki kualitas audit 

yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang tidak termasuk dalam Big 

four. 

Masalah  timbul  ketika  banyak  terjadi  kegagalan  audit  yang  

dibuat  oleh  auditor  menyangkut  opini  going  concern  (Venuti,  2007).  

Beberapa  penyebabnya antara lain, pertama, masalah self-fulfilling prophecy 

yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan  status  going  concern  

yang  muncul  ketika  auditor khawatir  bahwa  opini  going  concern  yang  

dikeluarkan  dapat  mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah 

(Venuti, 2007). Meskipun demikian, opini going  concern  harus  

diungkapkan  dengan  harapan  dapat  segera  mempercepat upaya  

penyelamatan  perusahaan  yang  bermasalah.  Masalah  kedua  yang 

menyebabkan  kegagalan  audit  (audit  failures)  adalah  tidak  terdapatnya  

prosedur penetapan  status  going  concern  yang  terstruktur  (Joanna  H  Lo,  

1994). Bagaimanapun  juga  hampir  tidak  ada  panduan  yang  jelas  atau  

penelitian  yang sudah  ada  yang  dapat  dijadikan  acuan  pemilihan  tipe  

opinigoing  concern  yang harus dipilih  (La  Salle  dan  Anandarajan,  1996)  
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karena  pemberian  status  going concern bukanlah suatu tugas yang mudah 

(Koh dan Tan, 1999). 

Becker et al (1998) menyimpulkan bahwa unexpected accruals akan 

berkurang jika perusahaan yang telah go public menurunkan KAP big five. 

Klien dari KAP big five melaporkan unexpected accruals yang lebih besar 

dibandingkan unexpected accruals klien dari KAP kelompok big five. Bukti 

ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih rendah berhubungan dengan 

fleksibilitas yang lebih tinggi.  

Penelitian  kualitas  audit  di  Indonesia (baik  langsung  atau  tidak  

langsung) secara umum masih sangat terbatas validitasnya, yaitu 

menggunakan ukuran KAP yang berafiliasi dengan Big 4 (Siregar dan Utama,  

2006;  Permatasari,  2005;  Sanjaya,  2008),  atau  spesialisasi  industri  KAP  

(Herusetya,  2009;  Mayangsari,  2004).  Studi  ini  mengembangkan  sebuah  

pengukuran  kualitas  audit  multidimensi  yang diyakini  lebih  valid  dengan  

menggunakan  composite  measures  dalam  bentuk  skor  dari  beberapa 

pengukuran  kualitas  audit  yang  telah  diuji  dalam  penelitian  sebelumnya,  

disebut  Audit  Quality  Metric Score (selanjutnya disebut AQMS), meliputi 

dimensi kompetensi dan independensi. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap manajemen laba 

ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranaya yaitu Luhgianto 

(2010). Dalam penelitian ini peneliti memasukkan variabel independen KAP 

Big Four, KAP Spesialis Industri. Dalam penelitian ini, variabel tersebut 

tidak terbukti mampu membatasi praktik manajemen laba, sehingga peneliti 
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ingin meneliti kembali variabel tersebut dengan menambahkan satu variabel 

lagi yaitu Kesediaan Melaporkan dan Keakuratan Pelaporan Opini Audit 

Going Concern. Peneliti melakukan pengamatan pada laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdafrtar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2010-2013. 

 Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN OPINI 

AUDIT GOING CONCERN TERHADAP MANAJEMEN LABA STUDI 

PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHU 2011-2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kualitas audit dan Opini 

Audit Going concern terhadap manajemen laba perusahaan perbankan di 

indonesia tahun 2011-2013, dengan  rumusan masalah yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah KAP Big Four berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan 

perbankan di Indonesia? 

2. Apakah KAP Spesialis Industri berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

3. Apakah Kesediaan Melaporkan dan Keakuratan Pelaporan Opini Audit 

Going Concern berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan 

perbankan di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh KAP Big Four terhadap manajemen laba 

perusahaan yang perbankan di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh KAP Spesialis Industri terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh Kesediaan Melaporkan dan Keakuratan Pelaporan 

Opini Audit Going Concern terhadap manajemen laba persahaan 

perbankan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari peneliti dan 

peneliti bisa lebih mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama 

dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

3. Bagi akademisi 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan dan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang juga 

tertarik membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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4. Bagi pengelola pasar modal 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan mengenai sejauh mana kualitas audit dan opini audit going 

concern itu dapat mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mendorong perusahaan agar 

menyajikan informasi yang lebih berkualitas lagi bagi pihak luar 

perusahaan. 

5. Bagi penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini diharapkan bisa menyempurnakan penelitian-

penelitian sebelumnya tentang kualitas audit dan audit capacity stress 

terhadap manajemen laba. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1 adalah pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar 

masalah yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada 

pokok permasalahan, perumusan masalah yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, 

manfaat yang diharapkan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri dari landasan 

teori yang menguraikan teori-teori yang relevan dalam penelitian, telaah 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang 

jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 



7 
 

data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, serta metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini memaparkan 

deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. 

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan tentang 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


