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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak 

manajemen atas tanggung jawab pengelolaan suatu entitas bisnis. Laporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu entitas yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 

entitas tersaji dalam laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh investor 

dalam mengambil keputusan bisnis melalui analisis laporan keuangan. Laporan 

keuangan harus mengandung informasi yang berkualitas tinggi sehingga tidak 

menyesatkan investor ketika mengambil sebuah keputusan bisnis.  

Kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan dapat diukur 

dengan hasil perolehan laba. Kecenderungan pihak eksternal untuk lebih 

memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan akan 

mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam informasi nilai laba 

(Cinthya dan Indriani, 2015). Manajemen melakukan tindakan oportunisnya 

dengan cara memilih kebijakan akuntansi sehingga laba dapat dinaikkan atau 

diturunkan sesuai dengan keinginan manajer maupun kebutuhan perusahaan. 

Tindakan oportunis manajer ini dikenal sebagai manajemen laba. Manajemen laba 

dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan laba ataupun penurunan laba. 
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Manajer perusahaan berkewajiban meningkatkan nilai perusahaan dan 

kesejahteraan pemilik serta memiliki hak untuk menerima penghargaan atas 

kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Namun, dilain sisi pemilik perusahaan 

juga berkewajiban untuk memberi penghargaan kepada manajer selaku pengelola 

perusahaan karena telah bekerja untuk hal tersebut. Manajer sebagai pihak 

pengelola perusahaan memiliki informasi dimasa mendatang yang lebih lengkap 

dibandingkan dengan pemilik perusahaan dimana dalam hal ini adalah pemegang 

saham. Namun, manajer cenderung memberikan informasi yang tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan laporan 

keuangan menjadi bias sehingga mengurangi kredibilitas laporan keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan suatu entitas bisnis.   

Arus kas bebas sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham dan manajer. Menurut Harrison Jr.,(2011:199) arus kas 

bebas adalah jumlah kas yang tersedia dari operasi setelah membayar pengeluaran 

modal (contohnya, investasi dalam PPE baru). Arus kas bebas seharusnya 

didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran deviden atau 

pembelian kembali saham perusahaan. Pada kenyataannya manajer tidak selalu 

melakukan hal tersebut. Perusahaan cenderung menurunkan labanya agar manajer 

memiliki alasan untuk tidak membagikan deviden kepada pemegang saham, karena 

manajer memiliki kepentingan lainnya.  

Penelitian tentang pengaruh arus kas bebas terhadap manajemen laba telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Bhundia (2012), Cholifah 

dkk (2016), Dewi dan Priyadi (2016) yang memberikan hasil bahwa arus kas bebas 
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berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan manajemen laba. Arus kas bebas 

yang tinggi membuat manajer malakukan praktik manajemen laba untuk 

kepentingannya. Hasil penelitian yang berbeda didapat dari penelitian Agustia 

(2013), Kurniasih (2014), Cinthya dan Indriani (2015), Yogi dan Damayanthi 

(2016) yang menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba. Artinya, perusahaan yang memiliki arus kas bebas lebih 

besar tidak akan melakukan tindakan manajemen laba. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi perusahaan 

serta gambaran efisiensi atas penggunaan dana. Kinerja keuangan perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Menurut 

Dewi dan Priyadi (2016) pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan 

rasio keuangan dengan melihat trend setiap tahun dari masing-masing rasio 

keuangan. Sehingga hal ini menjadikan rasio kinerja keuangan dapat menjadi faktor 

yang dapat menimbulkan manajemen laba. Variabel Kinerja Keuangan pada 

penelitian Dewi dan Priyadi (2016) hanya menggunakan rasio profitabiltias dan 

leverage begitu juga dengan penelitian Herdian (2015) serta Cholifah dkk (2016) 

juga hanya menggunakan rasio profitabilitas dan leverage.  

Profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi 

perusahaan yang berfokus pada pengukuran laba perusahaan. Penelitian tentang 

pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba diantaranya dilakukan oleh 

Susanto (2008), Guna dan Herawaty (2010), Wildarman dkk (2014) yang 

memberikan hasil negatif signifikan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan 

tersebut maka tindakan manajemen laba semakin rendah. Hasil yang berbeda 
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dibuktikan oleh penelitian dari Cholifah dkk (2016), Rachman (2015), dan Husni 

(2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejumlah mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Cholifah (2016). Semakin tinggi 

leverage suatu perusahaan mencerminkan bahwa semakin besar pula risiko yang 

ditanggung oleh investor. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014), Irawan 

(2011), Sosiawan (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi leverage maka 

semakin besar juga kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. Hasil lain 

ditemukan dari penelitian Ardiyansyah (2014), Jao dan Pagalung (2011), Dewi dan 

Priyadi (2016) yang menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba.  

Ketidakkonsistenan hasil penelitian menjadikan penelitian ini menarik 

untuk diteliti kembali. Berdasarkan Sulistyanto, (2008:183) beberapa komponen 

laporan keuangan mudah untuk dipermainkan dengan memanfaatkan kebebasan 

dalam memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi. Secara umum, 

komponen – komponen ini diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, 

hutang lancar dan laba. Sehingga rasio likuiditas dan rasio aktivitas juga akan 

mempengaruhi tindakan manajamen laba.   

Aktivitas manajemen laba yang semakin merebak, mendorong perhatian 

publik terhadap tata kelola perusahaan untuk meminimalisasikan tindakan tersebut. 

Sukrisno (2006:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu 

sistem yang mengatur hubungan para Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang 
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saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Komite audit memiliki kewenangan 

untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang 

menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan 

tanggung jawab Komite Audit. Sehingga komite audit menjadi aspek penting dari 

tata kelola perusahaan.  

Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang 

transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian 

kinerjanya. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan dibentuk untuk memberikan 

perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan kreditor dengan 

mengutamakan transaparansi dalam pelaporan keuangan dari pihak manajer kepada 

para pemgang saham dan publik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif 

dalam suatu perusahaan memerlukan dua pihak yaitu komite audit dan komisaris 

independen.  

Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu 

komisaris meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas 

internal dan eksternal auditor, selain itu juga memiliki tugas untuk melakukan 

pengawasan dalam menciptakan keterbukaan, ketaatan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. Sehingga adanya komite audit dapat menjadi 

mekanisme monitoring untuk meminimalkan tindakan oportunis manajemen 

perusahaan. 

Penelitian dari Rezai et al. (2006) dalam Narenjbon dan Fallah (2015) 

menjelaskan komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tata kelola 

perusahaan, proses pelaporan keuangan, struktur pengendalian internal, fungsi 
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internal audit dan aktivitas auditor independen serta melindungi investor dengan 

menjamin akuntabilitas perusahaan. Komite audit juga merupakan alat akuntabilitas 

yang memiliki peran penting dalam manajemen keuangan dan pengaturan internal 

perusahaan publik.  

Penelitian yang dilakukan Bukit dan Iskandar (2009), Bukit dan Nasution 

(2015), Narenjbon dan Fallah (2013) dan Nekhli (2016) menyatakan bahwa komite 

audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manaemen laba. Namun 

berbeda dengan penelitian dari Zuhri (2011), Agustia (2013), Cinthya dan Indriani 

(2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit 

memiliki tugas dan tanggung jawab seperti melakukan penelaahan atas informasi 

keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik 

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya 

terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kemudian 

dalam melakukan tugasnya komite audit memiliki wewenang untuk mengakses 

dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, 

dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Sehingga adanya komite 

audit dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan yang tercermin dari 

laporan keuangan dan dengan begitu juga akan memperkecil kesempatan 

manaemen untuk melakukan manajemen laba.  
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh hubungan antara 

arus kas bebas dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba serta melihat 

perannya komite audit pada hubungan arus kas bebas dan kinerja keuangan 

terhadap manajemen laba.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis 

menambahkan rasio likuiditas dan aktivitas untuk melengkapi rasio kinerja 

keuangan, dimana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan rasio 

profitabilitas dan leverage. Kemudian menambahkan komite audit sebagai variabel 

moderasi untuk melihat pengaruhnya terhadap hubungan antara arus kas bebas dan 

kinerja keuangan terhadap manajemen laba.  

Pada penelitian ini discretionary accrual sebagai proksi manajemen laba 

yang menggunakan Jones Modified Model dibagi dalam sampel perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dalam bentuk peningkatan laba (income increasing) 

dan penurunan laba (income decreasing). Hal ini diperlukan untuk melihat 

pengaruh arus kas bebas dan kinerja keuangan terhadap kedua pola manajemen 

laba. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengajukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENGARUH ARUS KAS BEBAS DAN KINERJA 

KEUANGAN TERHADAP PENURUNAN LABA DAN PENINGKATAN 

LABA DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 
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1.2. Rumusan Masalah  

1. a. Apakah arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penurunan laba? 

b. Apakah arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan laba? 

2. a. Apakah rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penurunan laba? 

b. Apakah rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap peningkatan laba? 

3. a. Apakah rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penurunan laba? 

b. Apakah rasio aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap peningkatan laba? 

4. a. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap penurunan laba? 

b. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap peningkatan laba? 

5. a. Apakah rasio leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penurunan laba? 

b. Apakah rasio leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan laba? 

6. a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan komite audit sebagai 

variabel moderating dalam hubungan arus kas bebas, rasio 
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likuiditas, aktivitas, profitabilitas, leverage terhadap penurunan 

laba? 

b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan komite audit sebagai 

variabel moderating dalam hubungan arus kas bebas, rasio 

likuiditas, aktivitas, profitabilitas, leverage terhadap peningkatan 

laba? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

  Tujuan dalam penelitian ini adalah  

1. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan arus kas bebas terhadap penurunan 

laba. 

b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan arus kas bebas terhadap peningkatan 

laba. 

2. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio likuiditas terhadap penurunan 

laba.  

b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio likuiditas terhadap 

peningkatan laba.  

3. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio aktivitas terhadap penurunan 

laba. 
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b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio aktivitas terhadap peningkatan 

laba  

4. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio profitabilitas terhadap 

penurunan laba.   

b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan rasio profitabilitas terhadap 

peningkatan laba. 

5. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan rasio leverage terhadap penurunan 

laba. 

b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan rasio leverage terhadap peningkatan 

laba.  

6. a. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan komite audit sebagai variabel moderating 

dalam hubungan arus kas bebas, rasio likuiditas, aktivitas, 

profitabilitas, leverage terhadap penurunan laba. 

b. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan komite audit sebagai variabel moderating 

dalam hubungan arus kas bebas, rasio likuiditas, aktivitas, 

profitabilitas, leverage terhadap peningkatan laba. 
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Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi bukti empiris tentang faktor 

yang berpengaruh terhadap penurunan laba dan peningkatan laba faktor 

pengawasan dengan mekanisme corporate governance untuk 

mengurangi aktivitas manajemen laba dalam meningkatkan kredibilitas 

dan kualitas keuangannya. 

2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk para 

peneliti selanjutnya dalam memperluas penelitian dibidang yang sama. 

3. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang untuk 

dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Investor 

diharapkan tidak saja berfokus pada informasi laba, tetapi perlu 

memperitmbangkan informasi non keuangan yaitu tata kelola 

perusahaan. 
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1.4. Kerangka Pikir  

  Penelitian ini diharapkan dapat menguji pengaruh variabel independen yaitu 

arus kas bebas dan rasio kinerja keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba 

yang dibagi dalam peningkatan laba dan penurunan laba sebagai variabel dependen 

dan komite audit sebagai variabel moderasi.  

 

Gambar 1. 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi  

Arus Kas Bebas (+) 

Kinerja Keuangan :  

 

 

 

 

Komite Audit 

MANAJEMEN LABA 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan 

penelitian terdahulu, beserta pengembangan hipotesis, konsep, dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang mencakup populasi dan 

sampel, sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian, 

metode pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel 

yang diperlukan dalam penelitian ini, serta alat analisis data 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan hasil dan analisis data yang menginterpretasikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan sesuai teknik analisis yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan beserta saran bagi penelitian selanjutnya. 

  


