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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan dianggap sebagai faktor penting yang dalam suatu 

perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan 

seharusnya dapat dipaparkan secara riil agar para investor dapat melakukan penilaian 

dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi di pasar modal (Ewert & 

Wagenhofer, 2011). Menurut PSAK No.1 laporan keuangan memiliki tujuan untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan 

perusahaan dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian pengguna laporan 

keuangan dalam hal pembuatan keputusan ekonomik. Selain itu, tujuan dari laporan 

keuangan merupakan gambaran dari kinerja perusahaan. terutama pihak manajer dalam 

pengalokasian sumber daya ke prospek-prospek investasi yang diyakini menambah nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus relevan dan tidak 

menyesatkan para pengguna laporan keuangan. 

Seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan andal. Salah satu informasi akuntansi yang menjadi 

perhatian para investor adalah informasi mengenai laba perusahaan. Laba perusahaan 

merupakan indikator yang digunakan para investor untuk menganalisis kinerja 

manajemen. menginterpretasikan laba yang dihasilkan di masa mendatang dan 

mendeteksi kekuatan laba yang diperoleh saat ini (Siallagan & Machfoed, 2006). Oleh 

karena itu, informasi yang disajikan harus akurat dan lengkap serta berdasarkan prinsip 

keterbukaan untuk menghindari adanya kemungkinan informasi tidak disampaikan 
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secara luas, atau hanya disebarkan untuk orang-orang tertentu (informasi tidak 

disebarkan secara transparan kepada publik). 

Ketika melakukan analisa laporan keuangan, para investor diharapkan tidak 

hanya melihat peningkatan atau penurunan laba saja, tetapi juga melihat sisi kualitas 

dari laba itu sendiri. Dechow & Schrand (2004) menyatakan bahwa kualitas laba 

merupakan tolok ukur untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya 

dengan laba yang laporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut 

Perotti & Wagenhofer (2014) kualitas laba merupakan poin penting dalam pelaporan 

keuangan yang digunakan para pengguna laporan keuangan dalam pengaloksian sumber 

daya. 

Kualitas laba dapat dilihat dari dua sudut pandang. yaitu kualitas laba berbasis 

pasar dan kualitas laba berbasis akuntansi (Gordon et al., 2010). Kualitas laba akuntansi 

berbasis pasar lebih menitikberatkan pada kinerja saham dalam pasar modal dan 

diinterpretasikan dalam bentuk return saham. Artinya, semakin erat hubungan laba 

dengan return saham maka semakin besar kualitas laba yang dihasilkan. Kualitas laba 

berbasis pasar memiliki beberapa atribut pengukuran diantaranya ketepatan waktu. 

keterkaitan (relevansi) nilai dan konservatisme. Sedangkan kualitas laba berbasis 

akuntansi yaitu laba yang menggambarkan keselarasan laporan keuangan yang 

dilaporkan dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kualitas laba berbasis 

akuntansi memiliki beberapa atribut pengukuran antara lain kualitas akrual, pemerataan 

laba, prediktabilitas, dan persistensi laba. Namun. kualitas laba yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kualitas akrual. 

Laba yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari komponen kas dan 

komponen akrual. Komponen akrual seperti pendapatan dari penjualan kredit dapat 
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dipengaruhi oleh kebijakan akrual yang digunakan perusahaan. Pemilihan 

kebijakan akuntansi yang sehat menentukan kualitas akrual yang terkandung dalam laba 

yang dilaporkan. Kualitas akrual yang baik akan meminimalisir risiko penyajian ulang 

laporan keuangan di masa mendatang (Barth et al., 2001). Hal tersebut dikarenakan 

akuntansi akrual memberi ruang bagi manajer untuk menggunakan diskresi dalam 

melaporkan pos-pos akrual. Seorang manajer harus menggunakan diskresi yang 

dimilikinya dengan bijak pada saat menentukan jumlah piutang tidak tertagih, 

menentukan umur ekonomis aset dan lain sebagainya agar kesalahan estimasi yang 

dapat menurunkan kualitas laba dapat dihindari. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pengukuran dalam rangka menilai kualitas laba perusahaan (Septiani, 2018). 

Menurut (Francis et al., 2005) kualitas akrual terdiri atas dua unsur yaitu innate 

accruals dan discretionary accruals. Innate accruals merupakan komponen akrual yang 

menggambarkan fundamental bisnis misalnya lingkungan operasional perusahaan, 

kondisi ekonomi, dan model bisnis perusahaan. Sedangkan discretionary accruals 

merupakan komponen akrual yang menggambarkan diskresi atau kebijakan manajemen 

yang mempengaruhi besaran akrual. Diskresi ini digunakan manajer untuk 

meningkatkan kualitas laba atau sebaliknya dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk 

menyembunyikan kerugian dan pencapaian target pribadi. Jadi, manajer memiliki 

fleksibilitas dalam mengelola pos-pos akrual yang dapat meningkatkan risiko informasi 

apabila terdorong oleh perilaku oportunistik. 

Manajer merupakan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan 

operasional perusahaan dan pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, manajer juga 

mempunyai informasi yang kompleks mengenai aktivitas bisnis perusahaan dan 

mengenal situasi dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut  
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untuk memiliki keahlian yang andal dalam mengelola sumber daya yang telah 

dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham. Keterampilan dan pengetahuan 

pihak manajemen dalam mengestimasi berkaitan dengan penilaian transaksi dan 

prediksi di masa yang akan datang dapat menyebabkan kualitas akrual mengalami 

peningkatan (Elisabeth & Soenarno, 2019). 

Kesalahan manajer ketika melakukan estimasi atas pencatatan transaksi yang 

terjadi dalam laporan keuangan akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas akrualnya. 

Artinya, semakin kecil kesalahan manajer dalam mengestimasi akan menyebabkan 

kualitas akrual yang dihasilkan semakin baik karena menggambarkan keadaan ekonomi 

perusahaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, semakin besar kesalahan manajer dalam 

mengestimasi pencatatan transaksi, maka akan menyebabkan kualitas akrual yang 

dicatat dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin rendah. Kesalahan estimasi 

dapat berakibat pada koreksi ulang laporan keuangan di masa mendatang (Yulianda & 

Sebrina, 2017). Oleh karena itu, harapannya manajer yang keahlian lebih cakap akan 

melakukan estimasi yang dapat menggambarkan laba yang sesuai dengan kinerja 

ekonomi perusahaannya bukan hasil manipulasi laba dari manajer tersebut. 

Keberagaman komposisi dalam jajaran Dewan Direksi diyakini memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan dari segi inovasi, problem solving, 

hingga kepercayaan lebih dari para pemegang saham serta adanya transparansi 

informasi yang terdapat dalam perusahaan (Carter et al., 2003). Keberagaman tersebut 

dapat tercermin dengan adanya keberagaman gender. Adanya komposisi wanita dalam 

jajaran Dewan Direksi dianggap mempengaruhi kinerja perusahaan, dikarenakan Dewan 

Direksi wanita lebih berhati-hati dan tidak terlalu agresif dalam menentukan berbagai 

keputusan keuangan (Elisabeth & Soenarno, 2019). 
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Berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh perusahaan Grant Thornton 

pada tahun 2018 berjudul “Women in Business: Beyond Policy to Progress” terhadap 

5.000 responden (pada tingkat top management) di 35 negara, dimana Indonesia 

termasuk didalamnya menyatakan bahwa 43% wanita Indonesia sanggup mencapai 

tingkat manajemen senior di dalam perusahaan. Grant Thornton juga menyatakan 

bahwa persentase bisnis yang setidaknya ada satu wanita yang menduduki jajaran 

manajemen senior akan mengalami peningkatan menjadi 87% pada tahun 2019. Selain 

itu, majalah bisnis dan finansial FORBES, juga melakukan survei mengenai Asia’s 

Power Businesswomen pada tahun 2020 dimana 2 diantaranya merupakan pengusaha 

wanita dari Indonesia yang memiliki kesuksesan dan profesionalisme di bidangnya. 

Popularitas wanita dalam jajaran manajemen semakin melejit dan memberikan bukti 

bahwa wanita terutama di Indonesia sanggup untuk mengelola dan memimpin 

perusahaan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurmayanti, 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Dewan 

Direksi wanita cenderung melakukan pelaporan keuangannya secara transparan 

sehingga menghasilkan kualitas akrual yang tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Selain keberagaman gender, keberagaman dalam kewarganegaraan (foreign 

diversity) diduga memiliki pengaruh dalam kualitas laba. Foreign diversity atau 

diversitas kewarganegaraan dalam manajemen puncak merupakan proporsi tenaga kerja 

berkewarganegaraan asing yang menduduki jajaran manajemen puncak (Irwansyah et 

al., 2020). Menurut Ararat et al. (2010) keberadaan Dewan Direksi asing dapat 

memberikan perspektif, pengalaman, pendapat, kepercayaan, latar belakang pendidikan, 

latar belakang keluarga, dan budaya yang bermacam-macam antara negara satu dengan 
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negara lainnya sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks 

dan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Selain itu, Rahindayati et al. 

(2015) menyatakan bahwa adanya keragaman kewarganegaraan (foreign diversity) 

memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan di sektor 

keuangan. 

Kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh fungsi 

kontrol Dewan Komisaris terhadap direksi (Farida & Kusumaningtyas, 2017). 

Sementara Fama & Jensen (1983) mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif dari 

Dewan Komisaris independen memperkecil konflik kepentingan antara pihak 

manajemen dan pemegang saham. Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai pihak yang 

melakukan controlling dan memberikan nasihat kepada pihak direksi (meliputi tindakan 

mencegah, memperbaiki, hingga memberhentikan sementara). Akan tetapi Dewan 

Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dewan 

Komisaris yang efektif membatasi kecenderungan manajer dalam melakukan tindak 

kecurangan atau manipulasi laporan keuangan perusahaan demi kepentingan pribadi. 

Keefektifan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan tergantung dari 

independensi Dewan Komisaris. Semakin banyak komisaris independen yang duduk 

dalam jajaran Dewan Komisaris, maka dapat diharapkan fungsi pengawasan akan 

berjalan dengan efektif. 

Selain adanya Dewan Komisaris Independen yang diyakini dapat mencegah 

manipulasi laba, keberadaan komite audit juga sangat diperlukan. Teoh & Wong (1993) 

mengemukakan bahwa adanya tugas dan peran komite audit sangat penting bagi 

perusahaan terutama dalam menjaga kualitas laba yang dihasilkan sebagai bagian dari 

informasi penting dalam menentukan nilai perusahaan dan digunakan oleh para 
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pengguna laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan terbaik. Hal 

tersebut juga didukung dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan dengan nomor OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, dimana Komite Audit diwajibkan untuk 

menyelenggarakan rapat sebagai bagian dari tugas komite audit dalam melaksanakan 

controlling dan monitoring agar laporan keuangan yang tersaji dapat mencerminkan 

kondisi sesungguhnya suatu perusahaan. 

Opini audit merupakan bagian paling penting dan merupakan tahap akhir dari 

proses audit. Hal tersebut dikarenakan opini audit merupakan simpulan atau rangkuman 

berupa pendapat profesional dari seorang auditor berdasarkan rangkaian tahapan audit 

yang telah dilakukan dengan cara melakukan penilaian dan observasi. Opini yang 

diterbitkan oleh auditor merupakan bentuk analisa atas laporan keuangan perusahaan 

yang wajar dan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh 

karena itu, pemberian opini audit dalam sebuah laporan keuangan dapat dijadikan 

pedoman bagi para pengguna laporan keuangan sebagai informasi tambahan dalam 

melakukan pengambilan keputusan.  

Penelitian ini menguji kembali determinan kualitas laba dengan menambah tiga 

variabel independen baru yaitu keahlian manajerial, gender dan diversitas 

kewarganegaraan yang duduk dalam jajaran direksi. Penambahan variabel independen 

ini dilandasi teori eselon atas / upper echelon theory (Hambrick & Mason, 1984) yang 

menyatakan bahwa karakteristik top management yang meliputi latar belakang 

pendidikan, gaya kepemimpinan, jenis kelamin/gender, kewarganegaraan, dan 

pengalaman fungsional memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis. 
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Pada gilirannya, perbedaan karakteristik manajemen dapat diekspektasi mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

bukti empiris mengenai pengaruh keahlian manajerial, gender, kewarganegaraan, 

frekuensi rapat komite audit, dan opini audit terhadap laporan keuangan perusahaan. 

terutama pada kualitas akrual pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Penelitian ini juga menambah tiga variabel kontrol yaitu tingkat 

utang (leverage), ukuran perusahaan (size), dan pertumbuhan perusahaan (growth) 

untuk mengendalikan perbedaan karakteristik perusahaan sampel. Dengan demikian. 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh keahlian 

manajerial, gender, kewarganegaraan, independensi komisaris, frekuensi rapat 

komite audit dan opini audit terhadap kualitas akrual”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah keahlian manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

akrual? 

2. Apakah gender berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas akrual? 

3. Apakah kewarganegaraan positif berpengaruh terhadap kualitas akrual? 

4. Apakah Independensi Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas akrual? 

5. Apakah Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas akrual? 

6. Apakah kualitas akrual perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian lebih 

tinggi daripada perusahaan yang tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji apakah keahlian manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas akrual. 

2. Menguji apakah gender berpengaruh terhadap positif kualitas akrual. 

3. Menguji apakah kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap kualitas akrual. 

4. Menguji apakah Independensi Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas 

akrual. 

5. Menguji apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas 

akrual 

6. Menguji apakah kualitas akrual perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian 

lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

mengenai karakteristik keahlian manajerial, gender, kewarganegaraan, dan 

independensi komisaris, frekuensi rapat Komite audit, dan opini audit terhadap 

kualitas akrual dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga 

dapat memberikan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan pengaruh kualitas akrual. 
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b. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan memperoleh informasi 

mengenai kualitas akrual pada laporan keuangan perusahan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan kualitas akrual pada 

laporan tahunan perusahaan berdasarkan keahlian manajer, gender, dan 

kewarganegaraan, independensi komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan opini 

audit pada masing-masing perusahaan. 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi para 

pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan berinvestasi sebagai dasar 

pertimbangan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan 

karakteristik CEO dari segi keahlian manajer, gender, dan kewarganegaraan serta 

independensi komisaris sehingga para investor terhindar dari kekeliruan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi. 

d. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan literatur 

tambahan mengenai hubungan karakteristik CEO, independensi komisaris dan 

kualitas akrual laporan keuangan dengan menggunakan proksi yang berbeda. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan 

struktur sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan teori dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi metodologi penelitian yang membahas penentuan populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber 

daya, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data, dan pengujian yang 

digunakan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan analisis mengenai 

objek penelitian, analisis data, dan hasil pengujian. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan. keterbatasan 

penelitian dan saran. 

 


