
72 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. 

Masyarakat mengharapkan profesi akuntan publik melakukan penilaian yang 

bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Profesi akuntan publik 

bertanggung jawab terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan dalam 

melakukan audit.  

Laporan  keuangan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan 

kebutuhan masyarakat dan manajemen karena informasi yang terkandung 

didalamnya. Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang dapat 

diandalkan karena dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan. Laba 

merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan dalam menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang baik dan benar adalah baik karena sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum, dan benar karena informasi yang terkandung didalamnya 

benar-benar mencerminkan kinerja keungan perusahaan yang sesungguhnya. 

Berbagai skandal laporan keuangan menimbulkan rendahnya persepsi 

publik terhadap kualitas audit serta menimbulkan rendahnya kualitas 

pengambilan keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan, 

baik itu pihak pemegang saham, kreditor, pemerintah serta pengguna lainnya. 

Oleh karena itu, akuntan publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas 
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audit yang dihasilkannya agar mendapatkan kepercayaan yang besar dari 

pemakai laporan keuangan auditan.  

Untuk dapat mengembalikan kepercayaan pihak pemakai laporan 

keuangan, sangat diharapkan kualitas audit yang baik (Lughiatno, 2010). 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan perusahaan akan 

diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ardiati 

(2005) dalam Maya (2012) menyimpulkan bahwa audit yang berkualitas 

tinggi (high-quality auditing) bertindak sebagai pencegah manajemen laba 

yang efektif, karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan 

akan turun apabila pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap. 

Ratmono (2010) menyimpulkan bahwa auditor yang berkualitas mampu 

mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan klien. Jasa audit 

merupakan alat monitoring terhadap kemungkinan timbulnya konflik 

kepentingan antara pemilik dan manajer serta antara pemegang saham dengan 

jumlah kepemilikan yang berbeda. Jasa audit dapat mengurangi asimetri 

informasi antara manajer dan stakeholder perusahaan dengan 

memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa validitas laporan keuangan 

(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Christiani dan Nugrahanti, 2014). 

Auditor diharapkan dapat membatasi praktik manajemen laba serta 

membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum 

terhadap laopran keuangan, namun demikian efektifitas dan kemampuan 

auditor untuk mendeteksi praktik manajemen laba tergantung kepada kualitas 

dan independensi dari auditor tersebut (Nini dan Trisnawati, 2009). Terdapat 
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berbagai faktor yang dapat mendorong praktik manajemen laba dalam 

perusahaan, diantaranya adalah lamanya masa perikatan audit (audit tenure), 

ukuran Kantor Akuntan Publik, spesialisasi auditor dan rotasi KAP.  

Audit tenure adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan audit klien dan memiliki pengaruh pada resiko hilangnya 

independensi auditor. Lamanya hubungan antara perusahaan dan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) menjadi sebuah indikasi bahwa sikap independen 

auditor yang sesungguhnya menjadi sangat sulit untuk diterapkan, karena 

adanya kepentingan terhadap manajemen klien (Abu bakar et al., 2005 dalam 

Dinuka, 2014). Menurut Nasser et al. (2006) dalam Panjaitan dan Chariri 

(2014) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat 

hubungan pribadi dengan klien, karena hal tersebut dapat memperngaruhi 

sikap mental dan opini mereka, salah satu hal yang menyebabkan kedekatan 

tersebut adalah adanya tenure yang panjang. Nadia (2015) berpendapat 

bahwa semakin lama sebuah KAP mengaudit perusahaan maka semakin 

tinggi akrual diskresioner dimana akrual diskresioner yang tinggi 

mengindikasikan adanya manajemen laba. Disisi lain, Kono (2013) tidak 

menemukan adanya hubungan antara tenure dengan akrual diskresioner. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan besar kecilnya KAP 

yang dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan Big 4 (KAP besar) dan 

KAP yang berafiliasi dengan non Big 4 (KAP kecil) (Choi et al., 2010 dalam 

Dinuka, 2014). KAP besar dianggap dapat mengurangi praktik akuntansi 
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yang meragukan dan melaporkan setiap kesalahan material yang dilakukan 

manajemen (Zhou dan Elder,2004 dalam Dinuka, 2014).  

Pada KAP besar atau afiliasinya, faktor ketergantungan ekonomi 

auditor terhadap klien, lebih kecil, artinya independensi auditor pada KAP 

besar lebih terjaga. Menurut Sinaga (2012), independensi dalam auditor besar 

lebih mungkin terjaga karena ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien 

tidak begitu berarti bagi auditor besar, dan auditor besar berpeluang untuk 

mengalami kerugian yang lebih besar (contohnya kerugian dalam hal 

kehilangan reputasi) pada kasus kegagalan audit, bila dibandingkan dengan 

auditor kecil, sehingga jaminan atas kualitas audit akan lebih ditingkatkan. 

Dinuka dan Zulaikha (2014) berpendapat bahwa semakin besar KAP yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat auditor yang 

memiliki pengalaman dan keahlian yang tinggi, maka praktik manajemen 

laba dalam perusahaan tersebut kecil. Namun, berbeda dengan Agustia (2013) 

yang berpendapat bahwa tidak semua auditor eksternal dari KAP yang 

berskala besar mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang audit, 

sehingga memungkinkan proses audit yang tidak sempurna yang 

mengakibatkan kurangnya integritas suatu laporan keuangan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba dalam penelitian 

ini adalah spesialisasi auditor. Auditor yang memiliki banyak klien dalam 

industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

baik mengenai internal kontrol perusahaan, dan resiko audit pada industri 

tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut 
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memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan 

auditor yang tidak memiliki spesialisi. Menurut Christiani dan Nugrahanti 

(2014) berpendapat bahwa spesialisasi auditor memiliki kemampuan untuk 

menditeksi manajemen laba sehingga mendorong klien untuk tidak 

melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba meningkat. Berbeda 

dengan penelitian menurut Luhgiatno  (2010) berpendapat bahwa spesialisasi 

auditor belum mampu membatasi terjadinya praktik manajemen laba. 

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yaitu rotasi 

KAP. Rotasi wajib KAP terapkan sebagai upaya dalam meningkatkan 

independensi auditor melalui pembatasan tenure, sehingga dapat mengurangi 

ancaman “keakraban” auditor dengan klien. Karena hubungan jangka panjang 

antara klien dengan auditor dapat menurunkan independensi. Nadia (2015) 

menemukan bukti bahwa rotasi KAP berpengaruh positif terhadap akrual 

diskresioner. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniasih dan Rohmah (2014) yang membuktikan bahwa rotasi KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk (2014) yang membuktikan bahwa 

rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, karena semakin 

sering perusahaan melakukan rotasi audit akan menaikan manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan Panjaitan dan Chariri (2014) yang meneliti 

tentang pengaruh tenure, ukuran KAP, dan spesialisasi auditor terhadap 

kualitas audit. Penelitan ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Kualitas audit diukur 
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dengan besarnya laba (akrual diskresioner). Kesimpulan yang didapat dari 

penelitian ini adalah audit tenure berpengaruh negativ terhadap akrual 

diskresioner. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap akrual diskresioner, 

sedangkan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap akrual 

diskresioner. 

Giri (2010) meneliti tentang pengaruh tenure dan reputasi KAP 

terhadap kualitas audit: kasus rotasi wajib auditor di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi multivariate dan mengukur variabel kualitas 

audit dengan proksi akrual lancar. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

adalah bahwa tenure berpengaruh negatif dan reputasi KAP yang diproksikan 

dengan ukuran KAP berpengaruh negativ terhadap akrual diskresioner. 

Nadia (2015) meneliti tentang pengaruh tenur KAP, reputasi KAP dan 

rotasi KAP terhadap kualias audit. Penelitian ini menggunakan data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012. Kualitas audit diproksikan dengan kualitas laba (akrual diskresioner), 

sedangkan reputasi KAP diproksikan dengan ukuran KAP. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah tenure KAP berpengaruh positif 

terhadap akrual diskresioner. Reputasi KAP yang diproksikan dengan ukuran 

KAP, rotasi KAP dan leverage berpengaruh positif terhadap akrual 

diskresioner. Sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap akrual diskresioner. 

Christiani dan Nugrahantin (2014) meneliti tentang pengaruh kualitas 

audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data perusahaan 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011. Kualitas audit 

diukur dengan ukuran KAP dan spesialisasi auditor. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Dinuka dan Zulaikha (2014) meneliti tentang analisis pengaruh audit 

tenure, ukuran KAP dan diversifikasi geografis terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah audit tenure berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan 

ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

diversifikasi geografis tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Maya (2012) meneliti tentang analisis kualitas auditor dan corporate 

governance terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2011. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kualitas 

auditor yang diproksikan menggunakan ukuran KAP berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba, sedangkan kepemlikikan manajerial dan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dinuka dan Zulaikha (2014) 

yang meneliti tentang analisis pengaruh audit tenure, ukuran KAP dan 

diversifikasi geografis terhadap manajemen laba. Objek penelitian yang 
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digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012-2014. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode 

purposive sampling. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dinuka dan Zulaikha (2014) 

yaitu pada tahun penelitiannya, penelitian sebelumnya menggunakan sampel 

penelitian pada perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015. Penelitian ini mengahapuskan diversifikasi geografis karena 

tingkat komplektisistas organisasi perusahaan yang disebabkan adanya 

diversifikasi geografis tidak mendorong manajemen perusahaan untuk 

melakukan praktik manajemen laba. 

Penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu variabel spesialisasi 

auditor dan rotasi KAP. Karena kemampuan spesialisasi auditor untuk 

mendeteksi manajemen laba akan mendorong klien untuk tidak melakukan 

manajemen laba sehingga kualitas laba meningkat. Selain itu spesialisasi 

auditor juga dapat mendeteksi manajemen laba untuk mempertahankan 

reputasi mereka sebagai auditor. Sedengkan rotasi KAP sangat diperlukan 

guna mengurangi hubungan panjang antara klien dengan auditor yang dapat 

menurunkan independensi dan mengurangi manajemen laba. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana laporan  

keuangan yang  disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur. 

Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena 
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dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu juga 

mengurangi skandal laporan keuangan yang dapat menimbulkan rendahnya 

persepsi publik terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, akuntan publik 

diharuskan untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya agar 

mendapatkan kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan 

dan dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah tenure berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah rotasi KAP berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam 

perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah : 

a. Menemukan bukti empiris pengaruh negatif tenure terhadap 

manajemen laba. 
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b. Menemukan bukti empiris pengaruh positif ukuran KAP terhadap 

manajemen laba. 

c. Menemukan bukti empiris pengaruh negatif spesialisasi auditor 

terhadap manajemen laba. 

d. Menemukan bukti empiris pengaruh positif rotasi KAP terhadap 

manajemen laba. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, antara lain : 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai hubungan antara tenure dengan 

manajemen laba agar auditor dapat selalu mempertahankan 

independensinya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan 

informasi mengenai peran ukuran KAP auditor, spesialisasi auditor dan 

rotasi KAP dalam menghasilkan audit yang berkualitas tidak 

melakukan manajemen laba. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar bagi 

penelitian-penelitian sejenis maupun lanjutan untuk menyempurnakan 

dan memperluas penelitian mengenai tenur KAP, ukuran KAP, 

spesialisasi auditor dan rotasi KAP yang mempengaruhi manajemen 

laba. 
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c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama 

mengenai pengaruh tenure, ukuran KAP, spesialisasi auditor dan rotasi 

KAP yang berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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