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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) terdiri atas: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan 

ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Salah satu informasi yang 

terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. 

Jenis laporan keuangan yang menginformasikan dan mengukur keberhasilan 

operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. 

Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting 

Consepts (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan. 

Unsur ini menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya, karena 

memiliki nilai prediktif.  

 Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI, 2016). Para pemegang saham dan atau investor dapat 

berpandangan bahwa laba merupakan peningkatan nilai ekonomis yang akan 

diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu. Pencapaian 
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kinerja manajemen ini pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu 

terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Di sisi lain, laba juga 

sering dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk memperkirakan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Mengingat sedemikian strategisnya peran 

dari informasi laba ini, maka kualitas laba menjadi hal yang amat penting bagi 

para pengambil keputusan ekonomik (Khafid, 2012). 

 Laba akuntansi yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan 

kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan yang ditentukan oleh 

komponen akrual dan aliran kasnya (Fanani, 2010). Menurut Fanani (2010), laba 

persisten merupakan laba yang memiliki sedikit atau tidak mengandung 

gangguan dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya. Gangguan dalam laba akuntansi disebabkan oleh peristiwa 

transitori (transitory events) atau penerapan konsep akrual dalam akuntansi. 

Semakin besar akrual maka semakin rendah persistensi laba (Fanani, 2010). 

 Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan 

fakta yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laba yang 

diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan 

informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak 

pengguna laporan. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada 

umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan 
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karena bermanfaat untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi 

(Schipper dan Vincent, 2003).  

 Penyajian laba yang demikian dapat terjadi karena laba merupakan hasil 

dari proses akuntansi. Kualitas proses akuntansi dapat mempengaruhi kualitas 

laba (Khafid, 2012). Laporan laba sebagai produk informasi yang dihasilkan 

perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan 

ini melibatkan pihak pengelola dalam pengelolaan perusahaan, di antaranya 

adalah pihak manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kebijakan dan 

keputusan yang diambil oleh mereka dalam rangka proses penyusunan laporan 

keuangan terutama laba akan menentukan kualitas laba.  

 Kualitas laba ini diduga dipengaruhi oleh mekanisme dalam pengelolaan 

perusahaan (corporate governance mechanism). Perbedaan informasi yang 

diperoleh antara para pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan 

terkadang menjadi pemicu tidak terwujudnya harapan di atas. Perbedaan 

informasi antara para pemegang saham dan pihak manajemen ini merupakan 

kenyataan empiris yang tidak dapat dihindari dari sebuah hubungan keagenan. 

Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).  

 Tata kelola perusahaan (corporate governance / CG) menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan yang menentukan arah kinerja perusahaan. 

Banyak kalangan menyatakan bahwa CG merupakan kelanjutan dari teori agensi. 
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Teori agensi muncul berkaitan dengan fenomena pemisahan kepemilikan 

perusahaan (principal) dengan pengelola perusahaan (agent), khususnya pada 

perusahaan modern (Jensen dan Meckling, 1976). Agency problem terjadi karena 

adanya kesenjangan informasi antara agent dengan  principal. Pada kenyataannya 

agency problem ini tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisir dengan 

adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) salah 

satunya seperti independensi dewan komisaris (Jensen dan Meckling, 1976). 

 Mekanisme good corporate governance pertama yang berpengaruh 

terhadap persistensi laba adalah independensi dewan komisaris. Berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan 

Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas 

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada 

umumnya. 

 Mekanisme good corporate governance yang kedua adalah keberadaan 

komite audit yang independen dalam perusahaan. Komite audit yang anggotanya 

terdiri dari pihak eksternal perusahaan diyakini memiliki independensi dalam 

pengawasan dan pengendalian proses laporan keuangan. Semakin sering 

pertemuan komite audit, semakin sering pula membahas apakah laporan keuangan 

perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selain itu, 

laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yaitu relevan dan handal. Terciptanya proses 
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pelaporan keuangan yang relevan dan handal menjadikan informasi laba 

mempunyai nilai prediksi dimasa mendatang, sehingga dapat menjamin 

terciptanya laba yang persisten (Junawatiningsih dan Harto, 2014). 

 Mekanisme good corporate governance yang terakhir adalah kepemilikan 

institusional yang merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan atau non 

keuangan atau institusi berbadan hukum lain. Kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh terhadap persistensi laba. Investor yang berasal dari luar 

(investor asing) lebih mampu mengendalikan manajemen perusahaan dikarenakan 

memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup. Pemilik saham institusional 

juga dapat mempengaruhi perusahaan dengan cara berbeda, misalnya dengan 

tekanan terhadap isu dan aktifitas tertentu untuk mengendalikan proses keputusan 

internal melalui keanggotaan dewan direksi perusahaan. Kepemilikan institusi 

memiliki kelebihan diantaranya memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan 

kepemilikan individu. Informasi yang luas didapatkan kepemilikan institusi dari 

pengalaman bisnis dalam bidang keuangan yang ditekuni. pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta 

dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang 

saham. Informasi luas yang didapatkan kepemilikan institusi memberikan 

kontribusi terhadap keputusan investasi perusahaan. Pengalaman dan informasi 

luas yang dimiliki kepemilikan institusi menjadikan beban kepada manajer 

perusahaan dalam menyampaikan informasi laba yang handal dan relevan. 

Manajer perusahaan melaporkan informasi yang handal dan relevan agar citra 

nama baik perusahaan tetap terjaga. Relevansi dan keandalan dari laporan 
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keuangan menjadikan informasi laba dapat memberikan nilai prediksi dimasa 

depan sehingga tercipta laba yang persisten (Junawatiningsih dan Harto, 2014). 

 Kualitas auditor adalah ukuran yang menunjukkan adanya tingkat 

kompetensi dan indepedensi dari KAP dalam mengaudit laporan keuangan yang 

diperiksanya sehingga dapat memberikan suatu keyakinan atas pendapat yang 

telah dikeluarkan dan dapatmemberikan suatu jaminan atas reliabilitas dan 

kualitas dari angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Kualitas auditor 

diukur dari apakah auditor yang mengaudit perusahaan terafiliasi dalam Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Big 4 atau KAP non Big 4 (Juliardi, 2013). 

 Ada 5 jenis opini yang diberikan oleh auditor yaitu: pendapat wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan 

bahasa penjelas (unqualified opinion with explanatory language), pendapat wajar 

dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

dan pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). Pendapat 

wajar tanpa pengecualian hanya dapat diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit, penyajian laporan keuangan wajar dalam semua 

hal yang material (bebas dari salah saji material), sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum (tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi 

(konsisten) dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai 

sehingga tidak menyesatkan pemakainya) (Mulyadi, 2016).  

 Untuk penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata, penelitian tentang 

persistensi laba yang sudah ada diteliti oleh Pramana (2015). Pramana (2015) 

meneliti tentang pengaruh independensi dewan komisaris, jumlah rapat komite 
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audit, book-tax differences, kualitas auditor, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional terhadap persistensi laba. Penelitian ini menguji kembali 

faktor-faktor yang mempengaruhi persitensi laba dengan menambah variabel baru 

yaitu opini auditor yang diambil dari Vichitsarawong dan Pornupatham (2015). 

Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menganalisis tentang independensi dewan komisaris, jumlah pertemuan komite 

audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional dan opini auditor dalam 

hubungannya dengan persistensi laba. Penelitian ini menambahkan tiga variabel 

kontrol yaitu: leverage, volatilitas arus kas dan volatilitas penjualan di mana 

fungsi variabel kontrol untuk meminimalisir perbedaan karakteristik perusahaan 

yang mempengaruhi hubungan variabel independen ke variabel dependen. 

Perbedaan karakteristik tersebut misalnya perbedaan leverage, arus kas dan 

penjualan yang dapat mempengaruhi laba sehingga dimasukannya ketiga variabel 

tersebut sebagai variabel kontrol. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh Good 

Corporate Governance, Kualitas Auditor dan Opini Auditor Terhadap 

Persistensi Laba.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini: 

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba?  
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2. Apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba?  

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap persistensi 

laba?  

4. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap persistensi laba?  

5. Apakah opini auditor berpengaruh positif terhadap persistensi laba?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap persistensi 

laba. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap persistensi 

laba. 

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap persistensi laba. 

4. Mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap persistensi laba. 

5. Mengetahui pengaruh opini auditor terhadap persistensi laba. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Bagi praktisi: 

Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai pengaruh good 

corporate governance, kualitas auditor dan opini auditor terhadap 

persistensi laba. 
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2. Bagi akademisi: 

Penelitian ini ingin menambah studi literatur bagi peneliti selanjutnya di 

bidang yang sama di masa yang akan datang mengenai pengaruh good 

corporate governance, kualitas auditor dan opini auditor terhadap 

persistensi laba. 

 

1.5. Kerangka Pikir 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta alat 

analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 




