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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Laba merupakan salah satu informasi keuangan yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan 

investasi. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi 

target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen dalam memaksimalkan 

kepentingannya sendiri sehingga dapat merugikan para pengguna laporan 

keuangan seperti investor dan kreditor. Manajemen melakukan upaya-upaya 

rekayasa dengan menggunakan teknik-teknik tertentu agar tampilan laporan 

keuangan terlihat lebih baik, terlihat lebih tinggi labanya, atau terlihat lebih 

rendah labanya (Kurniawansyah, Deddy, 2016).   

Perekayasaan laba yang dilakukan manajer disebut manajemen laba. 

Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi 

suatu perusahaan. Manajemen menyadari bahwa pemakai laporan keuangan 

cenderung memperhatikan laba, khususnya manajemen yang kinerjanya diukur 

berdasarkan informasi laba perusahaan. Hal ini memotivasi manajer untuk 

berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang 

dicapai dan mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba. 

Praktik manajemen laba berdasarkan aktivitas riil dianggap lebih dapat 

mengungkapkan kemampuan perusahaan dalam mengelola laba dibandingkan 

dengan manajemen laba berdasarkan akrual. Disamping itu manajer lebih tertarik 
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untuk mengelola labanya melalui aktivitas-aktvitas karena manajer memiliki 

kesempatan untuk memanipulasi aktivitas riil selama tahun berjalan untuk 

memenuhi target laba. 

Konsep  manajemen laba dapat menggunakan pendekatan teori keagenan 

(agency theory). Teori yang menjelaskan tentang konflik kepentingan antara agent 

dan principal(Jensen dan Meckling, 1976). Masalah keagenan (agency problem) 

timbul karena konflik kepentingan antara agent (manajer) dengan principal 

(pemegang saham). Karena manajemen dalam menjalankan aktivitas bisnisnya 

perlu membuat laporan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah 

dijalankan kepada principal. Principal menginginkan kinerja perusahaan 

meningkat yang tercermin kemakmuran para pemegang saham, sedangkan agent 

menginginkan insentif atau bonus jika kinerja perusahaan meningkat.  

Profesi Audit merupakan profesi yang membutuhkan komitmen dan 

independensi yang tinggi. Independesi auditor yang lemah dikhawatirkan akan 

meningkatkan praktik manajemen laba (Kurniawansyah, Deddy, 2012). 

Manajemen laba juga dapat dipengaruhi oleh masa perikatan audit (tenure). Masa 

perikatan audit adalah lamanya masa auditor memberikan jasa audit kepada 

perusahaan tersebut. Semakin lama auditor memberikan jasa auditnya kepada 

klien maka semakin besar manajemen laba yang dilakukan oleh klien. Deddy 

Kurniawansyah (2016) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Kono dan Etna (2013), Agustin dan Ita (2015) 

menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Auditor yang bekerja di KAP big fourdipandang memiliki kemampuan 

dan keahlian yang lebih dalam melakukan audit dibandingkan dengan KAP non 

big foursehingga informasi yang dihasilkan lebih berkualitas. Ukuran auditor yang 

besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan objektif 

terhadap kliennya. Boedhi dan Dewi (2015) menyatakan bahwa ukuran auditor 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui aktivitas riil. 

Kurniawansyah, Deddy (2016) menyatakan bahwa ukuran auditor tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Auditor yang memiliki pengalaman dalam industri tertentu diyakini 

mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan data klien secara lebih baik pada industri 

tersebut daripada auditor yang tidak berfokus pada industri tertentu. Oleh karena 

itu, auditor dengan spesialisasi industri akan membantu menurunkan manajemen 

laba. Dedy Kurniawansyah (2016) menyatakan bahwa spesialisasi industri audit 

tidak berpengaruh terhadap manjemen laba. Rahmawati (2013) menyatakan 

bahwa spesialisasi industri audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Audit capacity stress merupakan masa-masa sibuk pada auditor di masa 

awal tahun karena banyakya penugasan audit yang harus diselesaikan auditor 

dimasa tersebut. Bertambahnya klien bagi auditor dapat meningkatkan tingginya 

Audit capacity stressyang menyebabkan kelelahan sehingga dapat menurunkan 

kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan dan melaporkan penyimpangan. 

Kondisi tersebut berdampak pada ketidakmampuan auditor untuk mendeteksi 

manajemen laba yang dihasilkan oleh manajer. Dedy Kurniawansyah (2016) 

menyatakan bahwa Audit capacity stress berpengaruh terhadap manajemen laba. 



4 

 

 

 

Junius dan Fitriyani (2012) menyatakan bahwa Audit capacity stress tidak 

berengaruh terhadap manajemen laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pertama, Penelitian ini 

menggunakan proksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil (earnings 

management throgh real activities manipulation). Konsep ini merupakan sebuah 

konsep yang diperkenalan oleh Roychowdhury (2006). Kedua, menambahkan 

jumlah tahun pengamatan menjadi lima tahun. Penelitian ini menggunakan data di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016, berbeda dengan peneliti 

sebelumnya yaitu pada periode 2010-2015. 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini “PENGARUH 

AUDIT TENURE, UKURAN AUDITOR, SPESIALISASI INDUSTRI 

AUDIT DAN AUDIT CAPACITY STRESS TERHADAP MANAJEMEN 

LABA” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). 

1.2. Ruang Lingkup 

Karena kompleknya masalah yang dihadapi, maka ruang 

lingkuppermasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan penelitian mengambil objek perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012-2016. 

2. Dalam melakukan penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang 

berkaitan dengan audit tenure, ukuran auditor, spesialisasi audit, dan audit 

capacity stress terhadap manajemen laba. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran auditor berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah audit capacity stress berpengaruh terhadap manajemen laba? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dirumuskan diatas, maka tjuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa audit tenure berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran auditor berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3.  Untuk memperoleh bukti empiris bahwa spesialisasi audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa audit capacity stress berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam mencermati kualitas 

auditnya yang digunakan dalam proses audit bagi perusahaan dalam 

menyajikan laporan keuangan yang di ukur melalui proksi transaksi riil. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah informasi bagi para investor 

untuk dasar pengambilan keputusan baik investasi, kredit maupun keputusan 

yang terkait lainnya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan mengenai autit 

tenure, ukuran auditor, spesialisasi ukuran audit, dan audit capacity stress 

terhadap manajemen laba, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 


