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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan yaitu pihak eksternal maupun pihak internal. Laporan 

keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu 

perusahaan yang dapat bermanfaat bagi penggunanya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Salah satu informasi penting yang terkandung dalam 

laporan keuangan adalah laporan mengenai laba perusahaan. Namun 

informasi laba tersebut kadang tidak selalu akurat karena banyak manajemen 

perusahaan yang menggunakan atau memanipulasi laba hanya untuk 

memenuhi kepentingannya sendiri. Dengan memilih kebijakan akuntansi 

tertentu, laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya. Perilaku 

manajemen yang dapat mengatur laba sering disebut dengan manajemen laba. 

Tindakan manajemen laba dipicu oleh beberapa alasan yaitu ingin 

memperlihatkan kepada pemegang saham atau investor (pihak eksternal) 

bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena laba merupakan salah satu 

tolak ukur kinerja perusahaan. 

Manajemen laba terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pihak manajer dan pihak pemegang saham, maka dari itu perlu adanya upaya 
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yang dilakukan agar praktik manajemen laba dapat dikurangi sehingga 

informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan 

melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, karena hal ini akan 

mendorong terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas 

dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Didalam perusahaan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi manajemen laba diantaranya Dewan Komisaris 

Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Free Cash Flow, 

Leverage dan Size. 

Menurut Agustia (2013) Dewan Komisaris Independen bertugas 

memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggungjawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik 

memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance. Dewan 

komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting 

mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan earnings 

management yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. 

Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses 

pada informasi perusahaan. 

Menurut Nahar dan Erawati (2017) Komite Audit merupakan komite 

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit mempunyai peranan yang 

penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan 
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laporan keuangan serta menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan 

yang memadai. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka 

kontrol terhadap perusahaan akan baik sehingga konflik keagenan yang 

terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 

sendiri dapat diminimalisasi (Anggraeni dan Hadiprajitno, 2013). 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan 

antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang 

menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut menyatakan bahwa 

semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat 

menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga 

kinerja perusahaan semakin bagus (Anggraeni dan Hajiprajitno, 2013). 

Free Cash Flow merupakan arus kas bebas yang didistribusikan 

kepada investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dan modal 

kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Menurut 

Chung et al (2015) dalam Agustia (2013) Perusahaan dengan arus kas bebas 

(free cash flow) yang tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar 

untuk melakukan manajemen laba, karena perusahaan tersebut terindikasi 

menghadapi masalah keagenan yang lebih besar. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan surplus arus kas bebas yang tinggi 

juga cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan 
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laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak 

optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan (Bukit dan Iskandar,  

2009). 

Menurut Kodriyah dan Fitri (2017) Rasio leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang 

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan 

termasuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan 

terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 

utang tersebut. Sehingga dapat diduga akan melakukan earnings management 

karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran hutang pada waktunya. 

Size atau Ukuran Perusahaan merupakan skala besar kecilnya 

perusahaan, suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses 

yang mudah menuju pasar modal (Nahar dan Erawati, 2017). Penjelasan ini 

juga diperkuat dalam penelitian Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk 

investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam 

saham perusahaan tersebut semakin banyak. Jadi, perusahaan yang lebih 

besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataaan laba 

dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar 

dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran 

perusahaan mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nahar dan Erawati (2017) dengan menghilangkan variabel independen 

NPM,  FDR, dan Pertumbuhan Usaha. Serta menambahkan variabel 

independen Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial dan Free Cash Flow (Agustia, 2013). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh 

Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, 

Free Cash Flow, Leverage dan Size  Terhadap Manajemen Laba” (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 

2015-2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba ? 

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

4. Apakah Free Cash Flow berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

5. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

6. Apakah Size berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap 

Manajemen Laba. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen 

Laba. 

4. Untuk mengetahui  pengaruh Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba. 

5. Untuk mengetahui  pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba. 

6. Untuk mengetahui  pengaruh Size terhadap Manajemen Laba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan untuk 

mengetahui apakah dewan komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial, free cash flow, leverage, dan size berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori keagenan, manajemen laba, dewan komisaris 

independen, komite audit, kepemilikan manajerial, leverage, free cash flow, 

size, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran 

variabel, dan teknis analisis data. 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, statistik diskriptif, hasil uji 

asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, 

keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil dalam penelitian. 


