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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada laba yang 

terkandung dalam laporan keuangannya, oleh karena itu informasi yang 

berhubungan dengan laba perusahaan merupakan informasi yang sangat 

penting dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Oleh karena itu 

laporan keuangan yang disajikan harus dapat memenuhi kebutuhan bagi para 

penggunanya terutama yang berkaitan dengan kebenaran informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan tersebut. Namun informasi laba 

tersebut sering kali menjadi incaran pihak manajemen untuk memanipulasi 

laba perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi, salah satunya untuk 

memperbaiki citra di perusahaan agar tetap digunakan ke depannya, sehingga 

tindakan tersebut merugikan para investor. Tindakan mengatur laba 

perusahaan sesuai dengan keinginan pihak manajemen ini sering disebut 

dengan manajemen laba (earnings management). Manejemen laba terjadi 

akibat dari ketidaksamaan kepentingan dan tujuan antara pemilik (principal) 

dan pihak managemen (agent), situasi seperti itu terjadi akibat asymetri 

informasi. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor yang 

independen dan berkualitas tinggi. Auditor yang independen dan berkualitas 
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tinggi merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya praktik 

manajemen laba serta untuk mengembalikan kepercayaan pemilik 

perusahaan. Independensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam 

melakukan perannya yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) dan kode etik profesi akuntan publik. 

Christiani dan  Nugrahanti (2014) menyatakan audit yang berkualitas 

tinggi bertugas sebagai pencegah praktik manajemen laba, karena apabila 

pelaporan yang salah itu sampai terdeteksi dan terungkap di publik maka 

reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan tersebut akan turun. 

Peran dari seorang auditor/akuntan publik yaitu sebagai penilai dan pemberi 

pernyataan atas kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan perusahaan 

tersebut apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

Dalam menjalankan tugasnya akuntan publik sering mengalami 

masalah yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Dimana 

klien  menginginkan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini 

yang wajar, sedangkan disisi lain auditor/akuntan publik juga harus dapat 

menjalankan tugasnya secara profesional yaitu seorang auditor harus dapat 

bersikap independen dan obyektif kepada semua pihak. Kenyamanan dan 

hubungan baik dengan kantor akuntan publik yang telah digunakan jasanya 

beberapa tahun buku akan menimbulkan rasa tidak ingin menggantinya 

dengan akuntan publik yang lain. Hal tersebut menjadi kecemasan tersendiri, 

dikhawatirkan independensi auditor/akuntan publik akan terganggu dengan 

adanya hubungan baik antara auditor/akuntan publik dan pihak manajemen 
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tersebut. Oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal 

dan dapat dipercaya, perusahaan harus melakukan rotasi audit. Untuk itu 

dikeluarkan standar baru yaitu Keputusan Menteri Keuangan (2008) 

No.17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang Jasa Akuntan Publik yang isinya 

mengatakan bahwa seorang auditor/akuntan pubik hanya diperbolehkan 

mengaudit klien yang sama maksimal 3 tahun, dan untuk kantor akuntan 

publik paling lama 6 tahun. 

Pradana dan Rudiawarni (2013)  melakukan penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil pengelolahan data dan analisis regresi linier, dalam 

penelitian ini telah diketahui dari uji f-test bahwa secara keseluruhan variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian 

untuk pengujian secara parsial menggunakan uji t-test diperoleh hipotesis 

pertama yang menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan antara ukuran 

auditor terhadap manajemen laba ternyata tidak terbukti. Hasil penelitian 

Nihlati dan Meiranto (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit yaitu auditor 

tenure memiliki hubungan negatif, sementara ukuran KAP dan spesialisasi 

industri auditor memiliki hubungan positif namun ketiganya tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap discretionary accruals. Selanjutnya 

ukuran KAP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap real earnings 

management, spesialisasi industri auditor memiliki hubungan positif dan 

auditor tenure tidak memiliki pengaruh terhadap real earnings management.  

Hasil penelitian Christiani dan Nugrahanti (2014) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP 
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(KAP The big- 4 dan KAP non The big-4) tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Independensi dan Kualitas Audit terhadap 

Manajemen Laba”, untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh 

independensi dan kualitas audit terhadap manajemaen laba (earnings 

management) pada suatu perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini 

bermaksud menguji pengaruh independensi dan kualitas audit terhadap 

manajemen laba yang ada di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?    
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah independensi auditor

berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Menguji dan membuktikan secara empiris apakah  kualitas audit

berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Sebagai bahan evaluasi untuk auditor sehingga dapat meningkatkan

independensi dan kualitas auditor. Selain itu, sebagai bahan informasi pada

profesi akuntan publik mengenai praktik manajemen laba yang ada di

Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan dan wawasan

mengenai perkembangan pengauditan terutama mengenai praktik

manajemen laba.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi mengenai

pembahasan tentang perkembangan pengauditan terutama pada faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba.


