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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. 

PENDAHULUAN 

 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 
yaitu setelah pemeriksaan audit berlangsung yang biasanya di berikan rekomendasi 
untuk entitas yang di dalamnya terdapat kelemahan dari entitas dan cara 
menanggulanginya. 

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. 

Industry property dan real estate beberapa tahun kebelakangan ini sedang 
banyak di nikmati dan digunakan, terlihat dari banyaknya proyek proyek 
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pembangunan infrastruktur dan pembangunan gedung dan hunian tempat tinggal. 
Pertumbuhan dan peningkatan industry property dan real estate dipengaruhi oleh 
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 
karakteristik kualitatif yang harus di miliki dalam pengambilan keputusan. Karakteristik 
kualitatif informasi akuntansi yaitu, Relevant, Objectivity, dan Realibility. 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. 

 

KAJIAN TEORI 

Teori Agensi 

 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. 
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 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). 

 

Integritas Laporan Keuangan 

 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. Konservatisme digunakan sebagai proksi integritas laporan 
keuangan karena konservatisme identik dengan laporan keuangan yang understate 
yang resikonya lebih kecil dibandingkan laporan keuangan yang overstate. 

 Konservatisme perusahaan diterapkan dalam konsep yang berbeda beda. 
Salah satu faktor yang sangat menentukan yang sangat menentukan tingkatan 
konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen 
manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang 
transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. 

 

Ukuran Perusahaan 

 Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan 
perusahaan kecil (small firm). 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 diperoleh dari laporan laba rugi dan yang terakhir 
adalah nilai kapitalisasi pasar yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah saham 
yang beredar dengan harga saham. 

 

Leverage 

 Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 
aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal ataupun hutang. 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. 
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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. 
 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. 

 

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. 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. 

 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 : 

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. 

 

Perumusan Hipotesis 

H1: Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Muliyanto dan Budiono, (2015) menyatakan 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. 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). 

H2 : Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

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 
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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. 
 
H3 : 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. 
 
H4 : 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 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). 

 
METEODOLOGI 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. 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. 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. 
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MODEL PENELITIAN 

 ILK =  α  + βX1 + βX2 + βX3 + βX4  + ε 

Keterangan : 

ILK  : Integritas Laporan Keuangan  
β0  : Konstanta 

β1-4  : Koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun 
penurunan variable terikat (Y) yang di dasarkan pada variable bebas (X) 

ε  : Error 
 
 
Operasional Variabel 
Integritas Laporan Keuangan 
Formula yang digunakan dalam perhitungan integritas model Breaver dan Ryan 
(2000) 
 
 
Ukuran Perusahaan 
Formula yang digunakan dalam perhitungan ukuran perusahaan 
 
 
 
Leverage 
Formula yang digunakan dalam perhitungan leverage 
 
 
 
Audit Tenure 
Formula yang digunakan dalam perhitungan audit tenure 
 

 

 

Financial Distress 

Formula yang digunakan dalam perhitungan financial distress 

  

 

 

 

 

 

ILK: NIit - CFOit 

 

Ln (Total Aset) 

LEVit   = 
𝐷 𝑖𝑡

𝐴 𝑖𝑡
 

 

menjumlah total panjang masa perikatan audit 

sebelum auditor berpindah. 

 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

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 

      

 Observations  142  142  142  142  142 

       Sumber: output eviews diolah, 2018 

Pengujian Model 

Tabel 2 

Hasil Persamaan Regresi 

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 
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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) 
 

 

Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan hasil regresi table 2, besarnya koefisien determinasi yang dilihat 
melalui Adjusted R-squre, dalam penelitian ini sebesar 0.184441 atau 18,44%. 
Sehingga ukuran perusahaan, leverage, audit tenure,dan financial distress mampu 
menjelaskan pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan sebesar 18.84%, 
sisanya 81.06% sebesar dijelaskan oleh variable lain diluar model.  

 

Uji F 

 Berdasarkan hasil regresi pada table 2, nilai probabilitas f sebesr  0.000002. 
Hal ini menunjukkn bahwa  nilai probabilitas F dalam penelitian ini kurang dari 0.05 
sehingga variabel ukuran perusahaan, leverage, audit tenure, financial distress 
secara bersama sama memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

 

Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 
2 menunjukkan hasil berpengaruh positif  signifikan.  Hal ini sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khalil Noveri Setiawan pada tahun 
2016 dimana ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif  signifikan. semakin 
besar perusahaan maka akan semakin banyak yang memperhatikan laporan 
keuangannya, karena perusahaan yang besar mempunyai banyak pemangku 
kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus memiliki 
integritas yang tinggi. 

2. Pengaruh leverage terhadap integritas laporan keuangan. 

Seperti pada tabel 2 menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan, 
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. 
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Keadaan ini memicu manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi 
yang dapat berdampak pada integritas laporan keuangan. 

3. Pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan. 
Pada tabel 2 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. 
 

4. Pengaruh financial distress terhadap integritas laporan keuangan. 
Pada tabel 2 menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan, 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.  
 
 

IMPLIKASI MANAJERIAL 
Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh  yang negatif signifikan, 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 (kreditur). 
Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan, dapat disimpulkan Ukuran 
perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Integritas laporan keuangan. 
Leverage berpengaruh negatif  signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Audit 
tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dan 
Financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.  

KETERBATASAN DAN SARAN 

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan diantaranya (i) 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. (ii) penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diakses 
langsung melalui website BEI. (iii)Penelitian ini hanya fokus terhadap ukuran 
perusahaan, leverage, audit tenure, dan financial distress. Peneliti selanjutnya dapat 
menambahkan rentang waktu dan menambahkan variable lainnya yang dapat 
mempengaruhi integritas laporan keuangan. 
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