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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaa, leverage, 

auit tenure, dan financial distress terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan jumlah observasi 

dalam penelitian ini sebanyak 142. Metode pengolahan data menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan software eviews 9. Hasilnya menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, leverage, audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan dan financial distress berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Kata Kunci: ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, financial ditress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Aisyah Farascahya Abdillah, Ak.-IBS, 2018



xv 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of company size, leverage, auit tenure, and 

financial distress on the integrity of financial statements on property and real estate 

companies listed on the Stock Exchange in 2014-2017. The sample selection using 

purposive sampling method and the number of observations in this study as many 

as 142. Data processing methods using multiple linear regression analysis with 

software eviews 9. The results show that firm size, leverage, audit tenure have a 

significant negative effect on the integrity of financial statements and financial 

distress has a positive effect towards the integrity of financial statements 

 

Keywords: company size, leverage, auit tenure, and financial distress on the 

integrity of financial statements. 
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Indonesia Banking School 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam praktiknya, perkembangan akuntansi di Indonesia semakin lama 

semakin pesat. Akuntansi merupakan  proses mencatat, menganalisa, dan 

mengidentifikasi kejadian atau peristiwa – peristiwa yang terjadi di dalam suatu 

perusahaan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam proses pengambilan 

keputusan. Kebutuhan akan informasi yang akurat sudah menjadi salah satu 

kebutuhan utama bagi setiap pelaku bisnis, hal ini tidak dapat dipungkiri informasi 

yang diperoleh nantinya akan mempegaruhi berbagai pihak untuk membuat suatu 

keputusan bisnis. Salah satu informasi yang digunakan yaitu laporan keuangan. 

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan merupakan struktur yang 

menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan 

keuangan dikeluarkan oleh  perusahaan sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam proses 

pembuatannya laporan keuangan disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK). Sebelum laporan keuangan di susun biasanya laporan keuangan 

akan di nilai oleh manajemen perusahaan untuk memastikan dan mempertahankan 

kelangsungan usaha. Undang – undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik, 

audit dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas, meminimalkan 

kesalahan dan fraud yang dapat terjadi di suatu entitas, meningkatkan kinerja entitas 
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yaitu setelah pemeriksaan audit berlangsung yang biasanya di berikan rekomendasi 

untuk entitas yang di dalamnya terdapat kelemahan dari entitas dan cara 

menanggulanginya. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengadopsi standar yang di buat oleh 

International Acoointing Standards Board (IASB) mendefinisikan informasi 

akuntansi sebagai informasi yang disediakan melalui pelaporan keuangan dan 

berbagai penjelasan yang digunakan sebagai laporan. Informasi yang ada didalam 

laporan keuangan haruslah disajikan secara wajar dengan mengungkapkan fakta 

yang sebenarnya yang menjadi kepentingan khalayak luas. Dengan demikian, 

laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi. Integritas 

merupakan prinsip moral yang tidak memihak dan jujur. Integritas laporan 

keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan 

yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup – tutupi atau di sembunyikan. Integritas 

laporan keuangan salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang 

tidak memihak dan jujur dalam wujud penyajiaan informasi laporan keuangan yang 

secara formal wajib di publikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban pihak 

manajemen terhadap pihak pengelolaan sumber daya pemilik (Dwidinda et al, 

2017). 

Industry property dan real estate beberapa tahun kebelakangan ini sedang 

banyak di nikmati dan digunakan, terlihat dari banyaknya proyek proyek 

pembangunan infrastruktur dan pembangunan gedung dan hunian tempat tinggal. 

Pertumbuhan dan peningkatan industry property dan real estate dipengaruhi oleh 
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adanya komitmen pemerintahan dalam membenahi kebijakan serta gencarnya 

gerakan pemerintah dalam membangun infrastruktur. Pada tahun 2016 industry 

property dan real estate mengalami pertumbuhan sebesar 10% – 12% yang pada 

tahun sebelumnya hanya sebesar 5% - 6%. Namun pada tahun 2017 mengalami 

penurunan yakni hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5% saja. Sebelum 

terjadinya penurunan pada industry property dan real estate terkuak bahwa adanya 

4 dari 41 perusahaan industry property dan real estate yang selama tahun 2012 

hingga 2015 atau sebanyak 4 tahun berurut turut tidak menerapkan prinsip 

konservatisme. Artinya sebanyak 9,75% perusahaan sub sektor property dan real 

estate dipertanyakan dalam menjalankan prinsip konservatisme dalam pelaporan 

keuangannya. Dan sehingga berdampak pada berkurangnya kepercayaan 

stackholder dalam menilai keintegritasan laporan keuangan perusahaan sub sektor 

property dan real estate. Selain itu pada tahun 2016 ditemukan juga kasus yang 

terjadi pada PT Waskita karya yang di duga melakukan penggelembungan nilai aset 

sebesar 5 milliar rupiah atau sebesar 0,3% dari total nilai asetnya yakni Rp.1,6 

triliun rupiah yang terjadi setelah adanya pergantian manajemen. Dan pada tahun 

yang sama perusahaan Caboot investment property melakukan manipulasi laporan 

keuangan dengan menyalahgunakan dana sebesar $17.000.000 dana investor dan 

mengeluarkan laporan keuangan palsu yang menyesatkan serta memberikan 

informasi lainnya yang dengan sengaja menyembunyikan fakta. 

Fenomena – fenomena tersebut jelas menunjukan terjadinya manipulasi 

informasi akuntansi sebagai kegagalan dari integritas laporan keuangan. Untuk 

mengukur integritas laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan 
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karakteristik kualitatif yang harus di miliki dalam pengambilan keputusan. 

Karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu, Relevant, Objectivity, dan 

Realibility. Informasi dikatakan relevant apabila dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna laporan keuangan dengan menguatkan atau menggubah pengharapan 

laporan keuangan. Informasi dikatakatn reliable apabila di percaya, disajikan 

secara tepat, serta bebas dari kesalahan. Sedangkan di katakan objective apabila 

informasi tersebut terbebas dari hal – hal yang dapat mempengaruhi indepedensi. 

Integritas laporan keuangan dapat di capai apabila memenuhi karakteristik – 

karakteristik tersebut. Integritas laporan keuangan memiliki kaitan erat dengan 

salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS, yaitu faithfull representation. 

Selain itu informasi juga harus memuat subtansi neutrality dikatakan netral apabila 

bebas dari upaya untuk mengepentingkan kepentingan kelompok atau memberikan 

keuntungan kepada pihak tertentu, dan juga harus terbebas dari kesalahan yang 

material (free from error) yang dapat menyesatkan para pengguna (kieso et al, 

2011).  

Menurunnya integritas laporan keuangan perusahan, memicu terjadinya 

kasus hukum skandal manipulasi informasi akuntansi, dimana informasi yang 

disajikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pengguna laporan keuangan. 

Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi menurunkan kepercayaan 

pengguna laporan keuangan terhadap integritas laporan. Laporan keuangan 

merupakan sumber informasi untuk mengetahui kondisi ekonomis suatu 

perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, maka akan sangat penting jika 
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laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang berintegritas 

terutama pada perusahaan yang go public, seperti perusahan di Bursa Efek 

Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan kepada masyarakat (Dewi dan Putra, 

2016).  

Faktor utama yang dapat mempengaruhi calon investor untuk menentukan 

pilihan nya dalam berinvestasi yakni melihat dari segi ukuran perusahaan. Faktor 

ukuran perusahaan juga menanggung peranan penting dalam perusahaan yang 

melakukan manipulasi data akuntansi. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total 

aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran  tersebut sering 

digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin 

besar aset yang dimiliki oleh perusahaan,  maka semakin besar modal yang ditanam. 

Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam 

perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut 

semakin  dikenal oleh masyarakat.  

Faktor kedua yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah 

leverage. Leverage juga memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Leverage merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur seberapa besar aset 

yang di miliki perusahaan yang berasal dari hutang ataupun modal, sehingga 

dengan rasio ini dapat di ketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat 

tetap kepada pihak lain (Yulinda, 2016). Perusahaan dengan leverage yang tinggi 

berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena mengalami 

kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi untuk membiayai asetnya, 
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Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi menunjukan tingginya resiko keuangan 

perusahaan (Verya, 2017).  

Faktor lainnya yaitu audit tenure, yaitu jangka waktu penugasan audit antara 

pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang di audit secara 

terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Masalah audit tenure atau 

masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor:17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut 

membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, 

sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sampai 6 tahun. Pembatasan ini 

dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat 

mencegah terjadinya skandal akuntansi . Sinason, et al. (2001) menemukan panjang 

masa perikatan audit secara positif dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. Dengan 

demikian, perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti Big 4 akan memiliki 

masa perikatan audit yang panjang dibandingkan perusahaan audit yang kecil 

seperti non big 4.  Independensi dapat dibagi menjadi 4 indikator (lama hubungan 

dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan pemberian jasa non 

audit). Salah satu penyebab atau ancaman yang dapat menghilangkan independensi 

auditor adalah masa perikatan audit yang panjang (audit tenure). Nasser et al. 

(2006) percaya bahwa hubungan yang panjang antara auditor dan klien dapat 

menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yakni 

adanya kesulitan keuangan (financial distress). Financial distress adalah suatu 

konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi 
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masalah kesulitan keuangan. Kondisi financial distress perusahaan didefinisikan 

sebagai kondisi dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan (Insolvency). Hanafi, (2007:278) menyatakan financial 

distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami likuid akan tetapi 

masih berada dalam keadaan yang solven. Financial distress dapat digambarkan 

dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvable. 

Kesulitan jangka pendek biasanya terjadi pada jangka waktu yang pendek, akan 

tetapi bisa berkembang menjadi parah. Financial distress atau kesulitan keuangan 

dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan 

keuangan perusahaan. 

financial distrees yang di dialami oleh perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan nya. Financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi 

jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut akan segara tidak dapat memenuhi kewajibannya (Ariantoni, 

2017). Financial distress mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang buruk. Manajemen akan cenderung megurangi tingkat konservatisme 

akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan (financial 

distress).  

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penelitian ini termotivasi 

untuk melakukan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

audit tenure, dan financial distress terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dan menggunakan sample pada perusahaan sub sektor property dan real estate 
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dikarenakan industry property dan real estate merupakan salah satu sektor yang 

terpenting dalam suatu negara karena dapat mengukur tingkat  kesehatan ekonomi 

suatu negara, semakin banyak perusahaan yang bergerak pada sub sektor tersebut 

menandakan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara. 

Penelitian yang dilakukan (Khalil Noveri Setiawan , 2016) menjadi acuan 

pada penelitian kali ini. Variable yang di gunakan pada penelitian sebelumnya yaitu 

mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Pada 

penelitian kali ini variable mekanisme corporate governance diganti menjadi 

financial distress dan menambahkan satu variabel yaitu variabel leverage. 

Menambahkan variable leverage dan mengganti variable corporate governance 

menjadi variable financial distress merupakan saran yang di berikan oleh peneliti 

sebelumnya untuk menambahkan variable lain yang dapat mempengaruhi integritas 

laporan keuangan. 

Sebagai bahan perbandingan penelitian ini juga mengacu pada penelitian – 

penelitian sebelumnya yang membahas mengenai variabel integritas laporan 

keuangan yang di pengaruhi oleh berbagai variabel secara lebih luas. Adanya 

ketidakonsistenan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan menjadi alasan 

untuk meneliti ulang penelitian terhadap integritas laporan keuangan. Khususnya 

pada ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, dan financial distress 
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Maka dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul 

:“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Tenure, dan 

Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Pada Perusahaan 

Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2017”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh dari  ukuran perusahaan terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI 2014-2017?  

2. Apakah terdapat pengaruh dari leverage terhadap integritas laporan keuangan 

di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 2014-2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari audit tenure terhadap integritas laporan 

keuangan di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 2014-

2017?  

4. Apakah terdapat pengaruh dari  financial distress terhadap integritas laporan 

keuangan di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 2014-

2017?  
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1.3. Pembatasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Dengan 

mempertimbangkan waktu dan sumber daya lainnya, penelitian ini lebih di 

fokuskan pada pengaruh ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, dan financial 

distress terhadap integritas laporan keuangan. Dan juga pada  penelitian ini fokus 

terhadap perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014 -2017. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, 

dan financial distress terhadap integritas laporan keuangan ini memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisis  bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

integritas laporan keuangan di perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI 2014-2017. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh leverage terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI 2014-2017. 

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh audit tenure terhadap 

integritas laporan keuangan di perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI 2014-2017. 
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4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh financial distress terhadap 

integritas laporan keuangan di perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI 2014-2017. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverege, 

audit tenure, dan financial distress terhadap integritas laporan keuangan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat dan 

menentukan keputusan ketika melakukan investasi. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

akademisi mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverege, audit 

tenure, dan financial distress terhadap integritas laporan keuangan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan di uraikan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai isi penelitian ini, menjelaskan 

atau menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini berisikan mengenai tentang jenis dan 

sumber data, populasi dan penentuan sampel, metode operasional variabel, 

dan teknik analisi data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai analisis data 

dan pembahasan terhadap hasil pengumpulan data dan pengolahan data 

penelitian. 

Bab V : Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang 

akan datang. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan adanya konflik.Antara 

pengelola perusahaan selaku agen dengan pemilik selaku principal. Jensen dan 

Meckling (1976) berpendapat bahwa masalah yang kemudian muncul dalam 

hubungan agensi adalah kelengkapan informasi, yaitu saat semua kondisi tidak 

diketahui oleh kedua belah pihak. Adanya tindakan yang mementingkan diri sendiri 

sangatlah penting adanya untuk pembuatan kontrak yang efisien. Salah satu faktor 

yang harus di penuhi suatu kontrak yang efisien dimana agen dan prinsipal memiliki 

informasi yang sama besarnya (simetris), namun informasi yang simetris antara 

manajemen dan pemegang saham tidak pernah ada. Ketidakseimbangan tersebut 

disebut dengan asimetri informasi. Pengelola perusahaan sebagai pihak agen 

memberikan pertanggung jawaban,  maka penting untuk menyajikan laporan 

keuangan yang berintegritas. Integritas laporan keuangan adalah suatu keadaan di 

mana laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan menunjukan informasi tidak bias (Dewi dan Putra, 2016). 

Menurut teori Jansen dan Mecklling (1976) teori keagenan sebagai hubungan 

yang di dalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) 

memerintah orang lain (agent) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi 
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principal. Principal sebagai pihak pemilik perusahaan perusahaan dan agen sebagai 

yang mengelola perusahaan. Agen yang berwenang dalam mengelola perusahaan 

tentunya sangat mengetahui informasi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan 

dengan informasi yang diketahui oleh principal. Principal hanya mengetahui 

informasi perusahaan melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh agen. 

Auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu 

laporan keuangan agar principal atau pemegang saham yakin atas kinerja agen atau 

manajemen yang dilihat melalui laporan keuangan. Untuk mengatasi atau 

meminimalkan adanya konflik keagenan akan menimbulkan adanya biaya yang 

disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan 

meckling (1976) sebagai berikut: 

a. Monitoring cost adalah biaya yang di keluarkan oleh principal untuk 

mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku manajer 

b. Bonding cost adalah biaya pengikatan agen agar agen bertindak yang 

terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan. 

c. Residual loss, meskipun sudah ada monitoring dan bonding terkadang 

kepentingan shareholders dan agen masih sulit diselaraskan karena itu 

muncul agency losses dari perbedaan kepentingan tersebut dan ini disebut 

residual loss 
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2.1.2 Integritas Laporan Keuangan 

Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 manyatakan  Laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham 

termasuk investor dan pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan 

investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap emiten dan perusahaan 

publik. Informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para 

pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercantum didalam laporan 

keuangan tersebut memenuhi kriteria dan karakteristik kualitatif informasi 

akuntansi. Menurut IFRS (International Financial Reporting Standars) mengenai 

Concep  tual Framework of Financial Reporting, terdapat dua hal yang menjadi 

kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu kualitas utama, terdiri dari 

relevance, faithfull,  sedangkan kualitas pendukung terdiri dari comparability, 

variability, timeliness, dan understandability. 

Integritas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Integritas 

laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang menampilkan laporan 

keuangan yang dengan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya 

yang di sembunyikan. Apabila laporan keuangan yang telah di audit dan di 

temukannya adanya kecurangan atau tidak berintegritas (tidak mencerminkan 

kondisi keuangan yang sebenarnya) maka, timbul peluang dituntutnya seorang 

auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Karena laporan keuangan yang 
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tidak berintegritas akan sangat merugikan pengguna laporan keuangan (Yulinda, 

2016).  

Konservatisme digunakan sebagai proksi integritas laporan keuangan karena 

konservatisme identik dengan laporan keuangan yang understate yang resikonya 

lebih kecil dibandingkan laporan keuangan yang overstate (Nicolin dan Sabeni, 

2013). Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan 

untuk mengakui dan mengukur aset dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-

hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. 

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Khallil Noveri Setiawan 2017 

pengukuran yang nanti akan di gunakan pada penilitian ini menggunakan model 

Beaver dan Ryan (2000) menggunakan market to book ratio. 

 

2.1.3 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang berskala besar akan dihadapkan pada tuntutan yang lebih 

besar dari stakeholders dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya di bandingkan dengan perusahaan kecil (Gusliana dan Nuari, 

2016). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan 

perusahaan kecil (small firm) (Gayatri dan Saputra, 2013). Ukuran perusahaan 

dapat diukur dengan menggunakan tiga alternatif indikator, antara lain nilai total 

aset yang dapat diperoleh dari neraca, besarnya total penjualan bersih yang dapat 

diperoleh dari neraca, kemudian besarnya total penjualan bersih yang dapat 
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diperoleh dari laporan laba rugi dan yang terakhir adalah nilai kapitalisasi pasar 

yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah saham yang beredar dengan harga 

saham (Gusliani dan Nuari 2016).  

 

2.1.4 Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal ataupun hutang (Yulinda, 

2016). Leverage menunjukan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

dan merupakan indikasi  dan tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. 

Semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kewajiban perusahaan untuk 

memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan secara lebih luas sehingga 

akan menghapuskan keraguan kreditor. Leverage dalam tingkat tinggi juga akan 

menimbulkan tingkat keraguan kepada pemegang saham, mereka akan khawatir 

tidak akan mendapatkan return yang tinggi dari saham mereka (Gusliani dan Nuari, 

2016). Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko 

keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan 

hutang yang tinggi untuk membiayai asetnya. Pengukuran leverage dapat 

digunakan dengan berbagai cara diantaranya: 

a. Debt To Equity Ratio (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk 

membiayai aset perusahaan. Dengan cara mengambil total kewajiban 

hutang (liabilities) dan membaginya dengan ekuitas (ekuity). 
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b. Debt Ratio atau rasio hutang yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai 

asetnya. Dihitung dengan membagikan total hutang dengan total asetnya. 

c. Times Interest Earned Ratio yaitu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. 

Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya 

bunga. 

 

2.1.5 Audit Tenure 

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah 

diatur dan dijelaskan pada  Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementrian 

keuangan dalam peraturan akuntan dan akuntan publik. 

Audit tenure dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan 

insentif ekonomi. Audit tenure juga terkait pada kewaspadaan terhadap auditor 

dengan klien, semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan di perpanjang. 

Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu panjang 

dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya indepedensi auditor (Astinia, 2013) 

Pembatasan lamanya masa penugasan audit dipandang sangat penting untuk 

pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk tetap menjaga idepedensi 

auditor dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan 

peraturan nomor 13/POJK.03/2017 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan 

kantor akuntan publik atas dasar peraturan pemerintah republik Indonesia no 20 
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tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Pasal 1 menyatakan bahwa akuntan 

publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa yang 

sebagai mana diatur dalam UU no.5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Pasal 11 

ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh auditor terhadap suatu entitas 

di batasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut – turut. Akuntan publik 

dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap 

entitas setidaknya setelah 2 (dua) tahun buku berturut – turut tidak memberikan jasa 

tersebut. 

 

2.1.6 Financial Distress 

Financial distress merupakan munculnya sinyal atau gejala awal 

kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu 

perusahaan atau juga kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan. Tanda 

– tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat melalui laporan 

keuangan nya. Suatu perusahaan yang sedang mengalami financial distress apabila 

perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, laba bersih negatif dalam 

beberapa tahun, pemberhentian pembayaran deviden, dan melakukan 

pemberhentian tenaga kerja (Ariantoni, 2017). 

Kondisi financial distress perusahaan didefinisikan sebagai kondisi dimana 

hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan 

(Insolvency). Insolvency dapat di bedakan dalam 2 kategori yaitu : 
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a. Technical Insolvency yaitu bersifat sementara dan munculnya karena 

perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban – kewajiban 

jangka pendek. 

b. Bankruptcy Insolvency yaitu bersifat lebih serius dan munculnya ketika 

total nilai hutang melebihi nilai total aset dan nilai ekuitas perusahaan 

negative. 

Salah satu cara yang digunakan untuk memprediksi financial distress hingga 

kebangkrutan menggunakan rasio DER dengan membandingkan total hutang 

dengan total ekuitas. Semakin tinggi rasio DER maka menunjukkan komposisi total 

hutang semakin besar dibandingkan dengan total ekuitas, sehingga berdampak 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan terlebih dahulu telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan berbagai macam variabel 

yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan.Sebagian besar perbedaan 

dari berbagai macam penelitian terletak pada tahun objek penelitian dan perusahaan 

yang ditelitinya.Penelitian sebelumnya bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Khalil Noverri 

Setiawan 

(2016) 

 

Universitas Islam 

Negri Syarif 

Hidayatullah 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

audit tenure, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

Variabel 

independen: 

a.mekanisme 

corporate 

governance 

b.audit tenure 

c.ukuran 

perusahaan 

Kepemilikan 

manajerial, komite 

audit, komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

terhaap integritas 

laporan keuangan 

Audit tenure, dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

2. Anita indrasari, willy 

sri yuliandhari, dan 

dedik nur triyanto 

(2016) 

 

Jurnal akuntansi 

Volume XX, No 1, 

Januari 2016:117-

133 

Pengaruh 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

dan financial 

distress 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuanngan 

pada 

perusahaan 

property dan 

real estate 

tahun 2005-

2014 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuanngan 

Variabel 

independen: 

a.komisaris 

indpenden 

b.komite audit 

c.financial 

distress 

Komisaris independen 

memiliki pengaruh 

yang positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan dan variabel 

komite audit, financial 

distress tidak memiliki 

pengaruh  yang 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan 
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3. Zendra Ariantoni 

(2017) 

 

JOM Fekon. 

Volume 4 No.1 

(April) 2017 

Universitas Riau 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

kesulitan 

keuangan/ 

financial 

distress, 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manjerial, 

dan proporsi 

komisaris 

independen 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

Variabel 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

Variabel 

indepeden: 

a.ukuran 

perusahaan 

b.financial 

distress 

c.komite audit 

d.kepemilikan 

institusional 

e.kepemilikan 

manajerial 

f.proposi 

komisaris 

dewan 

komisaris 

independen 

Semua variabel bebas 

berpengaruh positf 

terhadap variabel 

integritas laporan 

keuangan 

4. Imah Astinia (2013) 

 

Universitas Islam 

Negri Jakarta 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

kualitas audit, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

pada 

perusahaan di 

Variabel 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan. 

 

Variable 

independen : 

Mekanisme corporate 

yang diproksikan pada 

kepemilikan institusi, 

kepemilikan 

manajerial, komite 

audit, dan komisaris 

independen hanya 

kepemilikan institusi 

saja yang memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan sedangkan 
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sektor 

keuangan 

yang terdaftar 

di BEI 

periode 2010-

2012 

a. mekanisme 

corporate 

governance 

b. kualitas 

audit 

c .ukuran 

perusahaan. 

pada proksi lainnya 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan. Kualitas 

audit yang di 

proksikan pada audit 

tenure dan reputasi 

KAP tidak 

berpengaruh signifikan 

sedangkan ukuran 

perusahaan memiliki 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan. 

5. Debby Febriany 

(2016) 

 

E-jurnal Universitas 

Bakrie Volume 4, 

nomor 1, Tahun 

2016 

Pengaruh 

kualitas audit, 

independensi 

auditor, dan 

mekanisme 

corporate 

governance 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

periode 2009-

2013 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

 

Variable 

independen: 

a. kualitas 

audit 

b.indepedensi 

auditor 

c. mekanisme 

corporate 

governance 

Kualitas audit, 

independensi auditor, 

kepemilikan 

instisional, dan komite 

audit tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan, sedangkan 

komisaris independen 

dan kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negative 

terhadap integritas 

laporan keuangan. 

6 Elfrida Sinaga 

(2014) 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

Variabel 

dependen: 

mekanisme corporate 

governance yang di 

proksikan pada 

kepemilikan 
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Universitas Negri 

Medan 

kualitas KAP, 

audit tenure, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

pada 

perusahaan 

manufktur 

periode 2010-

2012 

Integritas 

laporan 

keuangan 

 

Variable 

independen: 

a. mekanisme 

corporate 

governance 

b. kualitas 

KAP 

c. audit tenure 

d. ukuran 

perusahaan 

manajerial, 

kepemilikan 

instisional, komite 

audit dan komisaris 

independen hanya 

kepemilikan 

manajerial yang 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan. Dan 

kualitas KAP juga 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan, sedangkan 

audit tenure dan 

ukuran perusahaan 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan. 

7. Ida ayu sri gayatri & I 

dewa gede 

(2013) 

 

ISSN:2302-8556 

E.jurnal akuntansi 

universitas udayana 

5.2 (2013):345-360 

Pengaruh 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

&leverage 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

 

Variable 

independen: 

a.kepemilikan 

instisional 

b.komisaris 

independen 

c.komite audit 

Kepemilikan 

instisional 

berpengaruh negatif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Komisaris independen,  

komite audit,ukuran 

perusahaan, dan 

leverage berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap integritas 

laporan keuangan 
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d.ukuran 

perusahaan 

e.leverage 

8. Endi verya 

(2017) 

 

ISSN:2355-6853 

JOM Fekon 

Universitas Riau 

vol.4 no.1 2017 

Analisis 

pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

leverage dan 

good 

corporate 

governance 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

studi empiris 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

periode 2012-

2014 

Variable 

dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

 

Variable 

independen: 

a.ukuran 

perusahaan 

b.leverage 

c.dewan 

komisaris 

independen 

d.komite audit 

e.kepemilikan 

manajerial 

f.kepemilikan 

instisional 

Ukuran perusahaan, 

komisaris independen, 

komite audit, 

kepemilia manajerial, 

kepemilikan instisional 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Leverage tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan. 

9. Octavia nicolin & 

Arifin sabeni 

(2013) 

 

ISSN:2337-3806 e-

jurnal univeristas 

diponogoro volume 

2 no 3 than 2013 

Pengaruh 

struktur 

corporate 

governance, 

audit tenure, 

dan 

spesialisasi 

industri 

auditor 

terhadap 

integritas 

Variable 

dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

Varibel 

independen: 

a.komisaris 

independen 

Komisaris 

independen,komite 

audit berpengaruh 

positif terhadap 

integritas laporan 

keuanngan 

Spesialisasi industry 

auditor tidak memiliki 

pengaruh yang positif 

signifikan terhadap 
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laporan 

keuangan 

b.kepemilikan 

manajerial 

c.kepemilikan 

instisional 

d.komite audit 

e.audit tenure 

integritas laporan 

keuangan 

Kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan instisional 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

10. Rimi gusliana mais, 

fadlan nuari  

(2016) 

 

Jurnal riviu 

akuntansi dan 

keuangan 

ISSN:2088-0685 

Vol.6 No.2, Oktober 

2016 

Pengaruh 

good 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

dan leverage 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

studi empiris 

pada 

perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar 

pada Bursa 

Efek 

Indonesia 

periode 2012-

2015 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

Variable 

independen: 

a.komisaris 

independen 

b.kepemilikan 

instisional 

c.ukuran 

perusahaan 

d.leverage 

Komisaris independen 

memiliki pengaruh 

yang positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan, kepemilikan 

instisional dan 

leverage berpengaruh 

negative terhadap 

integritas laporan 

keuangan, dan unuran 

peusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

11. Nelly yulinda 

(2016) 

 

JOM Fekon Volume 

3 No.1 (Febuari) 

Pengaruh 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

leverage, 

pergantian 

auditor, dan 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

Komisaris independen, 

komite audit, leverage, 

pergantian auditor, dan 

spesialisasi industry 

auditor sama sama 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 
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2016 Universitas 

Riau 

spesialisasi 

industry 

auditor 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

studi empiris 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2010-

2013 

Variable 

independen: 

a.komisaris 

independen 

b.leverage 

c.komite audit 

d.pergantian 

auditor 

e.spesialisasi 

industry 

auditor 

terhadap integritas 

laporan keuangan. 

12. Al Jufri 

(2014) 

 

Jurnal ekonomi dan 

bisnis Vol 11, No.2, 

Tahun 2014 

Universitas lancang 

kuning 

 

Dampak 

audit quality 

dan corporate 

governance 

terhadap 

integritas 

laporan 

keuangan 

pada 

perusahaan 

perbankan 

Indonesia 

yang terdaftar 

pada bursa 

efek 

Indonesia 

tahun 2010-

2012 

Variable 

dependen: 

Integritas 

laporan 

keuangan 

 

Variable 

independen: 

a.kualitas 

audit 

b.mekanisme 

corporate 

governance 

Kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan, mekanisme 

corporate governance 

berpengaruh signifikan 

terhadap integritas 

laporan keuangan  

Kualitas audit dan 

mekanisme corporate 

governance secara 

simultan berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan. 

Sumber: Data diolah, 2018 
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2.3 Kerangka Penelitian 

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang rutin dan penting di keluarkan 

oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Informasi data yang terdapat pada laporan 

keuangan menjadi suatu hal yang penting di perhatikan dan di pertimbangkan untuk 

pengambilan keputusan, oleh karena itu laporan keuangan harus berisikan 

informasi yang benar dan jujur dengan berisikan fakta dan kejadian yang sebenar 

benarnya. Dengan kata lain laporan keuangan harus di sajikan dengan integritas 

yang tinggi. 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah integritas laporan keuangan yang 

akan diuji dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu ukuran perusahaan, 

leverage, audit tenure, dan financial distress. Dalam penelitian ini membahas 

apakah ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, dan financial distress memiliki 

pengaruh pada integritas laporan keuangan.  

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam kerangka pemikiran 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Aisyah Farascahya Abdillah, Ak.-IBS, 2018



 

29 

Indonesia Banking School 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen 

                                                   

                                                         (+)                                   Variabel Dependen 

                                                              (-) 

                                                              (+) 

                                                              (-)                                                          

Sumber: Data diolah, 2018 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan 

Ukuran perusahaan dapat menunjukan seberapa besar informasi yang 

terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen 

mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun 

pihak internl perusahaan (Muliyanto dan Budiono, 2015). Ukuran perusahaan 

merupakan rata – rata penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai 

tahun berikutnya. Perusahaan dengan ukuran yang besar diasumsikan dengan 

jumlah aset dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang 

tinggi (Gayatri dan Suputra, 2013)  

Ukuran perusahaan yang besar diasumsikan dapat mengahadapi segala 

bentuk ancaman seperti krisis ekonomi. Perusahaan yang dapat bertahan pada krisis 

ekonomi termasuk perusahaan yang tangguh serta memiliki kondisi keuangan yang 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Leverage (X2) 

Audit Tenure(X3) 

Financial Distress (X4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integritas 

Laporan 

Keuangan (Y) 
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kuat. Dengan kondisi keuangan yang kuat, maka integritas laporan keuangan akan 

meningkat dimata investor (Lerizky, 2017) 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

H1:Ukuran perusahaan berpengaruh positif  terhadap integritas laporan 

keuangan. 

 

2.3.2 Pengaruh leverage terhadap integritas laporan keuangan 

Leverage merupakan proposi total hutang terhadap rata – rata ekuitas 

pemegang saham. Leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tidak 

tertagihnya hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan 

memiliki resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang 

disebabkan hutangnya yang tinggi untuk membiayai asetnya (Verya,2017) 

Modugu et al (2012) menyatakan resiko keuangan yang tinggi akan 

memperlambat manajemen untuk menginformasikan kinerja perusahaan dan 

meningkatkan upaya kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kecenderungan 

menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang lebih luas dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki tingkat leverage lebih rendah, dan perusahaan 

yang memiliki hutang yang relatif tinggi akan menerapkan akuntansi konservatif 

agar laba yang di sajikan lebih rendah. Dan perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan lebih memilih untuk meningkatkan integritas laporan 
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keuangannya agar para pemegang obligasi tidak ragu atas kinerja manajemen 

perusahaan dan hak – hak para kreditur dapat terpenuhi (Gayatri dan Saputra, 

2013). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 

2.3.3 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah 

dijelaskan dalam peraturan 13/POJK.03/2017 yang di keluarkan oleh otoritas jasa 

keuangan yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan 

oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut 

Masa perikatan audit yang lama dapat mendorong terciptanya pengetahuan 

bisnis bagi seorang auditor. Independensi seorang auditor juga dapa menurun 

apabila auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien yang dapat 

mempengaruhi sikap dan mental dalam mengeluarkan opini (Setiawan, 2016) 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang di buat 

H3: Audit Tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 

 

2.3.4 Pengaruh Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan 

kesulitan keuangan.Financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat 

memenuhi jadwal pembayaran kewajiban. Pada umumnya financial distress 
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semakin meningkat dengan menigkatnya pengunaan utang. Semakin besar 

penggunaan utang , semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar 

probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan financial distress 

(Ariantoni, 2017). 

Teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajemen akan cenderung 

mengurangi tingkat konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat 

kesulitan keuangan (financial distress). Konnservatisme akuntansi 

mengindikasikan adanya integritas laporan keuangan karena perusahaan yang 

mengalami kegagalan cenderung melakukan manipulasi data akuntansi dengan 

menerapkan praktik yang tidak konservatif (Noviantari & Ratnadi, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat : 

H4 :Financial distress berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian dapat disimpulkan (Sugiyono,  2009:38). Objek 

penelitian ini terdiri dari 5 variabel, 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. 

4 variabel independen meliputi ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, dan 

financial distress. Sedangkan variable dependen berupa integritas laporan 

keuangan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini ada perusahaan property dan 

real estate periode 2014–2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Menurut 

Winarno (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara 

runtun waktu (Time series) dan seleksi silang (cross section). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. 

Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sekaran & Bougie 

(2017:37) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh orang lain untuk tujuan lain selain dari tujuan ini. Data dalam penelitian ini 
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diperoleh dari laporan keuangan tahunan audited yang di publikasikan di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI)  

 

3.3 Metode Penngambilan Sample 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. 

Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan desain penelitian 

ini. Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah: 

1. Perusahaan property dan real estate yang telah terdaftar di BEI yang dapat 

diakses melalui internet dan melaporkan laporan keuangan yang 

diterbitkannya selama tahun 2014-2017 

2. Perusahaan property dan real estate yang laporan keuangannya tidak 

mengalami kerugian selama periode 2014-2017 

3. Menggunakan periode laporan keuangan mulai 1 Januari sampai 31 

Desember 

4. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan melibatkan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama tahun 2014-

2017 

5. Perusahaan property dan real estate yang memiliki data keuangan dan 

informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. 
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6. Data tersebut disajikan dalam mata uang Rupiah. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pengujian dengan menggunakan alat 

statistik Eviews 9 dengan melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi 

bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen 

yaitu integritas laporan keuangan. Model yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah 

ILK= β0 + β1 SIZE + β2 LEV + β3 TENURE + β4 DER  + ε 

Dimana : 

ILK  : Integritas Laporan Keuangan Konservatisme 

β0  : Konstanta 

β1-4  : Koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun 

penurunan variable terikat (Y) yang di dasarkan pada variable bebas 

(X) 

SIZE  : Ukuran perusahaan 

LEV  : Leverage  

TENURE : Audit tenure 

DER  : Financial disress 

ε  : Error 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
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3.5.1 Variabel Dependen 

Sekaran & Bougie (2017:71) menyatakan variabel dependen adalah variabel 

utama untuk peneliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 

variabel dependen, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memperkirakannya. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. 

Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan prinsip konservartisme, 

digunakan konservatisme sebagai proxy integritas laporan keuangan adalah 

konservatisme identik dengan dengan laporan keuangan yang understate yang 

resikonya lebih kecil dari pada laporan keuangan yang overstate sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan akan lebih reliable. 

Proksi integritas laporan keuangan dengan konservatif model Breaver dan 

Ryan (2000) yang menggunakan model market to book ratio, yaitu: 

ILKit  = 
Harga pasar saham

Nilai buku saham
 

Keterangan: 

ILKit = Integritas laporan keuangan perusahaan i pada tahun t 

Harga pasar saham  = Harga saham pada 31 Desember 

Nilai buku saham   = Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar 
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3.5.2 Variabel Independen 

Sekaran & Bougie (2017:74) secara umum variabel independen adalah 

variabel yang memengaruhi variabel dependen dengan cara positif atau negatif. 

Artinya, ketika terdapat variabel independen, maka juga terdapat variabel 

dependen, dan dengan setiap unit peningkatan atau penurunan dalam variabel 

independen, ada peningkatan atau penurunan dalam variabel dependen. 

 

3.5.2.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang diukur berdasarkan total aset 

yang dimiliki suatu perusahaan. Aset menurut keiso, weygandt, dan warfield (2011) 

adalah sebagai berikut : 

“aset is a resource controlled by the as a result of past events and from which 

future economic benefit are expected to flow to the entity.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya di 

kendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan di 

harapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan. 

Variable ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset 

yang dimiliki perusahaan. Logaritma natural dari total aset perusahaan dapat 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran atau aset suatu perusahaan berarti 

semakin besar pula angka logaritmanya (setiawan, 2016). 

Ukuran perusahaaan = Ln (Total Aset) 
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3.5.2.2 Leverage 

Leverage merupakan proposi total hutang terhadap proposi rata – rata 

pemegang saham. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang erasal dari modal ataupun hutang 

(Gayatri & Saputra, 2013) 

Perhitungan atas leverage menggunakan persamaan sebagai berikut : 

LEVit   = 
𝐷 𝑖𝑡

𝐴 𝑖𝑡
 

LEVit = Leverage perusahaan i pada tahun t 

D it    = Total utang perusahaan i pada tahun t 

A it    = Total aset perusahaan i pada tahun t 

 

3.5.2.3 Audit Tenure 

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah 

dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 pasal 

2. Untuk mengukur variabel periode keterikatan Kantor Akuntan Publik dengan 

klien, dihitung dengan menjumlah total panjang masa perikatan audit sebelum 

auditor berpindah. 

 

 

 

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Aisyah Farascahya Abdillah, Ak.-IBS, 2018



 

39 

Indonesia Banking School 

3.5.2.4 Financial Distress 

Financial distress merupakan munculnya sinyal atau gejala awal 

kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu 

perusahaan atau juga kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

(Ariantoni, 2017) 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
 

Dimana :  

DER    : Debt Equity Ratio 

Total Kewajiban  : Baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek 

Total Ekuitas   : Total modal saham yang di setor dan laba yang di tahan 

 

Tabel 3.1  

Variabel Operasional dan Pengukuran variabel 

No. Variabel Rumus Skala 

 Variabel Dependen   

1. Integritas Laporan 

Keuangan 

Market to book ratio 

ILKit  = 
Harga pasar saham

Nilai buku saham
 

Ratio 
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No. Variabel Rumus Skala 

 Variabel 

Independen 

  

1. Ukuran 

Perusahaan 

Logaritma natural dari total aset  

Ln (Total Aset) 

Rasio 

2. Leverage Di hitung dengan rumus 

LEVit   = 
𝐷 𝑖𝑡

𝐴 𝑖𝑡
 

Rasio 

 

3. Audit Tenure Tahun pertama dimulai dengan angka 1 dan 

ditambah dengan 1 untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

Nominal 

4. Financial Distress Dihitung dengan menggunakan rumus 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
 

Rasio 

Sumber: Data diolah, 2018 
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3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara crosssection 

dan data timeseries (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada 

tahun 1950 yang merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan 

sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data 

panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. 

Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan 

untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut yang 

pertama yaitu menggunaka uji signifikasi fixed effect (uji F) atau uji chow. Kedua 

dengan melakukan uji hausman. 

 

3.6.1.1 Uji Chow 

Menurut Widarjono (2009), dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistic F dan uji statistik log 

likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan: 

H0 = menggunakan model common effect 

H1 = menggunakan model fixed effect 

Dengan kriteria pengujian, H0 diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Chi Square> 0,05 dan H1 diterima apabila nilai probabilitas Cross Section 

Chi Square< 0,05. 
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3.6.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan structural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendektakan jenis fixed 

effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji 

hausman yaitu:  

H0 = menggunakan model random effect 

H1 = menggunakan model fixed effect 

Dengan kriteria pengujian, H0 diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random> 0,05 dan H1 diterima apabila nilai probabilitas Cross Section 

Random< 0,05. 

 

3.6.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dari nilai 

rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, minimum, nilai skewness dan 

kurtosis, serta probability Jarque-Bera (Winarno, 2011). 

 

3.6.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Widarjono (2009) merupakan uji signifikan pengaruh 

variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) melalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Uji normalitas di dalam 
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penelitian ini didasarkan pada Uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang diuji yaitu 

(Winarno, 2011): 

H0 = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari ∝ = 5%, maka H0 

diterima yang artinya data berdistribusi normal. 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model regresi. Beberapa tahap yang harus 

dilakukan dalam pengujian asumsi regresi, yaitu : 

 

3.6.4.1 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya (Winarno, 2011).Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan 

melakukan uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model. 

H1 = terdapat masalah autokorelasi di dalam model. 

 

3.6.4.2 Uji Heteroskedasias 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Widarjono, 2009). Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
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tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa 

uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan 

uji gljeser dengan melihat Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu: 

H0 = tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1 = terdapat heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari ∝=5% 

maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas (Widarjono, 

2009). 

 

3.6.4.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno, 

2011). Indikasi multikolinearitas dapat ditunjukan dengan berbagai informasi 

sebagai berikut: 

1. Nilai 𝑅2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. 

Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen yang secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel independen yang lain. Jika nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 pada ∝ dan derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung 
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unsur multikolinearitas. Pada pengujian ini 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 yang ditetapkan adalah 0,85 

(Widarjono, 2009) 

 

3.6.4.4 Koefisien Determinasi (Nagerkelker’s R Squre) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan pengujian untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2011: 209).Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1.Bila nilai R2 kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas.Sedangkan jika R2 mendekati 1 berarti variabel independen dapat 

memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 

dependen. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan 

adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 

 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Uji T 

Menurut Setiaji (2004 : 13) uji T digunakan untuk menguji apakah pertanyaan 

hipotesis benar. Uji statistic T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel penjelas secara individu dalam menerangkan variabel terikat. 

Uji Thitung digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yaitu ukuran 

perusahaan (X1), leverage (X2), audit tenure (X3), financial distress (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu integritas laporan 

keuangan (Y). 
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Prosedur uji T adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis. 

2. Menentukan level of significant, (α = 0,05). 

3. Kriteria penerimaan dan penolakan: 

a. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H0, diterima. 

b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Jumlah sampel final sebanyak 

40 perusahaan dengan periode pengamatan 4 tahun. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 

3. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian 

40 perusahaan 

Total observasi 160 

Outlier 18 

Total Observasi dalam penelitian 142 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

Pada tabel 4.1 terdapat outliers sebanyak 18 observasi. Sehubungan dengan 

adanya uji normalitas atas data yang digunakan, maka outliers dibuat agar data 

terdistribusi normal. Outliers didapatkan dengan cara melihat grafik di menu 

residual dalam software Eviews 9. Outliers merupakan data yang memiliki 
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karakteristik unik, seperti penyimpangan jauh dari observasi lainnya sehingga harus 

dikeluarkan dari observasi. 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan software Eviews 9 untuk menganalisa model 

regresi. Penelitian ini secara umum menggunakan persamaan regresi yaitu dengan 

variabel dependen integritas laporan keuangan. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software Eviews 9 didapatkan 

hasil statistik deskriptif seperti pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Statistik deskriptif  

 ILK SIZE LEV TENURE DER 

 Mean  0.256697  28.67879  0.373956  2.507042  0.703149 

 Median  0.239709  29.14959  0.393218  2.500000  0.585729 

 Maximum  0.669692  31.67007  0.787278  4.000000  3.700960 

 Minimum  0.000648  21.90214  0.000631  1.000000  0.000125 

 Std. Dev.  0.190775  2.071154  0.190137  1.109255  0.577861 

 Skewness  0.452798 -1.370806 -0.245797 -0.002166  1.364597 

 Kurtosis  1.990623  4.786101  2.110919  1.669266  6.856571 

      

 Jarque-Bera  10.88043  63.34732  6.106768  10.47766  132.0697 

 Probability  0.004339  0.000000  0.047199  0.005306  0.000000 

      

 Sum  36.45095  4072.388  53.10175  356.0000  99.84712 

 Sum Sq. Dev.  5.131689  604.8445  5.097451  173.4930  47.08327 
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 Observations  142  142  142  142  142 
Sumber: output eviews diolah, 2018 

Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 4.2 tersebut, dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, 

yaitu: 

 

4.2.1.1 Integritas Laporan Keuangan 

Variabel Integritas laporan keuangan yang diproksikan dengan ILK 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

menggunakan market to book ratio untuk menentukan seberapa besar tingkat 

integritas perusahaan. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel ILK memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar   0.256697. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data 

yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.239709. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada 

nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan melakukan sistem akuntansi 

yang konservatif atau melakukan prinsip integritas. 

Nilai maksimum untuk integritas laporan keuangan (ILK) adalah sebesar 

0.669692 dimiliki oleh Bhuawanatala Indah Permai Tbk (BIPP) tahun 2014 yang 

artinya bahwa perusahaan tersebut menerapkan sistem akuntansi yang konservatif 

tertinggi. Nilai minimum sebesar 0.000648 dimiliki oleh Bhuawanatala Indah 

Permai Tbk (BIPP) tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 
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menerapkkan sistem akuntansi yang kenservatif terendah dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

Sementara itu, nilai standar deviasi untuk ILK adalah sebesar  0.190775 atau 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel integritas 

laporan keuangan yang diproksikan dengan ILK memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias dengan kata lain data terdistribusi dengan 

baik (homogen). 

 

4.2.1.2 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE merupakan 

variabel independen yang pertama dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

menggunakan  logaritma natural asset  untuk menentukan ukuran sebuah 

perusahaan yang terdeteksi pada tahun tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel SIZE memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 28.67879. Kemudian, median untuk variabel ukuran 

perusahaan adalah sebesar 29.14959.  

Nilai maksimum untuk ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebesar  31.67007 

dimiliki oleh Lippo Karawaci  Tbk (LPKR) tahun 2017 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang besar selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum sebesar 21.90214 dimiliki oleh Metropollitan 

Land Tbk (MTLA) tahun 2014, yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

memiliki ukuran perusahaan yang kecil selama periode penelitian 
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Sementara itu, nilai standar deviasi untuk SIZE sebesar  2.071154 atau atau 

lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan SIZE memiliki sebaran dan penyimpangan 

data yang besar. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang tidak 

baik dan menyebabkan bias dengan kata lain data tidak terdistribusi dengan baik 

(heterogen). 

 

4.2.1.3 Leverage  (LEV) 

Variabel leverage yang diproksikan dengan LEV merupakan variabel 

independen kedua dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung jumlah 

hutang perusahaan I pada tahun t dengan total aktiva I pada tahun t. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel 

LEV memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  0.373956. Kemudian, median untuk 

variabel leverage  sebesar 0.393218. 

Nilai maksimum untuk kepemilikan leverage (LEV) adalah 

sebesar   0.787278 dimiliki oleh Plaza Indonesia Reality Tbk (PLIN) tahun 2017 

dan Pudjianti Prestige Tbk (PUDP) tahun 2017, yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut memiliki deteksi proposi rasio leverage terbesar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian. Nilai minimum 

sebesar   0.000631 dimiliki Bakrieland Development Tbk (ELTY)  tahun 2014, 

yang artinya bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi proporsi rasio leverage 

terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian. 
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Sementara itu, nilai standar deviasi untuk LEV   0.190137 atau atau lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel leverage  yang 

diproksikan dengan LEV memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. 

Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak 

menyebabkan bias dengan kata lain data terdistribusi dengan baik (homogen). 

 

4.2.1.4 Audit Tenure (TENURE) 

Variabel audit tenure yang diproksikan dengan TENURE merupakan variabel 

independen ketiga dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung 

menjumlah total masa keterikatakan kantor kuntan publik dengan klien. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel TENURE memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  2.507042. 

Kemudian, median untuk variabel audit tenure  sebesar 2.500000. 

Nilai maksimum untuk audit tenure (TENURE) adalah sebesar 4.000000 

dimiliki oleh semua perusahaan yang terdapat dalam observasi pada tahun 2017 

yang artinya bahwa perusahaan tersebut tidak mengganti kantor akuntan publik 

selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh semua 

perusahaan yang terdapat dalam observasi pada tahun 2014, artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga baru mengganti kantor akuntan publik selama periode 

penelitian.  

Sementara itu, nilai standar deviasi untuk TENURE sebesar 1.109255 atau 

atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel audit 

tenure yang diproksikan dengan TENURE memiliki sebaran dan penyimpangan 
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data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan 

tidak menyebabkan bias dengan kata lain data terdistribusi dengan baik (homogen). 

 

4.2.1.5 Financial Distress  (DER) 

Variabel financial distress  yang diproksikan dengan DER merupakan 

variabel independen keempat dalam penelitian ini, yang diukur dengan membagi 

jumlah total kewajiban dengan total ekuitas. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel DER memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar  0.703149. Kemudian, median untuk variabel financial 

distress sebesar  0.585729. 

Nilai maksimum untuk financial distress  (DER) adalah sebesar  3.700960 

dimiliki oleh Plaza Indonesia Reality Tbk (PLIN) tahun 2017 dan Pudjiati Prestige 

Tbk (PUDP) tahun 2017 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

mengalami penurunan keuangan yang besar selama periode penelitian. Nilai 

minimum sebesar  0.000125 dimiliki oleh Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tahun 2017 

artinya bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan keuangan yang besar 

selama periode penelitian. 

Sementara itu, nilai standar deviasi untuk DER sebesar 0.577861 atau lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel financial 

distress yang diproksikan dengan DER memiliki sebaran dan penyimpangan data 

yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak 

menyebabkan bias dengan kata lain data terdistribusi dengan baik (homogen). 
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4.2.2 Penentuan Model Regresi Linear Berganda 

4.2.2.1 Uji Chow 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5.017858 (39,116) 0.0000 

Cross-section Chi-square 158.150342 39 0.0000 
     
       Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa probabilitas cross section chi-

square sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari α (5%) sehingga 

menggunakan model fixed effect. Jika menggunakan model fixed effect, maka 

selanjutnya perlu dilakukan uji hausman. 

 

4.2.2.2 Uji Hausman 

Tabel 4.4 Hail Uji Hausman 

  

 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random 

dengan sebesar 1.0000. Nilai tersebut lebih besar dari α (5%) yang berarti H0 

diterima dan Ha ditolak sehingga persamaan tersebut menggunakan model random 

effect. 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 4 1.0000 
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4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

                

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa seluruh nilai probabilitas Jarque-

Bera sebesar 0.057576 atau lebih besar dari α (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dengan 

jumlah observasi sebanyak 142. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

  

 

 

 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 142

Mean      -0.006590
Median  -0.001717
Maximum  0.373086
Minimum -0.374712
Std. Dev.   0.176840
Skewness   0.349944
Kurtosis   2.310718

Jarque-Bera  5.709302
Probability  0.057576

 SIZE LEV TENURE DER 

     
     SIZE  1.000000  0.234058  0.106594  0.433046 

LEV  0.234058  1.000000  0.063522  0.759764 

TENURE  0.106594  0.063522  1.000000  0.082976 

DER  0.433046  0.759764  0.082976  1.000000 
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Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki 

nilai melebihi 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak 

ditemukan adanya multikolinearitas antara variabel independen. 

 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi dengan DW-Test 

   

Sumber: Output Eviews 9, data diolah 2018 

Pengujian autokorelasi dengan DW-Test ini yaitu dengan menggunakan tabel 

DW pada observasi 142 dengan variabel independen 4 nilai DL = 1.6684 dan DU 

= 1.7840. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

     
     F-statistic 1.223279 Prob. F(4,137) 0.3038 

Obs*R-squared 4.896803     Prob. Chi-Square(4) 0.2981 

Scaled explained SS 4.244298     Prob. Chi-Square(4) 0.3740 

     
 Sumber: Output Eviews 9, data diolah 2018 

 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.207578     Mean dependent var 0.062938 

Adjusted R-squared 0.184441     S.D. dependent var 0.087749 

S.E. of regression 0.078539     Sum squared resid 0.845073 

F-statistic 8.971898     Durbin-Watson stat 1.972409 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dan didapatkan hasil prob. 

Obs*R-squared sebesar 0.2981 atau lebih besar dari α (5%) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

4.2.4 Hasil Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

ILK = 0.937717– 0.020690SIZEnit – 0.327342LEVit  

– 0.020057TENUREit – 0.130296DERit + Ɛit 

Variabel 

 

Expected sign 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  0.937717 4.087367 0.0001** 

SIZE + -0.020690 -2.581545 0.0109** 

LEV - -0.327342 -4.102862 0.0001** 

TENURE + -0.020057 -3.164255 0.0019** 

DER - 0.130296 4.400415  0.0000** 

R-squared 0.207578 

Adjusted R-squared 0.184441 

Prob. (F-statistic) 0.000002 

** = signifikan pada α (5%)  

Ringkasan Variabel:  

Variabel dependen : Integritas Laporan Keuangan (ILK)  

Variabel independen : Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (LEV), Audit 

Tenure (TENURE), Financial Distress (DER) 

 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Adapun interpretasi dari persamaan diatas yaitu: 
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a. Apabila ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), audit tenure 

(TENURE), dan financial distress (DER) diasumsikan nol maka 

kompensasi CEO (KOMP) yang dihasilkan sebesar 0.937717. 

b. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.020690 menunjukkan bahwa 

kompensasi CEO akan menurun sebesar -0.020690 untuk setiap 

peningkatan satu satuan SIZE dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

c. Koefisien regresi untuk LEV sebesar -0.327342  menunjukkan bahwa 

integritas laporan keuangan akan menurun sebesar -0.327342 untuk setiap 

peningkatan satu satuan LEV dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol.  

d. Koefisien regresi untuk TENURE sebesar -0.020057 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan menurun sebesar -0.020057  

untuk setiap peningkatan satu satuan TENURE dan sebaliknya. Hal 

tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

e. Koefisien regresi untuk DER sebesar 0.130296 menunjukkan bahwa 

integritas laporan keuangan akan menigkat sebesar 0.130296  untuk setiap 

peningkatan satu satuan DER dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

 

4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji T 
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Uji t adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen atau bebas (x) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Uji t 

dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing 

variabel lebih dari  0.05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

1. Pengujian Hipotesis 1 (H1): 

Berdasarkan hasil regresi dengan variable dependen ILK pada table 4.8 

nilai probabilitas untuk variable SIZE sebesar  0.0109 atau lebih kecil dari 

nilai signifikasi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai -0.020690. 

Nilai koefisien yang berniai negatif menandakan bahwa preferensi ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan 

yang di proksikan dengan ILK. Sehingga hal tersebut menunjukan 

preferensi ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan (hipotesis ditolak) 

2. Pengujian Hipotesis 2 (H2): 

Berdasarkan hasil regresi dengan variable dependen ILK pada table 4.8 

nilai probabilitas untuk variable LEV sebesar  0.0001 atau lebih kecil dari 

nilai signifikasi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai -0.327342. 

Nilai koefisien yang berniai negatif menandakan bahwa preferensi 

leverage berpengaruh negatif  terhadap integritas laporan keuangan yang 

di proksikan dengan ILK. Sehingga hal tersebut menunjukan preferensi 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif  signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan (hipotesis diterima). 
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3. Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Berdasarkan hasil regresi dengan variable dependen ILK pada table 4.8 

nilai probabilitas untuk variable TENURE sebesar  0.0019 atau lebih kecil 

dari nilai signifikasi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai -

0.020057. Nilai koefisien yang berniai negatif  menandakan bahwa 

preferensi audit tenure berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan yang di proksikan dengan ILK. Sehingga hal tersebut 

menunjukan preferensi ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan (hipotesis ditolak). 

4. Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Berdasarkan hasil regresi dengan variable dependen ILK pada table 4.8 

nilai probabilitas untuk variable DER sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 

nilai signifikasi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai 0.130296. 

Nilai koefisien yang berniai positif  menandakan bahwa preferensi  

financial distress  berpengaruh positif  terhadap integritas laporan 

keuangan yang di proksikan dengan ILK. Sehingga hal tersebut 

menunjukan preferensi ukuran perusahaan berpengaruh positif  signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan (hipotesis diterima). 

 

4.2.6 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) seperti pada tabel 4.8 adalah 

sebesar 0.184441. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 18,44% variasi variabel ILK 
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yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, leverage, audit tenure,dan 

financial distress, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dijelaskan dalam model. 

 

4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 

4.8 menunjukkan hasil berpengaruh negatif  signifikan.  Hal ini bertentangan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khalil Noveri Setiawan pada 

tahun 2016 dimana ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tidak signifikan.  

Hal ini berarti bahwa pada perusahaan dengan kategori besar tetap akan 

menurunkan integritas laporan keuangannya. 

Perusahaan besar sangat menyadari bahwa mereka menjadi sorotan bagi 

masyarakat dan pemerintah. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka 

akses informasi yang tersedia untuk masyarakat dan pemerintah akan semakin 

banyak, sehingga ini akan membeberkan kemudahan bagi pihak manajemen untuk 

campur tangan dalam pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri dan akan menguntungkan diri sendiri dan akan 

menurunkan integritas laporan keuangan.  

 

4.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan 
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Pengaruh leverage terhadap integritas laporan keuangan seperti pada tabel 4.8 

menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa leverage terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan. Arah tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage 

semakin tinggi juga kewajiban perusahaan memberikan informasi dalam bentuk 

penyajian laporan keuangan secara lebih luas, dengan cara ini menghapuskan rasa 

keraguan kreditor. Leverage perusahaan akan meningkatkan resiko yang dihadapi 

investor sehingga mereka menuntut perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

yang besar. Keadaan ini memicu manajemen perusahaan untuk melakukan 

manipulasi yang dapat berdampak pada integritas laporan keuangan. 

 

4.3.3 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 

4.8 menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa audit tenure terbukti memiliki pengaruh negatif  signifikan.  Semakin 

tingginya masa perikatan audit tenure. Auditor akan memiliki rasa kedekatan yang 

kuat terhadap pihak manajemen sehingga dapat menimbulkan rasa kekeluargaan 

yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. 

Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalil 

Noveri Setiawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa audit tenure yang panjang 

akan menciptakan pengetahuan yang cukup terhadap auditor dan membuat auditor 
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akan semakin teliti serta auditor telah paham mengenai perusahaan nya sehingga 

auditor dapat bekerja lebih efisien dan efektif. 

 

4.3.4 Pengaruh Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Pengaruh financial distress terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 

4.8 menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan.  Sehingga dapat 

disimpulakan bahwa financial distress terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan. Arah tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi financial distress semakin tinggi pula resiko kebangkrutan yang  akan 

dialami perusahaan, sehingga akan terdorong untuk melakukan manipulasi angka 

pada laporan keuangan karena biasanya perusahaan akan membiayai perusahaan 

tersebut dengan menggunakan hutang dan investor akan menghindari perusahaan 

yang memiliki hutang yang tinggi karena akan menambah resiko dan hal ini dapat 

mempengaruhi keintegritasan laporan keuangan.  

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini mengenai analisis pengaruh 

ukuran perusahaan, leverage, audit tenure dan financial distress terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada 

bursa efek Indonesia pada tahun 2014-2017, terdapat hal yang dapat dijadikan 

pertimbangan dan dimanfaatkan. 
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Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh  yang negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan 

kepada perusahaan property dan real estate. Semakin besar perusahaan maka 

semakin banyak akses yang didapatkan oleh masayarakat dan pemerintah untuk. 

Hal tersebut mengaharuskan perusahaan untuk melakukan seleksi informasi yang 

diberikan untuk public agar informasi tersebut tidak disalahgunakan pihak 

manajemen untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri 

sehingga menurunkan nilai perusahaan dan integritas laporan keuangan. 

Leverage memiliki pengaruh yang negatif signifikan. Leverage dalam tingkat 

tinggi akan menimbulkan keraguan kepada para pemegang saham, tingkat leverage 

yang tinggi akan mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga investor khawatir 

tidak akan mendapatkan return yang tinggi dari saham yang investor  pegang. 

Sehingga adanya campur tangan manajemen untuk kepentingan pribadi sehingga 

dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. 

Audit tenure memiliki pengaruh negative signifikan. Rusaknya independensi 

auditor disebabkan oleh masa kerja seorang auditor, dalam hubungan auditor 

dengan klien terdapat tedensi bahwa seiring berjalannya waktu auditor secara 

berangsur menyesuaikan dengan berbagai keinginan manajemen dan kemudian 

tidak bertindak sepenuhnya independen. 

Financial distress memiliki pengaruh positif signifikan. Semakin tinggi rasio 

DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar di banding dengan total 

ekuitas, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 
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(kreditur). Pihak manajemen akan menanggung risiko yang tinggi apabila keadaan 

perusahaan memiliki beban hutang tinggi, maka pihak manajemen akan mengambil 

tindakan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadinya dan 

untuk memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. 

Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini meneliti tentang analisis pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, audit tenure, dan financial distress yang mempengaruhi integritas laporan 

keuangan. Analisis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

aplikasi eviews 9. Data sampel perusahaan sebanyak 40 perusahaan sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Berdasarkan hasil analisa 

dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Integritas 

laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Imah Astinia (2013), 

Hasil penelitian tidak konsisten dengan Khalil Noveri Setiawan (2016). 

2. Leverage berpengaruh negatif  signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Rimi Gusliana (2016). 

3. Audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Hasil penelitian tidak konsisten dengan Khalil Noveri Setiawan 

(2016), Octavia dan Arifin (2013) 

4. Financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan.  

 

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Aisyah Farascahya Abdillah, Ak.-IBS, 2018



 

67 

Indonesia Banking School 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan dalam sampel yang digunakan hanya terbatas pada jenis 

perusahaan, yaitu perusahaan property dan real estate saja yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diakses langsung 

melalui website BEI. 

3. Penelitian ini hanya fokus terhadap ukuran perusahaan, leverage, audit 

tenure, dan financial distress. 

 

5.3 Saran 

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan di masa yang akan dating 

diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang baru lagi dengan 

mempertimbangkan saran di bawah ini: 

1. Menambahkan rentang waktu dalam pengujian 

2. Memperluas objek penelitian tidak hanya pada satu bidang saja seperti 

dalam penelitian ini 

3. Menambahkan atau mengganti indicator penelitian seperti ukuran dewan 

direksi, spesialisasi auditor, kualitas audit dan lain sebagainya. 

4. Dan mempertimbangkan pengukuran dengan menggunakan model yang 

lain. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Data Sampel Penelitian 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN NAMA PERUSAHAAN 

1 APLN 2014 Agung Podomoro Land Tbk 

2 APLN 2015 Agung Podomoro Land Tbk 

3 APLN 2016 Agung Podomoro Land Tbk 

4 APLN 2017 Agung Podomoro Land Tbk 

5 ASRI 2014 Alam Sutera Reality Tbk 

6 ASRI 2015 Alam Sutera Reality Tbk 

7 ASRI 2016 Alam Sutera Reality Tbk 

8 ASRI 2017 Alam Sutera Reality Tbk 

9 BAPA 2014 Bekasi Asri Pemula Tbk 

10 BAPA 2015 Bekasi Asri Pemula Tbk 

11 BAPA 2016 Bekasi Asri Pemula Tbk 

12 BAPA 2017 Bekasi Asri Pemula Tbk 

13 BCIP 2014 Bumi Citra Permai Tbk 

14 BCIP 2015 Bumi Citra Permai Tbk 

15 BCIP 2016 Bumi Citra Permai Tbk 

16 BCIP 2017 Bumi Citra Permai Tbk 

17 BEST 2014 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

18 BEST 2015 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

19 BEST 2016 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

20 BEST 2017 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

21 BIPP 2014 Bhuawanatala Indah Permai Tbk 

22 BIPP 2015 Bhuawanatala Indah Permai Tbk 
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23 BKSL 2014 Sentul City Tbk 

24 BKSL 2016 Sentul City Tbk 

25 BKSL 2017 Sentul City Tbk 

26 BSDE 2014 Bumi Serpong Damai Tbk 

27 BSDE 2015 Bumi Serpong Damai Tbk 

28 BSDE 2016 Bumi Serpong Damai Tbk 

29 BSDE 2017 Bumi Serpong Damai Tbk 

30 COWL 2014 Cowell Development Tbk 

31 COWL 2015 Cowell Development Tbk 

32 COWL 2016 Cowell Development Tbk 

33 COWL 2017 Cowell Development Tbk 

34 CTRA 2014 Ciputra Development Tbk 

35 CTRA 2015 Ciputra Development Tbk 

36 CTRA 2016 Ciputra Development Tbk 

37 CTRA 2017 Ciputra Development Tbk 

38 DART 2014 Duta Anggada Reality Tbk 

39 DART 2015 Duta Anggada Reality Tbk 

40 DART 2016 Duta Anggada Reality Tbk 

41 DART 2017 Duta Anggada Reality Tbk 

42 DILD 2015 Intiland Development Tbk 

43 DILD 2016 Intiland Development Tbk 

44 DILD 2017 Intiland Development Tbk 

45 DUTI 2014 Duta Pertiwi Tbk 

46 DUTI 2015 Duta Pertiwi Tbk 

47 DUTI 2016 Duta Pertiwi Tbk 

48 DUTI 2017 Duta Pertiwi Tbk 
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49 ELTY 2014 Bakrieland Tbk 

50 ELTY 2015 Bakrieland Tbk 

51 ELTY 2016 Bakrieland Tbk 

52 ELTY 2017 Bakrieland Tbk 

53 EMDE 2014 Megepolitan Development Tbk 

54 EMDE 2015 Megepolitan Development Tbk 

55 EMDE 2016 Megepolitan Development Tbk 

56 EMDE 2017 Megepolitan Development Tbk 

57 FMII 2015 Fortune Matte Indonesia Tbk 

58 FMII 2016 Fortune Matte Indonesia Tbk 

59 FMII 2017 Fortune Matte Indonesia Tbk 

60 GMTD 2014 
Goa Makassar Tourism 

Development Tbk 

61 GMTD 2015 
Goa Makassar Tourism 

Development Tbk 

62 GMTD 2016 
Goa Makassar Tourism 

Development Tbk 

63 GMTD 2017 
Goa Makassar Tourism 

Development Tbk 

64 GPRA 2014 Perdana Gapura Prima Tbk 

65 GPRA 2015 Perdana Gapura Prima Tbk 

66 GPRA 2016 Perdana Gapura Prima Tbk 

67 GPRA 2017 Perdana Gapura Prima Tbk 

68 GWSA 2014 Greenwood Sejahtera Tbk 

69 GWSA 2015 Greenwood Sejahtera Tbk 

70 GWSA 2016 Greenwood Sejahtera Tbk 

71 GWSA 2017 Greenwood Sejahtera Tbk 

72 JRPT 2014 Jaya Real Property Tbk 
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73 JRPT 2015 Jaya Real Property Tbk 

74 JRPT 2016 Jaya Real Property Tbk 

75 JRPT 2017 Jaya Real Property Tbk 

76 KIJA 2014 Kawasan Industri Jababeka Tbk 

77 KIJA 2015 Kawasan Industri Jababeka Tbk 

78 KIJA 2016 Kawasan Industri Jababeka Tbk 

79 KIJA 2017 Kawasan Industri Jababeka Tbk 

80 LCGP 2014 Eureka Prima Jakarta Tbk 

81 LCGP 2015 Eureka Prima Jakarta Tbk 

82 LCGP 2016 Eureka Prima Jakarta Tbk 

83 LCGP 2017 Eureka Prima Jakarta Tbk 

84 LPCK 2014 Lippo Cikarang Tbk 

85 LPCK 2015 Lippo Cikarang Tbk 

86 LPCK 2016 Lippo Cikarang Tbk 

87 LPCK 2017 Lippo Cikarang Tbk 

88 LPKR 2014 Lippo Karawaci Tbk 

89 LPKR 2015 Lippo Karawaci Tbk 

90 LPKR 2016 Lippo Karawaci Tbk 

91 LPKR 2017 Lippo Karawaci Tbk 

92 MDLN 2014 Modernland Reality Tbk 

93 MDLN 2015 Modernland Reality Tbk 

94 MDLN 2016 Modernland Reality Tbk 

95 MDLN 2017 Modernland Reality Tbk 

96 MKPI 2014 Metropolitan Kentjana Tbk 

97 MKPI 2015 Metropolitan Kentjana Tbk 

98 MKPI 2016 Metropolitan Kentjana Tbk 
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99 MKPI 2017 Metropolitan Kentjana Tbk 

100 MTLA 2014 Metropolitanland Tbk 

101 MTLA 2015 Metropolitanland Tbk 

102 MTLA 2016 Metropolitanland Tbk 

103 MTLA 2017 Metropolitanland Tbk 

104 MTSM 2014 Metro Reality Tbk 

105 MTSM 2015 Metro Reality Tbk 

106 MTSM 2016 Metro Reality Tbk 

107 MTSM 2017 Metro Reality Tbk 

108 NIRO 2015 Nirvana Development Tbk 

109 NIRO 2016 Nirvana Development Tbk 

110 NIRO 2017 Nirvana Development Tbk 

111 OMRE 2014 Indonesia Prima Property Tbk 

112 OMRE 2015 Indonesia Prima Property Tbk 

113 OMRE 2016 Indonesia Prima Property Tbk 

114 PLIN 2014 Plaza Indonesia Reality Tbk 

115 PLIN 2015 Plaza Indonesia Reality Tbk 

116 PUDP 2014 Pudjiati Prestige Tbk 

117 PUDP 2015 Pudjiati Prestige Tbk 

118 PUDP 2016 Pudjiati Prestige Tbk 

119 PUDP 2017 Pudjiati Prestige Tbk 

120 PWON 2014 Pakuwon Jati Tbk 

121 PWON 2015 Pakuwon Jati Tbk 

122 PWON 2016 Pakuwon Jati Tbk 

123 PWON 2017 Pakuwon Jati Tbk 

124 RBMS 2015 Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 
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125 RBMS 2016 Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

126 RBMS 2017 Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

127 RDTX 2014 Roda Vivatex Tbk 

128 RDTX 2015 Roda Vivatex Tbk 

129 RDTX 2016 Roda Vivatex Tbk 

130 RDTX 2017 Roda Vivatex Tbk 

131 RODA 2014 Pikko Land Development Tbk 

132 RODA 2015 Pikko Land Development Tbk 

133 RODA 2016 Pikko Land Development Tbk 

134 RODA 2017 Pikko Land Development Tbk 

135 SMDM 2014 Suryamas Dutamakmur Tbk 

136 SMDM 2015 Suryamas Dutamakmur Tbk 

137 SMDM 2016 Suryamas Dutamakmur Tbk 

138 SMDM 2017 Suryamas Dutamakmur Tbk 

139 SMRA 2014 Summarecon Agung Tbk 

140 SMRA 2015 Summarecon Agung Tbk 

141 SMRA 2016 Summarecon Agung Tbk 

142 SMRA 2017 Summarecon Agung Tbk 
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Lampiran 2 :Hasil Olah Data Dengan Eviews 9 

 

Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5.017858 (39,116) 0.0000 

Cross-section Chi-square 158.150339 39 0.0000 

     
 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.389031 4 0.6646 
     

 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.635326     Mean dependent var 0.247116 

Adjusted R-squared 0.620502     S.D. dependent var 0.178803 

S.E. of regression 0.110149     Akaike info criterion -1.528572 

Sum squared resid 1.492333     Schwarz criterion -1.395557 

Log likelihood 104.5929     Hannan-Quinn criter. -1.474525 

F-statistic 42.85759     Durbin-Watson stat 1.807086 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Hasil Uji Heterokesdasitas 

     
     F-statistic 1.770287     Prob. F(4,125) 0.1390 

Obs*R-squared 6.969573     Prob. Chi-Square(4) 0.1375 

Scaled explained SS 4.386854     Prob. Chi-Square(4) 0.3562 
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     Hasil Regresi 

Dependent Variable: ILK   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/01/02   Time: 00:38   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 36   

Total panel (unbalanced) observations: 130  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.393365 0.174790 7.971638 0.0000 

SIZE -0.036644 0.005994 -6.113617 0.0000 

LEV -0.415796 0.058213 -7.142730 0.0000 

TENURE -0.015958 0.004174 -3.823089 0.0002 

DER 0.179417 0.017279 10.38349 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.139935 0.8873 

Idiosyncratic random 0.049871 0.1127 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.499938     Mean dependent var 0.045769 

Adjusted R-squared 0.483937     S.D. dependent var 0.071158 

S.E. of regression 0.050403     Sum squared resid 0.317557 

F-statistic 31.24231     Durbin-Watson stat 1.208226 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.349978     Mean dependent var 0.245459 

Sum squared resid 2.689985     Durbin-Watson stat 0.142633 
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