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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

good corporate governance, leverage, dan spesialisasi industri auditor terhadap 

integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017. 

Mekanisme corporate governance di proksi dengan kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Variabel leverage 

diukur dengan total utang dibandingkan total aset. Variabel spesialisasi industri auditor 

diukur dengan dummy. Sedangkan, variabel dependen integritas laporan keuangan 

diukur dengan indeks konservatisme. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 perusahaan 

manufaktur. Metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit 

berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Variabel komisaris independen 

dan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif pada integritas laporan keuangan. 

Sedangkan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, leverage tidak 

berpengaruh pada integritas laporan keuangan.  

Kata kunci: corporate governance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,   

        komisaris independen, komite audit, leverage, spesialisasi industri auditor,  

        integritas laporan keuangan 
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ABSTRACT 

This study was conducted to obtain empirical evidence about the influence of good 

corporate governance, leverage, and auditor industry specialization on integrity of 

financial statement of manufacturing companies listed on the Indonesian stock 

exchange in 2012-2017. Corporate governance mecanishm are proxy by institusional 

ownership, management ownership, independent commissioner, and committe audit. 

Variable of the leverage measured by with total debt compared to total assets. The 

auditor industry specialization variable measured by dummy. While, the variable 

integrity of financial statements is measured by an index conservatism. The sample 

selection uses purposive sampling method and total sample in this reasearch obtain 

were 69 manufacturing companies. Data processing method uses multiple linear 

regression analysis with software Eviews 9. The results show that committee audit had 

positive and significant influence on integrity of financial statement. The independent 

commissioner and auditor industry specialization variable had negative and significant 

influence on integrity of financial statement. While, the institusional ownership, 

management ownership, leverage had not significant effect to integrity of financial 

statement. 

 

Keywords: Corporate governance, ownership of institutional, ownership of  

        managerial, independent commissioners, audit committee, leverage,  

        auditor industry specialization, integrity of financial statements 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah catatan informasi perusahaan yang berisi data-data 

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan harus mengungkap fakta yang sebenarnya (Wulandari dan 

Budiartha, 2014). Berbagai informasi digunakan oleh para pemakai laporan keuangan 

seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintah dan pemakai lainnya guna pembuatan 

keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan dengan 

integritas yang tinggi (Fajaryani, 2015). 

Sektor manufaktur menarik lebih banyak investasi sehingga mendorong 

pertumbuhan produktivitas dan memfasilitasi pergeseran dari kegiatan yang 

berproduktivitas rendah kepada kegiatan yang berproduktivitas tinggi (World Bank, 

2012). Pertumbuhan industri manufaktur ditopang oleh tingginya investasi di sektor 

industri dan konsumsi di dalam negeri. Sektor ini berkontribusi hingga 20,85% 

terhadap PDB nasional. Pertumbuhan perusahaan non migas dan manufaktur 

beriiringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional karena kinerja sektor manufaktur 

masih mampu dalam menompang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, 

kontribusi sektor industri manufaktur nonmigas terhadap PDB tahun 2015 mencapai 

18,18 persen dengan nilai Rp2.098 triliun. Kontribusi ini meningkat jika dibandingkan 
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dengan tahun 2014 yang mencapai 17,89 persen dengan nilai Rp1.884 triliun 

(Budiyanti, 2016). 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Nasional (%) 

(sumber data BPS diolah: Kemenperin) 

Pada triwulan III 2016 produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) 

tercatat tumbuh sebesar 5,07% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan II 2016 

sebesar 5,01% (yoy) dan triwulan I terendah sebesar 4,1% (yoy). Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyatakan pada tahun 2017 triwulan 1 mengeluarkan data bahwa kondisi 

pertumbuhan produksi industri manufaktur sebesar 4,33% didorong oleh naiknya 

pertumbuhan produksi industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 

9,59%. Triwulan II tahun 2017 BPS menganalisis bahwa pertumbuhan produksi 

industri besar dan sedang sebesar 4,00% yang mengalami penurunan dari triwulan I, 

sedangkan triwulan III pertumbuhan produksi industri besar dan sedang sebesar 5,51% 

Corporate Governance, Leverage, dan Spesialisasi..., Lolyta Destiana Simorangkir, Ak.-Ibs, 2018



3 

 

  Indonesia Banking School 
 

mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh 

pertumbuhan produksi industri logam dasar sebesar 11,97%, dan industri minuman 

sebesar 7,70%.  

Laporan keuangan berdasarkan IFRS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual. Pihak manajerial dapat memilih 

untuk melakukan perubahan terhadap kondisi laporan keuangan mereka sehingga 

terlihat lebih baik, Pemilihan pihak manajerial tersebut dapat memicu manajer untuk 

melakukan perilaku manipulasi informatif (Istiantoro et al, 2017). Dengan demikian, 

perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga 

penyaji dihadapkan oleh pertimbangan konservatisme yang merupakan prinsip kehati-

hatian (Andreas et al, 2017). Integritas informasi laporan keuangan tidak hanya dilihat 

dari sisi besarnya laba atau kualitas laba, karena laba akrual masih dipengaruhi oleh 

kebijakan akuntansi atau metode akuntansi yang digunakan. Implikasi dari penerapan 

prinsip ini adalah pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan 

laba dan aktiva lebih rendah dan utang lebih tinggi (Jama’an, 2008).   

Krisis global saat ini, banyak perusahaan yang melakukan kebohongan dihadapan 

publik dengan menerbitkan laporan keuangan seolah-olah perusahaan tersebut 

mengalami keuntungan atau laba, namun sebenarnya perusahaan sedang mengalami 

kerugian seperti pada skandal yang terjadi pada tahun 2015 yaitu Toshiba Corporation 

dengan memanipulasi laporan laba operasionalnya dengan nilai mencapai US$1,2 

milliar. Manipulasi keuntungan disebabkan karena tekanan dari manajemen puncak 
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untuk memenuhi target keuntungan yang terbilang sulit sehingga mereka melebih-

lebihkan laba dan menunda laporan kerugian. Manipulasi yang dilakukan dari tahun 

2008 baru di ketahui pada saat tahun 2015 bermula ketika pemerintah Jepang 

mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk 

menarik lebih banyak investasi asing, sehingga atas saran pemerintah tersebut, Toshiba 

menyewa tim independen yang terdiri dari akuntan dan pengacara untuk menyeldiki 

transparansi di perusahaaan tersebut. Dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan tim 

independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam 

menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar atau sekitar US$ 1,22 

miliar sejak tahun 2008.  Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak 

cukup luas. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada 

eksternal auditor (kompas.com). 

Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan domestik maupun multinasional 

serta jasa akuntan publik yang mulai dipertimbangkan dan diragukan kredibilitasnya 

disebabkan banyak terjadi manipulasi terhadap data akuntansi terlebih pada laporan 

keuangan perusahaan. Menurunnya integritas laporan keuangan perusahaan, memicu 

terjadinya kasus hukum skandal manipulasi informasi akuntansi yang secara langsung 

melibatkan Chief Executive Officer (CEO), komisaris, komite audit, internal auditor 

hingga eksternal auditor. Dengan hal ini, menyebabkan munculnya keraguan pihak 

masyarakat terhadap pihak internal perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015). 

Tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan dalam perusahaan tersebut 

sehingga banyak direktur perusahaan yang menyalahgunakan otoritasnya dalam 
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kegiatan operasional perusahaan. Tata kelola perusahaan semakin menjadi perhatian 

akibat banyak terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan (Nicolin dan 

Sabeni, 2013 dalam Astria, 2011). Unsur tata kelola perusahaan terdapat dalam laporan 

keuangan yang merupakan sebuah rangkaian tentang sebuah proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta 

pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (I.A Sri dan I.D.G Dharma, 2013). 

Menurut Pergola dan Jospeh (2011: 201) kepentingan pemangku dilindungi dengan 

berbagai cara, yaitu dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, 

peraturan, dan standar teknis, dengan memastikan alokasi rantai ekonomi yang adil, 

dengan memantau pengambilan keputusan manajemen untuk memastikan bahwa 

keputusan akan menciptakan nilai jangka panjang untuk entitas, dan/atau dengan 

memastikan bahwa informasi yang disiapkan dan disediakan oleh manajemen relevan 

dan obyektif (berkualitas tinggi). 

Tata kelola perusahaan dipandang sebagai proses dan struktur yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan korporasi dengan tujuan 

meningkatkan nilai pemegang saham, yang mencakup memastikan kelayakan finansial 

usaha (Okpala, 2012). Penting untuk dipahami bahwa sistem tata kelola sangat spesifik 

bagi setiap perusahaan, dan struktur kepemilikan yang berbeda dapat menghasilkan 

struktur, budaya, dan hasil yang berbeda berdasarkan tujuan tata kelola unik mereka 

(Pergola dan Joseph, 2011: 201). Aspek-aspek yang terdapat di tata kelola perusahaan 

yang akan dibahas yaitu struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit, dan komisaris independen. 
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 Selain tata kelola perusahaan, hutang (leverage) juga mempengaruhi integritas 

laporan keuangan. Rasio Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar aset 

yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi, 

memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi lebih luas dengan menerapkan 

akuntansi konservatif agar laba yang disajikan relatif rendah (Gayatari dan Suputra, 

2013; Mais dan Nuari, 2016). Oleh karena itu, kreditur dan pemegang saham 

mempunyai hak untuk mengawasi pengendalian internal, sehingga perusahaan lebih 

berhati-hati dalam pengungkapan laporan keuangan. Kym et al (2012) berharap bahwa 

perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki dorongan untuk mengelola 

pendapatan dengan baik, agar kreditur berkenan memberikan hutang kepada 

perusahaan.  

Selain peran internal perusahaan, peran eksternal yaitu pihak auditor dibutuhkan 

dalam melakukan pengawasan terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan 

pihak manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan 

terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna (Hardiningsih, 2010). Rozania, 

Ratna dan Marsellisa (2013: 3482) menyatakan persaingan dan kompetisi yang ketat 

dalam profesi akuntan publik dan terbitnya berbagai peraturan dalam industri tertentu 

mendorong KAP untuk membedakan diri dari KAP lainnya. Salah satu cara KAP 

membedakan diri dengan spesialisasi dalam industri klien, karena auditor yang 

melakukan audit di berbagai perusahaan dengan jenis industri yang sama tidak hanya 

sekedar memahami sistem akuntansi laporan keuangan, namun juga memiliki 

pemahaman lebih mendalam mengenai sistem serta kondisi industri tersebut. Jerry Sun 
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dan Guoping Liu, (2012) menyatakan auditor spesialis industri dapat membantu 

direktur luar untuk lebih efektif mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena 

itu, sangat berharga bagi dewan direksi untuk menyewa auditor spesialis industri. 

Bukti empiris tata kelola perusahaan, leverage, dan spesialisasi industri auditor 

menunjukkan hasil inkonsisten karena objek industri yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan Wulandari dan Budiartha (2014), Fajaryani (2015), Dewi dan Putra (2016) 

menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Gayatari dan Suputra (2013), Mais 

dan Nuari (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, Hardiningsih (2010), Nicolin dan 

Sabeni (2013), Brilianti (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh pada integritas laporan keuangan. 

 Penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra (2016) mengenai kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian 

Hardiningsih (2010), Brilianti (2013) menunjukkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Nicolin dan 

Sabeni (2013), Wulandari dan Budiartha (2014), Fajaryani (2015) menemukan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian Gayatari dan Suputra (2013), Nicolin dan Sabeni (2013), Dewi dan 

Putra (2016), Mais dan Nuari (2016) serta, Nasr dan Ntim (2018) melakukan penelitian 

mengenai komisaris independen yang menunjukkan berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. Sedangkan Hardiningsih (2010), Wulandari dan Budiartha 
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(2014), Nurjannah dan Pratomo (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian mengenai komite audit yang dilakukan oleh Okpala (2012), Nicolin dan 

Sabeni (2013), Gayatri dan Suputra (2013) menunjukkan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Hardiningsih 

(2010), Brilianti (2013), Dewi dan Putra (2016) menemukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Gayatari dan Suputra (2013) yang menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Fajaryani (2015), 

Mais dan Nuari (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Brilianti (2013) 

mengemukakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 

Penelitian yang dilakukan Fajaryani (2015) mengenai spesialisasi industri auditor 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hardiningsih (2010), Nicolin 

dan Sabeni (2013) menemukan bahwa spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) dengan 

menggunakan variabel Corporate Governance dan spesialisasi industri auditor, penulis 

juga menambahkan variabel leverage dari penelitian Gayatari dan Suputra (2013) 

dengan alasan keberadaan hutang yang relatif tinggi dapat menurunkan integritas 

laporan keuangan, karena perusahaan akan menerapkan akuntansi konservatif agar laba 

yang disajikan lebih rendah. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan penelitian ini 
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dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini mengambil objek sektor 

manufaktur karena jumlah sub sektor manufaktur dapat mewakili jenis industri yang 

ada Indonesia dan jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia besar dengan tingkat 

persaingannya yang tinggi, serta menggunakan periode lebih lama yaitu periode 2013-

2017. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu bahwa penelitian yang dilakukan tidak 

konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melalui penulisan 

skripsi yang berjudul “Corporate Governance, Leverage, Spesialisasi Industri 

Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan integritas 

yang rendah karena tidak mencerminkan realitas sesungguhnya terutama beberapa 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan manipulasi data akuntansi seolah 

membuat perusahaan sedang mengalami laba agar investor tetap menginvestasikan 

sejumlah dana ke perusahaan, hal inilah menyebabkan investor harus menanggung 

kerugian yang tinggi.  

Tindakan manipulasi data akuntansi yang tidak hanya melibatkan pihak internal 

perusahaan tetapi juga pihak eksternal perusahaan. Hal tersebut terjadi karena 

kurangnya optimal fungsi pengawasan oleh dewan komisaris serta investor yang 

terkait, sehingga tidak mampu membatasi kesempatan manajer dalam melakukan 

penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Perusahaan yang meminjam dana 

kepada kreditur harus mempunyai informasi laporan keuangan yang lengkap dan jelas, 
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agar kreditur dapat percaya dengan perusahaan tersebut, sehingga investor dapat lebih 

royal dalam menginvestaikan dananya untuk membantu kegiatan operasional ataupun 

produksi perusahaan agar tujuan keuntungan tinggi dapat tercapai. Masih minimnya 

perusahaan menggunakan auditor spesialis industri yang memiliki banyak pengetahuan 

dan keahlian khusus di bidang industri perusahaan tersebut, dibandingkan auditor non 

spesialis. Auditor spesialis industri dapat memberikan layanan atau jasa audit 

berkualitas tinggi kepada klien dan berperan penting dalam memantau proses 

pelaporan keuangan, sehingga diduga penggunaan spesialis industri auditor dapat 

mempengaruhi integritas laporan keuangan 

Adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

Good Corporate Governance, Leverage, Spesialisasi industri auditor terhadap 

integritas laporan keuangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali, dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 
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3. Apakah terdapat pengaruh dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan 

di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap integritas laporan 

keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

5. Apakah terdapat pengaruh dari leverage terhadap integritas laporan keuangan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

6. Apakah terdapat pengaruh dari spesialisasi industri auditor terhadap integritas 

lapoaran keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

7. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, leverage, dan 

spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017? 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian memperoleh temuan yang terfokus melalui masalah dan untuk 

menghindari penafsiran berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu: 

1. Penelitian difokuskan membahas kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komisaris independen, leverage, dan spesialisasi 

industri auditor terhadap integritas laporan keuangan; 

2. Perusahaan sektor manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan di 

website resmi BEI; 
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3. Objek Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017; 

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

2. Menganalisis pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan 

keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

3. Menganalisis pengaruh dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan 

di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

4. Menganalisis pengaruh dari komisaris independen terhadap integritas laporan 

keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

5. Menganalisis pengaruh dari leverage terhadap integritas lapoaran keuangan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

6. Menganalisis pengaruh dari spesialisasi industri auditor terhadap integritas 

laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

7. Menganalisis secara simultan pengaruh dari kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, leverage, dan 

spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu 

pengetahuan dalam menilai Integritas Laporan Keuangan dan memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh Corporate Governance, Leverage, kualitas audit. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi di bidang ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang akuntansi dan auditing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi agar manajemen 

perusahaan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di 

lingkungan perusahaannya dan agar perusahaan memberikan pelatihan khusus 

dalam pelaksaanaan tata kelola perusahaan yang baik. KAP juga diharapkan 

dalam memberikan jasa auditing dapat melakukan audit secara independen tanpa 

adanya kerjasama dengan internal perusahaan yang ingin meninggikan laba atau 

memanipulasi laporan keuangan. 

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan pengguna laporan 

keuangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan sehingga para pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan secara bijak. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan uraian latar belakang mengenai pertumbuhan 

perusahaan manufaktur di Indonesia, serta memberikan gambaran 

tentang Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris 

Independen, Komite Audit, Leverage, dan Spesialisasi Industri Auditor 

yang dapat mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan untuk diteliti. 

Ruang lingkup juga berisi mengenai identifikasi dan batasan penelitian, 

tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh, dan sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari pembahasan tentang 

pengertian laporan keuangan, integritas laporan keuangan, Good 

Corporate Governance, Leverage dan Spesialisasi Industri Auditor. 

Kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu yang mendukung 

perumusan hipotesis. Kajian teori ini dianggap sesuai dan relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi dan dapat dijadikan acuan dalam 

menganalisa penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan model penelitian 

yang dipakai dan variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik 
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pengumpulan data dan pengolahan data, jenis data, serta rencana 

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil analisis kepemiilkan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, leverage, 

dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan 

dari rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Data yang diolah berupa permodelan data 

panel, uji asumsi klasik, adjusted 𝑅2, dengan teknik pengujian hipotesis 

uji t dan uji f yang akan diinterpretasikan sesuai dengan literature. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yaitu kepemiilkan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen, komite audit, leverage, dan spesialisasi industri auditor 

terhadap integritas laporan keuangan, saran untuk peneliti selanjutnya 

dengan memberikan keterbatasan dalam penelitian ini sehingga peneliti 

selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini.
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LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Agency Theory atau yang biasa disebut teori agensi menjelaskan tentang 

hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (principal) dan manajemen (agent). 

Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki 

dampak kepada orang lain (Nicolin dan Sabeni, 2013). Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang 

saham (shareholders) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Jensen 

dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan agen dapat timbul karena adanya kontrak 

dimana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen/manajer) untuk melakukan 

beberapa pekerjaan atas kepentingan pemilik, sesuai dengan keputusan yang diberikan 

principal kepada agen (Godfrey et al, 2010). 

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna 

menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri 

sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk 

averse). Sifat dasar manusia yaitu sebagai manajer dapat bertindak opportunistic 

dengan mengutamakan kepentingannya sendiri dalam mengungkapkan sebuah 

keadaan di perusahaan. Manajer itu sendiri mempunyai kewajiban kepada pemegang 
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saham atau pemberi pinjaman untuk mengungkapkan informasi melalui laporan 

keuangan (Putra dan Muid, 2012). Jika manajer kurang bisa dalam menyampaikan 

informasi perusahaan, maka akan memicu timbul adanya asimetri informasi antara 

manajemen dengan pemilik. Ketidakseimbangan informasi ini dapat membuat peluang 

manajer untuk melakukan tindakan earnings management yang berupa manajer 

memanipulasi laporan keuangan kepada pemilik mengenai kinerja ataupun laba 

perusahaan (Jamaan, 2008). 

Perbedaan kepentingan dengan asimetri informasi dapat menimbulkan masalah 

agensi yang membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (agency cost). Konflik 

keagenan muncul karena adanya kontrak kerja tidak sempurna yang menyebabkan 

tidak semua kontingensi dapat dipertanggungjawabkan; Pemantauan sulit dan mahal, 

karena itu, pemilik mengalami kesulitan untuk mempertahankan hak kepemilikan 

mereka (Eisenhardt, 1989). Masalah agensi ini dapat menimbulkan biaya agensi yang 

merupakan pengurangan kesejahteraan dari prinsipal dan agen, Jensen dan Meckling 

menyatakan terdapat biaya yang akan dikeluarkan untuk meminimalkan konflik, yaitu 

monitoring costs, bonding costs, residual cost (Godfrey et al, 2010). Teori agensi 

menyatakan bahwa konflik dapat dikurangi dengan adanya mekanisme corporate 

governance (Nicolin dan Sabeni, 2013). 

Corporate governance merupakan sebuah konsep yang berdasarkan teori 

keagenan dapat berfungsi untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan 

menerima return atas dana yang telah diinvestasikan (Dewi dan Putra, 2016). Manajer 

wajib memberikan informasi tentang keadaan perusahaan secara transparansi agar 
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pihak pemegang saham dapat mengetahui keadaan perusahaan tersebut. Tata kelola 

perusahaan diharapkan mampu menghubungkan persepsi antara pemilik dengan 

pemegang saham bahwa manajer tidak akan melakukan manipulasi laporan keuangan, 

sehingga dapat meminimalkan atau menekan biaya keagenan (agency cost) dan dapat 

meningkatkan kualitas informasi keuangan sehingga dapat menambah nilai suatu 

perusahaan (Putra dan Muid, 2012). 

Selain mekanisme corporate governance, perusahaan juga membutuhkan pihak 

ketiga yang bersifat independen yaitu auditor untuk meminimalkan konflik yang terjadi 

antara pemilik dengan manajer. Auditor inilah yang akan mengawasi manajer dalam 

bertindak sesuai aturan ataupun keinginan pemilik, serta auditor juga mempunyai tugas 

untuk memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan 

dengan kelangsungan perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013). 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Menurut Reeve et al (2012) laporan keuangan merupakan penyajian laporan 

keuangan setelah transaksi dicatat dan dirangkum untuk menyediakan informasi 

kepada pengguna. Selain itu PSAK 1 juga menjelaskan bahwa, laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan 
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keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang di percayakan kepada mereka (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). 

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok yakni: (1) dapat dipahami (understandability), (2) relevan (relevance), 

(3) keandalan (reliability), dan (4) dapat diperbandingkan (comparability) (Wahyuni 

et al, 2016:53). PSAK No.1:36 menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan 

setidaknya secara tahunan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.  

Menurut Warren (2014:15) terdapat 4 jenis laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan: 

1. Income statement atau laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan 

pendapatan dan beban serta mengahasilkan laba bersih atau kerugian bersih 

perusahaan dalam periode waktu tertentu; 

2. Statement of owner’s equity atau laporan perubahan modal, yaitu ringkasan 

perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, 

seperti sebulan atau setahun; 

3. Balance sheet atau neraca, yaitu laporan aset, liabilitas, dan modal dalam periode 

waktu tertentu; 

4. Statement of cash flows atau laporan arus kas, yaitu ringkasan informasi 

mengenai kas masuk (penerimaan) dan kas keluar (pembayaran) untuk jangka 

waktu tertentu. 

Corporate Governance, Leverage, dan Spesialisasi..., Lolyta Destiana Simorangkir, Ak.-Ibs, 2018



20 

 

 
Indonesia Banking School 

2.1.3 Integritas Laporan Keuangan 

Integritas merupakan ciri yang mutlak dari manusia dan salah satu fitur penting 

untuk kelancaran fungsi dari sebuah organisasi atau lembaga (Said et al, 2016). 

Integritas juga mengacu pada kualitas atau karakteristik perilaku individu atau 

organisasi yang menunjukkan kualitas bertindak sesuai dengan nilai moral, standar, 

dan aturan yang dapat diterima oleh anggota organisasi maupun masyarakat (Kolthoff 

et al, 2010). Menurut Hardiningsih (2010), integritas laporan keuangan adalah laporan 

keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada 

yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Sedangkan, menurut Jamaan (2008) Integritas 

informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang 

dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan 

keuangan harus jujur sesuai kondisi perusahaan tersebut, serta tidak ada ikut campur 

tangan dari pihak yang tidak berkepentingan. 

Karakteristik kualitatif merupakan informasi akuntansi paling berguna untuk 

tujuan pengambilan keputusan yaitu relevansi (relevance), dan pernyataan yang 

sebenarnya (faithful representation) (Kieso et al, 2014). Sehingga laporan keuangan 

yang berintegritas tinggi harus memenuhi dua karateristik tersebut. Informasi yang 

memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan 

pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan (Yulinda, 2016). 

Ruch dan Taylor (2015) mempunyai dua sudut pandang yang melibatkan peran 

akuntansi informasi. Perspektif pertama memandang fungsi akuntansi sebagai metode 
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untuk menangkap informasi yang digunakan untuk menilai nilai pasar ekuitas untuk 

tujuan keputusan investasi. Perspektif kedua menganggap fungsi utama akuntansi 

sebagai metode untuk memberikan informasi yang memungkinkan pihak kontraktor 

untuk mengevaluasi seberapa baik kewajiban kontrak dilakukan. 

Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan 

yang biasanya diukur dengan manajemen laba (Jama’an, 2008). Menurut Wats (2003: 

209) konservatisme menguntungkan pengguna laporan akuntansi perusahaan karena 

konservatisme mengimbangi bias manajerial, dan mengecilkan laba kumulatif serta 

aktiva bersih. 

2.1.3.1 Konservatisme 

Ross. L. Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-

hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam 

mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui utang dan kerugian yang 

mempunyai kemungkinan akan terjadi. Menurut Givoly dan Hayn (2000) 

konservatisme adalah konvensi penting dari pelaporan keuangan. Hal ini menyiratkan 

kehati-hatian dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan aset. Namun, terlepas 

dari peran sentralnya dalam teori dan praktik akuntansi, tidak ada definisi konservatif 

konservatisme.  

Menurut Watss (2003) akuntansi konservatif berupaya mengatasi bahaya moral 

yang disebabkan oleh pihak perusahaan yang memiliki informasi asimetris, imbalan 

asimetris, dan kewajiban terbatas. Misalnya, konservatisme dapat mengandung 
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perilaku oportunistik manajemen dalam melaporkan tindakan akuntansi yang 

digunakan dalam suatu kontrak. Beaver dan Ryan (2000) mengidentifikasikan bahwa 

konservatisme sebagai adanya perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku dimana 

perbedaan tersebut berbeda dengan perbedaan sementara akibat economic gains atau 

losses yang diakui dalam nilai buku secara berkelanjutan, sehingga rasio nilai pasar 

cenderung lebih rendah atau lebih tinggi.  

Pengukuran konservatisme yang digunakan dalam penelitian dibagi dengan 5 

model, yaitu: 

1. Model Basu (1997) 

Pada penelitiannya Basu menjelaskan bahwa analisis konservatisme memberikan 

wawasan ke dalam sifat akuntansi akrual, dimana penerimaan dan pencairan uang 

dianggap bukti yang obyektif, transfer uang tunai langsung dicatat ketika terjadi. Efek 

dari konservatisme pada pendapatan dan arus kas dapat dianalisis. Memungkinkan 

akuntan untuk mengeluarkan informasi bad news untuk masa depan lebih cepat 

terinformasi dalam laba dibandingkan good news secara asimetris tepat waktu. 

Dalam modelnya basu menggunakan model piecewise-linear regression sebagai 

berikut:  

 

Dimana ΔNIt adalah net income sebelum adanya extraordinary items dari tahun t-1 

hingga t, yang diukur dengan menggunakan total assets awal nilai buku. Sedangkan 

DΔNIt-1 adalah dummy variable, dimana bernilai 1 jika perubahan ΔNIt-1 bernilai 

negatif. 

ΔNI = α0 + α1ΔNIt-1 + α2DΔNIt-1 + α3DΔNIt-1 x ΔNIt-1 + εt 
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2. Model Beaver and Ryan (2000) 

Pengukuran Beaver dan Ryan (2000) menggunakan market to book ratio yang 

mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Perusahaan yang 

menerapkan konservatisme melaporkan net assets dan book to market ratio yang lebih 

rendah. Beaver juga menjelaskan Aspek sistem akuntansi yang mengalami 

perlambatan (tetapi tidak selalu hanya tertinggal) termasuk penilaian dari dimiliki 

hingga jatuh tempo sekuritas utang dan utang perusahaan sendiri dengan biaya 

perolehan diamortisasi dan historis penyusutan biaya aset tetap. 

3. Model Givoly and Hayn (2000) 

Menurut penelitian Givoly dan Hayn (2000), konservatisme menghasilkan akrual 

negatif yang terus menerus yang mengakibatkan perbedaan antara laba bersih sebelum 

depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka 

akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa 

konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. 

Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan 

pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut 

dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang 

optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas 

operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif (Fitriany, 2010). 
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Givoly dan Hyan (2000) mengukur konservatisme dengan cara mengurangkan 

income before extraordinary item dengan arus kas operasi dan ditambahkan dengan 

beban depresiasi, dengan rumus sebagai berikut:  

 

Dimana,  

CONACCit = tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t 

NIit = Laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi dari perusahaan i 

pada tahun t 

 CFOit = cash flow dari kegiatan operasi untuk perusahaan i pada tahun t 

4. Model Penman and Zhang (2002) 

Pada penelitian ini Penman and Zhang menggunakan C-score mengukur efek 

akuntansi konservatif pada neraca. Dengan mengukur C-score sebagai tingkat estimasi 

cadangan yang dibuat oleh konservatisme. Dijelaskan pula bahwa, akuntansi 

konservatif itu dapat mempengaruhi aset operasi dan kewajiban operasi. C-score 

lengkap menghitung cadangan yang tidak tercatat yang dibuat oleh semua item operasi 

di neraca, termasuk tunjangan hutang, tunjangan depresiasi, tunjangan penilaian, 

penghasilan ditangguhkan, liabilitas pensiun, dan liabilitas estimasi lainnya. Penman 

dan Zhang (2002) membuat skor C berdasarkan pada perlakuan akuntansi dari tiga 

investasi yang akuntansi relatif bebas dari kebijakan manajerial setelah pengeluaran 

telah terjadi. Pengukuran konservatisme ini diuraikan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

CONACCit = NIit - CFOit 

𝐶𝑖𝑡 =
𝑅𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡

𝑁𝑂𝐴𝑖𝑡
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Keterangan: 

C = Indeks conservatism 

RP = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan 

DEPR = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

NOA = Net Operating Asstes, yang diukur dengan rumus kewajiban keuangan bersih: 

(total hutang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi) 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan model dari Givoly dan Hayn karena 

pada model ini menunjukkan bahwa konservatisme yang menghasilkan akrual negatif 

yang terus menerus dapat membuat perbedaan antara laba bersih sebelum 

depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Sehingga, perusahaan wajib 

mengakui biaya utang atau kewajiban terlebih dahulu baru berhati-hati dalam 

mengakui laba yang dapat membuat laporan keuangan menjadi bias, sehingga dapat 

dimanipulasi oleh manajer. 

2.1.4 Good Corporate Governance 

Menurut Effendi (2016) Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, 

yaitu: hardware dan software. Hardware yang lebih bersifat teknis yang mencakup 

pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan, software yang 

lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (values), 

attitude, dan etika keperilakuan (behavioral ethcis). Menurut Forum Corporate 

Governance on Indonesia (FCGI), corporate governance adalah seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 
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pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan 

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau sistem yang 

mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016:3). 

Perangkat tata kelola dari suatu organisasi sebagai sistem yang terbuka terdiri 

atas struktur tata kelola, mekanisme tata kelola, dan prinsip-prinsip tata kelola. Ketiga 

perangkat tersebut berjalan sebagai satu kesatuan dalam bentuk sistem tata kelola yang 

berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas tata kelola ini dinilai dari seberapa 

jauh sistem tersebut mampu memberikan hasil tata kelola yang diharapkan (Effendi, 

2016:5).  

Menurut Effendi (2016:11) terdapat lima prinsip-prinsip corporate governance, 

yaitu (1) transparency (transparansi) yang mewajibkan adanya suatu informasi yang 

terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan 

keuangan, pengelola perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan; (2) 

accountability (akuntabilitas) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur pesan dan 

tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat 

mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha sebagai penyeimbang kepentingan 

manajemen dan pemegang saham; (3) responsibility (responsibilitas), yaitu perusahaan 

memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta ketentuan berlaku sebagai cermin tanggung jawab perusahaan; (4) independency 

(independensi), yaitu perusahaan harus mampu membuat keputusan yang baik, serta 

tidak boleh adanya pihak diluar struktur yang dapat mencampuri pengurusan 
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perusahaan; (5) fairness (kesetaraan), bahwa semua pemegang saham, termasuk 

investor asing dan pemegang saham minoritas harus mendapat perlakuan yang sama 

dalam setiap keputusan. 

Menurut Agoes dan Ardana (2013:110) menyebutkan paling tidak diperlukan 

empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:  

1. Komisaris Independen 

2. Direktur Independen 

3. Komite Audit 

4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 

2.1.4.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki 

oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar (Jama’an, 2008). Menurut 

Bukhori (2012) kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham pada 

akhir periode akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal, seperti lembaga, 

perusahaan, asuransi, bank atau institusi lain yang memiliki saham dalam jumlah yang 

signifikan sehingga suara mereka dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

Investor institusional menggunakan hak kepemilikan mereka untuk mendorong 

manajer agar lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga 

akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri (Cornett et al, 

2007). Oleh karena itu, adanya pengawasan dari investor institusional dapat membuat 

manajemen untuk bertindak lebih berhati-hati sehingga manajemen dapat meyakinkan 
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para pemegang saham bahwa akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham dalam pelaporan keuangan. 

Investor institusional juga merupakan investor yang berpengalaman 

(shopisticated) sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan tidak mudah 

diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi laporan keuangan (Fajaryani, 

2015).  Menurut Brilianti (2013) kepemilikan institusional yang tinggi memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara 

efektif sehingga dapat menghindari tindakan oportunistik manajer dan cenderung 

meminta manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Oleh karena itu, 

keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan 

(Wulandari dan Budiartha, 2014) 

Kepemilikan institusional penelitian ini diukur menggunakan rumus (Nicolin 

dan Sabeni, 2013): 

 

 

Pemegang saham besar memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau 

manajer daripada anggota dewan direksi yang memiliki sedikit atau tidak ada saham 

yang diinvestasikan dalam perusahaan. Bahkan investor institusional memiliki 

peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk memantau manajer agar dapat 

mengeluarkan laporan keuangan yang berintegritas, sehingga menguntungkan 

pengguna laporan keuangan (Cornett et al, 2007). 

𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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2.1.4.2 Kepemilikan Manajemen 

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya 

persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh 

anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 

2007). Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer, informasi penting bagi pengguna laporan 

keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

(Christiawan dan Tarigan, 2007).  

Kepemilikan manajerial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai 

laporan keuangan yang dapat dipercaya karena dengan manajemen memiliki saham 

disuatu perusahaan maka akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) keputusan dan aktivitas di perusahaan akan 

berbeda dengan adanya kepemilikan manajerial karena manajer sekaligus pemegang 

saham akan menyatukan kepentingannya dengan pemegang saham lain, sedangakan 

perusahaan tanpa ada kepemilikan manajerial maka manajer hanya mementingkan 

keuntungannya sendiri. 

 Jama’an (2008) menemukan bahwa adanya kepemilikan saham oleh pihak 

internal perusahaan menjadi cara untuk memperkecil permasalahan agensi dengan 

menyeimbangkan kepentingan manajer dengan penanam modal. Fajaryani (2015) juga 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan mendorong 

manajemen untuk meningkatkan kinerjanya guna memenuhi harapan pemegang saham 
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yang salah satunya adalah manajemen itu sendiri. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nicolin dan Sabeni, 2013) : 

𝑀𝐴𝑁𝐽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Menurut Gul et al (2002) kepemilikan manajemen yang tinggi meringankan 

beberapa potensi konflik antara pemegang saham dan manajer (secara khusus yang 

terkait dengan situasi bahaya moral). Oleh karena itu perusahaan dengan lebih rendah 

kepemilikan maanjemen cenderung memberikan pendapatan atau kompensasi yang 

lebih besar untuk manajer sehingga tidak ada celah opportunistic. 

2.1.4.3 Komisaris Independen 

Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan 

keputusan oleh dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen sebagai wakil dari 

pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, 

serta menjaga prinsip kesetaraan (fairness). Terdapat tiga elemen penting yang akan 

mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, 

dan komitmen. Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 

tanggal 20 Januari 2014 bahwa masa jabatan direktur dan komisaris independen 

maksimal dua periode berturut-turut, dan wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling 

lambat enam bulan sejak diberlakukan keputusan tersebut. BEI mewajibkan emiten 

memiliki komisaris independent minmal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris 

(Effendi, 2016:43). 
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Komisaris Independen tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari dan 

Rahayu, 2014). Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini 

diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perusahaan dengan 

adanya komisaris independen ini. Penelitian komisaris independen diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut (Nurjannah dan Pratomo, 2014): 

 

 

Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan 

dapat mempengaruhi integitas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam 

perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar 

manajemen perusahaan (Susiana dan Arleen, 2007). 

2.1.4.4 Komite Audit 

Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris independen karena 

mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat. Ikatan 

Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit, yaitu suatu komite yang 

bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =
∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
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pelaksanaan audit, dan implementasi corporate governance di perusahaan (Effendi, 

2016:48). Menurut peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 

3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar 

Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit dapat menjadi monitor yang lebih efektif 

apabila adanya proporsi besar dari anggota diluar direktur independen dan anggota 

komite audit perusahaan dan keuangan harus memiliki pengalaman dan pelatihan untuk 

memahami tindakan manajemen laba (Xie et al, 2003).  

Tujuan pembentukan komite audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan 

yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku 

umum. (2) Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai. (3) Menindaklanjuti 

terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan 

implikasi hukumnya. (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Sesuai dengan 

fungsi komite audit di atas, sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan 

(Susiana dan Arleen, 2007). Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Komite 

Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang 

diberikan, serta membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang 

diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan 

melalui dewan komisaris (Jama’an, 2008). Penelitian ini menggunakan pengukuran 

komite audit yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) serta 
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Dewi dan Putra (2016) yaitu dengan membandingkan jumlah komite audit terhadap 

total jumlah komisaris. 

 

 

Konflik antara manajer dan eksternal auditor terjadi dalam memilih 

prosedur akuntansi yang digunakan. Sejak, auditor ditunjuk oleh perusahaan, maka 

akan dilakukan pemecatan jika pendapat yang berbeda tidak dapat 

diselesaikan. Pada tingkat lebih rendah, laporan keuangan sering dinegosiasikan 

(Saleh et al, 2007). Sehingga, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas 

dibentuklah komite audit sebagai independen dalam penyelasaian konflik tersebut. 

Komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah 

yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern 

(Hardiningsih, 2010). 

2.1.5 Leverage 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Latifah, 2015). Leverage membantu membatasi 

perilaku oportunistik manajer karena adanya utang maka diperlukan pembayaran utang 

yang akan mengurangi jumlah uang tunai yang tersedia bagi manajer untuk berinvestasi 

dalam proyek peningkatan non-nilai (Ardison et al, 2012).  

𝐾𝐴 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
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Perusahaan yang cenderung memiliki hutang relatif tinggi akan memiliki 

ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian berada pada 

kondisi yang normal, namun memiliki resiko kerugian ketika ekonomi mengalami 

penurunan (Brigham dan Houston, 2010:143). Sehingga, perusahaan dengan likuiditas 

tinggi wajib mempunyai utang sebagai penyumbang utama struktur modal di 

perusahaan, sehingga perusahaan manapun pasti membutuhkan sumbangan dana dari 

utang (Rouf, 2018). 

Brigham dan Houston (2010:68-69) menyatakan pengukuran leverage dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:  

a. Rasio Total Utang terhadap Total Aset 

Rasio total utang terhadap total aset atau rasio utang (debt ratio) mengukur 

persentase dana yang diberikan oleh kreditur. Kreditur lebih menyukai rasio 

utang yang rendah karena semakin rendah rasio utang, semakin besar   

perlindungan terhadap kerugian kreditur jika perusahaan dilikuidasi. Rasio 

utang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

b. Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga  

Rasio kelipatan pembayaran bunga mengukur sejauh mana laba operasi dapat 

mengalami penurunan sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya 

bunga tahunannya. Pihak kreditur akan melakukan tindakan hukum apabila 

R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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perusahaan mengalami kegagalan dalam membayar bunga. Rasio kelipatan 

pembayaran bunga dapat dinyatakan sebagai berikut:  

 

 

c. Rasio Cakupan Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization (EBITDA)  

Rasio cakupan EBITDA merupakan alternatif guna mengatasi kelemahan 

rasio kelipatan pembayaran bunga. Rasio ini lebih lengkap daripada rasio 

kelipatan pembayaran bunga karena mengakui bahwa penyusutan dan biaya 

amortisasi bukan merupakan biaya tunai dan dengan demikian tersedia untuk 

perlakuan hutang dan pembayaran sewa dan pembayaran pokok hutang 

adalah biaya tetap. Rasio ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio total utang terhadap total aset 

karena menunjukan pendanaan perusahaan dan kemampuan modal sendiri untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

2.1.6 Spesialisasi Industri Auditor 

Spesialisasi industri adalah atas banyaknya jasa atestasi atau banyaknya klien 

industri sejenis dengan yang dikerjakan atau ditangani oleh auditor KAP dalam tahun 

pengamatan, juga menjadikan ukuran dalam penelitian ini kualitas kantor akuntan 

Rasio Kelipatan Bunga=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎 𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎
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publik terhadap integritas informasi laporan keuangan (Jama’an, 2008). Auditor 

spesialis industri dapat membatasi manajemen laba tidak hanya melalui audit laporan 

keuangan tetapi juga melalui interaksi mereka dengan mekanisme corporate 

governance internal perusahaan termasuk dewan direksi (Sun dan Liu, 2012). 

Arens et al (2017:38) menyatakan tidak cukup bagi auditor untuk fokus 

memahami transaksi akuntansi saja, namun lebih ke pendekatan yang terintegrasi untuk 

mempertimbangkan risiko salah saji dan pengendalian operasi yang dilakukan untuk 

mencegah salah saji. Auditor harus memiliki pemahaman tentang entitas dan 

lingkungannya yang mencakup pengetahuan tentang industri klien dan aturan, serta 

operasionalnya, termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan 

kreditor. Menurut Arens juga, auditor harus mempertimbangkan dan mengidentifikasi 

strategi, proses bisnis klien, serta faktor-faktor penting terkait dalam menganalisis 

risiko bisnis yang terkait strategi klien yang dapat mempengaruhi apakah laporan 

keuangan dinyatakan secara wajar. 

Menurut Arens et al (2017:267) Standar auditing mengharuskan auditor untuk 

melakukan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis 

klien dan lingkungannya agar tidak terjadi salah saji dalam laporan keuangan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya memahami bisnis klien dan industri, 

antara lain: 

1. Auditor perlu memahami sifat dari bisnis klien untuk memahami dampak dari 

kemerosotan ekonomi terutama pada laporan keuangan klien dan kemampuan 

perusahaan untuk going concern. 
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2. Teknologi informasi menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan 

pemasok utama. Sehingga, auditor membutuhkan pengetahuan yang lebih besar 

tentang pelanggan dan pemasok utama dan risiko terkait. 

3. Klien telah memperluas operasi secara global, seringkali melalui joint ventures 

atau aliansi strategis 

4. Teknologi informasi mempengaruhi proses klien internal, meningkatkan kualitas 

dan ketepatan waktu informasi akuntansi 

5. Peningkatan sumber daya manusia dan aset tidak berwujud lainnya telah 

meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi 

manajemen. 

6. Banyak klien mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang rumit, 

seperti jaminan hutang obligasi atau sekuritas yang didukung hipotek, yang 

mungkin telah menurun nilainya, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi 

yang rumit, dan sering melibatkan mitra tidak dikenal yang dapat menciptakan 

risiko keuangan yang tidak terduga bagi klien. 

Arrens et al (2017: 235) mengemukakan tiga alasan utama pentingnya 

pemahaman yang memadai mengenai industri klien dan lingkungannya, antara lain: 

1. Risiko yang terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian 

auditor terhadap risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima dan 

bahkan dapat mempengaruhi keterlibatan auditor dalam industri berisiko, 

seperti layanan keuangan dan asuransi kesehatan; 
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2. Banyaknya risiko yang dimiliki oleh masing-masing industri. Pengalaman 

dengan risiko tersebut membantu auditor dalam menentukan relevansi bagi 

klien ketika auditor menilai risiko bisnis dan risiko salah saji material 

3. Banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus 

dipahami auditor untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan tersebut 

telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) auditor dikatakan spesialis 

jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total perusahaan yang ada didalam industri 

tersebut. Pengklasifikasian ini didasarkan pada persentase jumlah perusahaan yang 

diaudit oleh KAP sejenis dalam sub sektor industri. Jama’an (2008) menemukan bahwa 

perusahaan yang di audit dengan lebih besar proporsi jumlah klien spesialis industri 

sejenis lebih tinggi hasilnya dibanding dengan lebih sedikit proporsi jumlah klien 

spesialis industri sejenis yang lebih rendah hasilnya. Sedangkan, penelitian yang 

dilakukan Sun dan Liu (2012) menunjukkan bahwa direktur berkualitas tinggi lebih 

efektif dalam menghambat manajemen laba ketika mereka menyewa auditor spesialis 

industri. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Hardiningsih (2010) dengan judul “Pengaruh Independensi, Corporate 

Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 73 perusahaan dengan objek penelitian 

sektor manufaktur sub sektor aneka industri dan industri dasar yang terdaftar di BEI 
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periode 2005-2008 dan berlokasi di Semarang. Sampel yang dipilih menggunakan 

metode purposive sampling method dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah independen auditor, komite audit, komisaris independen, ukuran 

dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit 

sedangkan, variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, sedangkan 

independensi auditor, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, dan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan 

Penelitian Nicolin & Sabeni (2013) dengan judul “Pengaruh Struktur Corporate 

Governance, Audit Tenure, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan”. Populasi data sebanyak 184 data dan sampel yang memnuhi 

kriteria dalam penelitian ini 46 perusahaan dengan objek penelitian perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2011 dan 

berlokasi di Semarang. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dan 

metode analisis pengujian hipotesis menggunkan analisis regresi linear berganda. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure, dan spesialisasi 

industri auditor sedangkan, variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan 

yang diukur dengan konservatisme. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komisaris 

independen dan komite audit berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan manajerial, 
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kepemilikan institusional, audit tenure, dan spesialisasi industri auditor tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Gayatri dan Suputra (2013) dengan judul "Pengaruh 

Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan 

Keuangan”. Objek penelitian ini pada seluruh perusahaan manufaktur go public yang 

listing tahun 2009-2012 dan berlokasi di Bali. Penelitian ini mempergunakan 

pendekatan kuantitatif yang berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 perusahaan. Metode 

penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan analisis data 

dalam penelitian mempergunakan teknik regresi linear berganda. Variabel independent 

dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independent, komite 

audit, ukuran perusahaan, dan leverage. Variabel dependennya adalah integritas 

laporan keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen, 

komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Brilianti (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Perusahaan”. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2010 dan berlokasi di Semarang. Kriteria sampel sebesar 46 perusahaan 

manufaktur per tahun. Teknik pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling dan 

metode analisis data menggunakan regresi berganda (multiple regression). Variabel 
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independen penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komite audit, dan leverage. Variabel dependennya adalah konservatisme. Hasil 

penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

konsevatisme sedangkan, kepemilikan institusional, komite audit, leverage tidak 

berpengaruh terhadap konsevatisme 

Penelitian Wulandari dan Budiartha (2014) dengan judul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi Terhadap 

Integritas Laporan Keuangan”. Populasi yang digunakan meliputi seluruh perusahaan 

manufaktur yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 dan 

lokasi di Bali. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling method dan 

metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel perusahaan 

memenuhi kriteria sebesar 15 sampel dengan total jumlah pengamatan yaitu 45 

observasi. Variabel dependen penelitian ini adalah integritas laporan keuangan 

sedangakan variabel independennya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, komite audit, komisaris independent, dewan direksi. Hasil penelitian ini 

adalah kepemilikan institusional, dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan sedangkan, kepemilikan manajemen, komite audit, 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian Nurjannah dan Pratomo (2014) dengan judul “Pengaruh Komite 

Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan 

Keuangan”. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012 dan lokasi di Bandung. Jumlah sampel yang digunakan 
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adalah 90 perusahaan dengan teknik pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling 

dan metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Variabel dependen 

penelitian ini adalah integritas laporan keuangan sedangkan, variabel independennya 

adalah komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit. hasil penelitiannya 

adalah kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan 

sedangkan, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Penelitian Qoyyimah et al. (2015) dengan judul “Pengaruh Struktur Corporate 

Governance, Audit Tenure Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap 

Integritas Laporan Keuangan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2014 dan berlokasi di 

malang. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang 

memenuhi kriteria berjumlah 14 perusahaan BUMN. Teknik analisis data yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi logistik. Variabel 

dependen adalah integritas laporan keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu 

struktur good corporate governance, audit tenure, ukuran kap. hasil penelitian ini 

adalah komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional yang diproksikan dengan assessment BPKP tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangaan. Sedangkan audit tenure, ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan 

Penelitian Fajaryani (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan”. Objek penelitian pada perusahaan 
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pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013 dn berlokasi 

di Yogyakarta. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, dan 

analisis regresi linier berganda. Variabel dependen adalah integritas laporan keuangan. 

Variabel independennya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan, leverage, spesialisasi industri auditor. Hasil penelitian ini adalah 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, spesialisasi industri auditor berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan. leverage berpengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Penelitian Dewi dan Putra (2016) dengan judul “Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance Pada Integritas Laporan Keuangan”. Objek penelitian pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 dan berlokasi di Bali. Populasi 

penelitian ini mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 hingga 2013. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 24 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun sehingga 

menjadi 72 observasi. Metode penentuan sampling yaitu non-probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. Variabel dependen adalah integritas laporan keuangan. 

Variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, 

komisaris independen, komite audit. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen berpengaruh positif 
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terhadap integritas laporan keuangan. sedangkan, komite audit tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian Mais dan Nuari (2016) dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan 

Keuangan”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dan berlokasi di Jakarta. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Populasi yang 

diperoleh sebesar 41 perusahaan, namun setelah diseleksi berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan maka diperoleh sampel akhir sebanyak 11 perusahaan.  Variabel dependen 

adalah integritas laporan keuangan sedangkan, variabel independen adalah komisaris 

independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage. Hasil penelitian 

ini adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan; kepemilikan institusional, leverage berpengaruh negatif terhadap integritas 

laporan keuangan; ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Penelitian Okpala (2012) dengan judul “Audit Committee and Integrity of 

Financial Statements: A Preventive Mechanism for Corporate Failure”. Populasi dari 

penelitian ini terdiri dari 899 anggota didistribusikan sebagai 183 perusahaan yang 

terdaftar publik di Bursa Efek Nigeria, 615 investor yang memenuhi persyaratan 5% 

memegang dalam tanggung jawab publik terbatas perusahaan dan 100 perusahaan 

Auditing di Nigeria. Sampel ditentukan oleh rumus Yaro-Yeme sebesar 277 sampel. 

Peneliti menggunakan survei sensus dari semua auditor di lapangan, Hipotesis 

Corporate Governance, Leverage, dan Spesialisasi..., Lolyta Destiana Simorangkir, Ak.-Ibs, 2018



45 

 

 
Indonesia Banking School 

penelitian menggunakan uji Z sebagai uji statistik. Hipotesis penelitian ini adalah 

Integritas laporan keuangan tidak tergantung pada peran Komite audit dalam suatu 

organisasi dan Tata kelola perusahaan yang baik tidak mencegah kegagalan organisasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

aktivitas komite audit dan integritas laporan keuangan dan kegiatan komite audit 

meningkatkan tata kelola perusahaan dari suatu organisasi melalui audit laporan 

keuangan. 

Penelitian Nasr & Ntim (2018) dengan judul “Corporate governance mechanisms 

and accounting conservatism: evidence from Egypt”. Indeks EGX-100 dipilih sebagai 

proxy untuk konteks Mesir. Sampel yang digunakan 67 perusahaan. Sampel akhir 

terdiri dari total 201 observasi Mesir. Mengumpulkan dua jenis data utama. Pertama, 

data untuk ukuran direktur variabel CG, persentase direktur non-eksekutif, pemisahan 

peran ketua / CEO dan jenis auditor adalah dikumpulkan langsung dari laporan tahunan 

perusahaan. Penelitian ini hanya mencakup tiga tahun, dari 2011 hingga 2013. Variabel 

dependen adalah konservatisme sedangkan, variabel independennya yaitu Ukuran 

dewan, Komisaris Independen, Pemisahan peran ketua dan CEO, Jenis Auditor. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

akuntansi konservatisme; ukuran dewan, dan jenis auditor berpengaruh negatif 

terhadap akuntansi konsevatisme’ pemisahan ketua dan peran CEO tidak berpengaruh 

terhadap akuntansi konservatisme. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

1. Pancawati 

Hardiningsih 

(2010) 

 

Dependen: 

Integritas 

Laporan 

Keuangan 

Independen: 

a. Independensi 

auditor 

b. Komite audit 

c. Komsaris 

independen 

d. Ukuran dewan 

komisaris 

e. Kepemilikan 

institusional 

f. Kepemilikan 

manajerial 

g. Spesialisasi 

industri 

auditor 

a. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Independensi auditor, 

komite audit, 

komisaris independen, 

ukuran dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

institusional, dan 

spesialisasi industri 

auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

objek sub 

sektor aneka 

industri dan 

industri dasar 

dengan sampel 

73 perusahaan. 

2. Ocktavia 

Nicolin, 

Arifin Sabeni 

(2013) 

Dependen: 

a. Integritas 

Laporan 

Keuangan 

Independen: 

b. Komisaris 

Independen 

c. Kepemilikan 

saham 

institusional 

d. Komite audit 

e. Audit tenure 

f. Spesialisasi 

industri auditor 

a. Komisaris independen 

dan komite audit 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, audit 

tenure, dan spesialisasi 

industri auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Penelitian 

hanya 

menggunakan 

periode 4 

tahun 

2008-2011 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

3 Ida Ayu Sri 

Gayatri, 

I Dewa 

Gede 

Dharma 

Suputra 

(2013) 

Dependen: 

Integritas Laporan 

Keuangan 

Independen: 

a. Kepemilikan 

institusional 

b. Komisaris 

Independen 

c. Komite Audit 

d. Ukuran 

Perusahaan 

e. Leverage 

a. Komisaris independen, 

komite audit, ukuran 

perusahaan, dan 

leverage berpengaruh 

positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

b. Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Penelitian ini 

dilakukan 

periode 2009-

2012 dengan 

sampel 48 

perusahaan 

manufaktur. 

4 Dinny 

Prastiwi 

Brilianti 

(2013) 

Dependen: 

Konservatisme 

Independen: 

a. Kepemilikan 

Manajerial 

b. Kepemilikan 

Institusional 

c. Komite Audit 

d. Leverage 

a. Kepemilikan 

manajerial berpengaruh 

negatif terhadap 

konsevatisme 

b. Kepemilikan 

institusional, komite 

audit, leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

konsevatisme 

 

Periode 

penelitian ini 2 

tahun (2009-

2010). Sampel 

penelitian 46 

perusahaan 

5 N. P. Yani 

Wulandari 

Dan I Ketut 

Budiartha 

(2014) 

Dependen: 

Integritas laporan 

keuangan 

Independen: 

a. Kepemilikan 

institusional 

b. Kepemilikan 

manajemen 

c. Komite audit 

d. Komisaris 

Independen 

e. Dewan Direksi 

a. Kepemilikan 

institusional, dan 

dewan direksi 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Kepemilikan 

manajemen, komite 

audit, komisaris 

independen tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Sampel 

penelitian 15 

perusahaan 

manufaktur 

dengan periode 

2010-2012 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

6. Lita 

Nurjannah, 

Dudi 

Pratomo 

(2014) 

 

Dependen:  

Integritas laporan 

keuangan 

Independen: 

a. Komite audit 

b. Komisaris 

Independen 

c. Kualitas audit 

a. Kualitas audit 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Komite audit, dan 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Sampel yang 

digunakan 90 

perusahaan 

dengan tahun 

2012. 

7 Sofia Dinil 

Qoyyimah, 

Masiyah 

Kholmi, 

Gina 

Harventy 

(2015) 

Dependen: 

Integritas laporan 

Keuangan 

Independen: 

a. Struktur Good 

Corporate 

Governance 

b. Audit Tenure 

c. Ukuran KAP 

a. komisaris 

independen, komite 

audit, kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional yang 

diproksi dengan 

assessment BPKP 

tidak berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. audit tenure, ukuran 

KAP tidak 

berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Objek 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

BUMN 

dengan 

sampel 14 

perusahaan 

periode 2011-

2014 

8. Atik 

Fajaryani 

(2015) 

 

Dependen: 

Integritas laporan 

keuangan 

Independen: 

a. Kepemilikan 

institusional 

b. Kepemilikan 

manajerial 

c. Ukuran perusahaan 

d. Leverage 

e. Spesialisasi industri 

auditor 

a. Kepemilikan 

institusional, ukuran 

perusahaan, 

spesialisasi industri 

auditor berpengaruh 

positif terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

b. Leverage 

berpengaruh negatif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

c. Kepemilikan 

manajerial tidak  

Objek 

penelitian 
pada 

perusahaan 

pertambangan 

periode 2008-

2013    
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

   berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

 

9 Ni Kadek 

Harum Sari 

Dewi dan 

I Made 

Pande 

Dwiana 

Putra (2016) 

Dependen: 

Integritas laporan 

keuangan 

Independen: 

a. Kepemilikan 

institusional  

b. Kepemilikan 

manajemen 

c. Komisaris 

independent 

d. Komite audit 

a. Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajemen, dan 

komisaris independen 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Sampel 

penelitian ini 

24 perusahaan 

manufaktur 

periode 2011-

2013 

10 Rimi 

Gusliana 

Mais, Fadlan 

Nuari (2016) 

Dependen: 

Integritas laporan 

keuangan 

Independen: 

a. Komisaris 

Independen 

b. Kepemilikan 

institusional 

c. Ukuran 

perusahaan 

d. Leverage 

a. Komisaris 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

b. Kepemilikan 

institusional, 

leverage berpengaruh 

negatif terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

c. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Sampel 

penelitian 

menggunakan 

11 perusahaan 

pertambangan 

periode 2012-

2015 

11. Kenneth 

Enoch 

Okpala 

(2012) 

Dependen: 

Integrity of 

Financial 

Statements 

Independent: 

Audit comittee 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan 

antara aktivitas 

komite audit dan 

integritas laporan 

keuangan 

Sampel 

ditentukan 

oleh rumus 

Yaro-Yeme 

sebesar 277, 

penelitian ini 

dilakukan di 

Nigeria 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel yang 

digunakan 

Hasil Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

12 Mahmoud 

A. Nasr and 

Collins G. 

Ntim (2018) 

Dependen: 

Akuntansi 

Konservatisme 

Independen: 

a. Ukuran dewan 

b. Komisaris 

Independen 

c. Pemisahan 

peran ketua dan 

CEO 

d. Jenis Auditor 

a. Komisaris independen 

berpengaruh positif 

terhadap akuntansi 

konservatisme 

b. Ukuran dewan, dan 

jenis auditor 

berpengaruh negatif 

terhadap akuntansi 

konsevatisme 

c. Pemisahan ketua dan 

peran CEO tidak 

berpengaruh terhadap 

akuntansi 

konservatisme 

Sampel yang 

digunakan 67 

perusahaan, 

penelitian di 

lakukan di 

Mesir periode 

2011-2013 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance, leverage, dan spesialisasi 

industri auditor terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur 

periode 2013-2017. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukan oleh 

gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Pemikiran Penelitian 

𝑯𝟑  

𝑯𝟓  

Kepemilikan 

Institusional 

(INST) 

Kepemilikan 

Manajerial 

(MANJ) 

Komite Audit 

(KA) 

Komisaris Independen 

(KI) 

Leverage 

(LEV) 

Spesialisasi Industri 

Auditor 

(SPES) 

Integritas Laporan 

Keuangan 

(KONSR) 

𝑯𝟏  

𝑯𝟐  

𝑯𝟒  

𝑯𝟔  
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap integritas laporan keuangan 

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan manajemen (Nicolin dan Sabeni, 2013). oleh karena itu, 

keberadaan kepemilikan institusional dapat mengendalikan pihak manajemen agar 

dapat mengurangi manajemen laba yang dapat menurunkan integritas dari suatu 

laporan keuangan. 

Jama’an (2008) menemukan bahwa semakin besar kepemilikan institusional 

maka akan semakin tinggi juga integritas laporan keuangan. Investor institusional 

merupakan pemegang saham yang terbesar dalam suatu perusahaan, pemegang saham 

institusi pasti memiliki kemampuan dan profesional yang baik dalam menilai suatu 

laporan yang disajikan. Oleh karena itu, investor institusional tidak mudah di bohongi 

oleh manajemen dalam penerbitan laporan keuangan. Penelitian Wulandari dan 

Budiartha (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan, penelitian Gayatri dan Suputra 

(2013) menunjukkan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada 

integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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𝑯𝟏: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap integritas laporan keuangan 

Kepemilikan saham manajerial merupakan salah satu mekanisme yang 

diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan (Verya, 2017). Manajer 

yang memiliki persentase kepemilikan manajerial cenderung bertanggung jawab dalam 

menjalankan kegiatan perusahaan, mengambil keputusan terbaik dan mengeluarkan 

laporan keuangan yang jujur guna mencapai kepentingan perusahaan tersebut serta 

manajer itu sendiri. 

Kepemilikan manajemen dapat menyelaraskan kepentingan antara agen dan 

principal karena manajemen merupakan pihak internal yang ikut langsung dalam 

mengelola perusahaan (Jama’an 2008). Semakin baik kinerja perusahaan tersebut maka 

akan meningkatkan proporsi kepemilikan saham manajemen (Wulandari dan 

Budiartha, 2014).  

Penelitian yang dilakukan Sari dan Putra (2016) menunjukkan bahwa 

kepemilkan manajemen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian Hardiningsih (2010) juga menunjukan bahwa menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap konservatisme (integritas 

laporan keuangan). Sedangkan, penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑯𝟐: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

  

2.4.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Keberadaan komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham 

independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip 

kesetaraan (fairness). Komisaris ini tidak terafiliasi dengan dewan komisaris lain, 

direksi dan pemegang saham pengendali, sehingga diharapkan dapat bertindak objektif 

dan dapat melihat persoalan perusahaan dengan adanya komisaris independen ini. 

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan 

informasi keuangan yang lebih berkualitas (Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014). Jika 

perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan 

oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat 

badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan 

(Susiana dan Arleen, 2007).  

Menurut penelitian yang dilakukan Nicolin dan Sabeni (2013), Dewi dan Putra 

(2016), dan Nasr & Ntim (2018) juga menunjukkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian Wulandari dan 
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Budiartha (2014) membuktikan komisaris independen tidak berpengaruh pada 

integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑯𝟑: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

 

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan 

integritas laporan keuangan yang dihasilkan (Susiana dan Arleen, 2007). Komite audit 

harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-

hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (Hardiningsih, 2010). 

Berdasarkan tugas dari komite audit sebagai pengawas independen atas laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, maka peranan komite audit akan mampu 

meningkatkan integritas laporan keuangan (Wulandari dan Budhiarta, 2014). Menurut 

Saleh et al (2007) komite audit dapat mengurangi konflik antara manajer dengan 

eksternal auditor dalam memilih prosedur akuntansi yang digunakan, sehingga laporan 

keuangan yang dikeluarkan dapat lebih berintegritas.  

Penyajian laporan keuangan, komite audit bertugas untuk mengawasi audit 

laporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal dan 
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memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah terpenuhi sesuai standar dan 

aturan yang berlaku. Sehingga, komite audit dapat menjadi salah satu upaya 

mengurangi tindakan manipulasi informasi akuntansi dan membuat integritas laporan 

keuangan menjadi meningkat atau tinggi. Penelitian yang dilakukan Okpala (2012, 

Gayatri dan Suputra (2013), Nicolin dan Sabeni (2013) menemukan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan, penelitian Dewi 

dan Putra (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑯𝟒: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 

 

2.4.5 Pengaruh Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko 

keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang 

yang tinggi untuk membiayai aktivanya (Latifah, 2015). Sehingga, kreditur atau 

pemberi pinjaman mempunyai hak untuk mengawasi jalannya perusahaan agar manajer 

tidak mempunyai oportunistik untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. 

Apabila, perusahaan tidak mampu membayar maka kinerja manajer akan disorot 

karena tidak bisa mengatur dan memilih kegiatan yang lebih menguntungkan 

perusahaan dan dapat menimbulkan kecurigaan oleh pemegang saham atau pemberi 
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kredit. Hal inilah, membuat manajer tidak berani untuk melakukan manipulasi laporan 

keuangan. 

Semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kewajiban perusahaan memberikan 

informasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara lebih luas, jika perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki leverage lebih rendah, sehingga dengan cara ini akan menghapuskan 

rasa keraguan kreditor(Verya, 2017). 

Penelitian yang dilakukan Gayatari dan Suputra (2013) menunjukan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan, 

penelitian Mais dan Nuari (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑯𝟓:  Leverage berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 

 

2.4.6 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

Pengetahuan yang harus dimiliki auditor tidak hanya pengetahuan mengenai 

pengauditan dan akuntansi melainkan juga industri perusahaan klien. Pengetahuan 

lebih mendalam yang dimiliki oleh auditor spesialis memberikan kualitas audit laporan 
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keuangan yang lebih baik pula (Nicolin dan Sabeni, 2013). Pengalaman auditor dalam 

mengaudit suatu industri tertentu akan menjadikan auditor familiar dengan risiko 

industri tersebut yang dapat meminimalisir terjadinya risiko salah saji. 

Mengaudit berbagai klien dalam industri yang sama, pengalaman dan kompetensi 

akan meningkat sehingga hasil audit atas laporan keuangan lebih akurat (Fajaryani, 

2015). Sehingga, kualitas audit dapat menunjukkan betapa pentingnya peran auditor 

dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga 

diperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan dan wajar (Sari dan Rahayu, 2014). 

Penelitian yang dilakukan Fajaryani (2015), dan Sun dan Liu (2012) 

membuktikan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nicolin dan Sabeni (2013) 

menemukan bahwa spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑯𝟔:  Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap Integritas 

Laporan Keuangan
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METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite 

audit, leverage, spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. 

Objek pada penelitian ini adalah perusahan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu 

variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan dengan variabel lain 

(Sujarweni, 2015). Penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang 

mencari pengaruh hubungan antara dua variabel atau lebih (Sujarweni, 2015). Data 

kuantitatif pada penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Data 

dikumpulkan melalui metode dokumentasi, serta hasil-hasil penelitian dan buku-buku 

literatur untuk menghasilkan argumentasi yang mendukung hasil analisis. 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu, sebuah 

set data yang berisi data sampel individu (perusahaan), yang terdiri dari gabungan 

antara data lintas-waktu (time series) dan data lintas-individu (cross sectional) pada 

periode waktu tertentu (Ekananda, 2016). Penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder yang telah dikumpulkan oleh seseorang atau lembaga sehingga tidak perlu 

dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2010:184). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, serta website perusahaan dalam sampel penelitian 

ini pada periode 2013-2017. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan 

cara menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang didapat dari literatur, 

jurnal penelitian, buku yang mendukung penelitian ini, serta metode dokumentasi 

dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder dengan periode data pada periode 

2013-2017 (Sekaran & Bougie, 2010:104). 

3.3.3 Populasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), populasi mengacu pada seluruh kelompok 

orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi 
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yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan mnufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, yaitu 144 perusahaan. 

3.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sarjono dan Julianita (2013) Sampel adalah bagian dari populasi yang 

dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara kesseluruhan, pemilihan sampel 

yang dilakukan harus tepat yang disebut teknik sampling. Pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih dari ketersediaan 

dan kesesuaian informasi yang sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013:252). Kriteria sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur listing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2017 yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut; 

2. Memiliki data mekanisme good corporate governance yang lengkap, yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan 

komite audit; 

3. Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, 

tertera dengan jelas pada laporan keuangan yang dipublikasikan di BEI; 

4. Tidak melakukan transaksi akuisisi dan merger, karena hal tersebut dapat 

membuat bias yang tinggi pada laporan keuangan akibat dari penyatuan 

perusahaan yang berbeda; 

5. Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang 

Rupiah; 
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3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian 

(pengujian hipotesis) ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas laporan 

keuangan, sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, leverage, dan spesialisasi 

industri auditor. 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan 

seorang peneliti yang harus dapat memprediksi variabel terikat dalam hal hubungan 

atau pengaruhnya terhadap variabel bebas dan peneliti harus mampu dapat menjelaskan 

perubahan yang terjadi dalam variabel terikat tersebut (Sekaran dan Bougie, 2010: 70). 

Dalam penelitian ini integritas laporan keuangan yang diukur dengan konservatisme 

merupakan variabel terikat.  

3.4.1.1.Konservatisme 

Givoly dan Hyan (2000) mengukur konservatisme dengan cara mengurangkan 

income before extraordinary item dengan arus kas operasi dan ditambahkan dengan 

beban depresiasi, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana: 

CONACCit = tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t 

CONACCit = NIit - CFOit 
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NIit = Laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi dari perusahaan i 

pada tahun t 

 CFOit = cash flow dari kegiatan operasi untuk perusahaan i pada tahun t 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

dengan cara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2010). Perubahan variabel 

independen akan mempengaruhi pada variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.4.2.1 Kepemilikan Institusional 

Menurut Brilianti (2013) kepemilikan institusional yang tinggi memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara 

efektif sehingga dapat menghindari tindakan oportunistik manajer dan cenderung 

meminta manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Kepemilikan 

institusional penelitian ini diukur menggunakan rumus (Nicolin dan Sabeni, 2013): 

 

3.4.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya 

persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh 

anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 

2007). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Nicolin dan Sabeni, 2013) : 

𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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3.4.2.3 Komisaris Independen 

Penelitian komisaris independen diukur menggunakan rumus sebagai berikut 

(Nurjannah dan Pratomo, 2014): 

 

 

3.4.2.4 Komite Audit 

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan 

melalui dewan komisaris (Jama’an, 2008). Penelitian ini menggunakan pengukuran 

komite audit yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) serta 

Dewi dan Putra (2016) yaitu dengan membandingkan jumlah komite audit terhadap 

total jumlah komisaris: 

 

 

3.4.2.5 Leverage 

      Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah karena semakin rendah rasio 

utang, semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur jika perusahaan 

dilikuidasi (Brigham dan Houston, 2010:68-69). Rasio utang dapat dinyatakan sebagai 

berikut:  

 

 

𝑀𝐴𝑁𝐽 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =
∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

𝐾𝐴 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

R𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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3.4.2.6 Spesialisasi Industri Auditor 

Spesialisasi industri auditor diukur dengan menggunakan metode pendekatan 

market share. Menurut Gul, Fung, & Jaggi (2009), metode ini mengasumsikan bahwa 

spesialisasi pada auditor merupakan hasil dari pengalaman melakukan audit atas 

volume bisnis yang besar dalam suatu industri.  

Perhitungan Spesialisasi industri auditor sebagai berikut: 

  

 

Spesialisasi industri auditor diukur menggunakan variabel dummy, jika KAP 

menguasai 15% market share atau lebih (spesialis), diberi kode 1. Jika KAP menguasai 

kurang dari 15% market share (non-spesialis), diberi kode 0. Batas market share 

minimal 15% (Karman, et al; 2017).  

Tabel 3.1 Operasional variabel 

No. Variabel 

Penelitian  

Indikator  Skala 

1 Integritas Laporan 

Keuangan 

(Konservatisme) 

 

CONACCit = NIit - CFOit 

 

Rasio 

2 Kepemilikan 

Institusional 

  

Rasio 

3 Kepemilikan 

Manajerial 

  

Rasio 

4 Komisaris 

Independen 

  Rasio 

5 Komite Audit  Rasio 

6 Leverage   Rasio 

INST = 
% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100 

MANJ = 
% 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 x 100 

KI = 
∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

KA= 
∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡

∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

Debt ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

𝑆𝑃𝐸𝑆 =
∑  𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

∑ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑋

𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃

𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 
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7 Spesialisasi Industri 

Auditor 

1 = jika auditor spesialis 

0 = jika tidak 

Nominal 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari nilai 

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

dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2015). Penelitian ini menggunakan program 

software EViews 9 untuk melakukan analisis deskriptif. 

3.5.2 Pemodelan Data Panel 

Data Panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu 

dengan data seksi silang. Oleh karenanya data panel memiliki gabungan karakteristik 

kedua jenis data tadi, yaitu: (1) terdiri atas beberapa objek, dan (2) meliputi beberapa 

periode waktu (Winarno, 2011). 

Dalam analisis data panel digunakan uji Chow dan uji Hausman. Menurut 

Widarjono (2009:70) menyatakan bahwa uji Chow digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perubahan structural didalam regresi dengan menggunakan uji statistik 

F. Sedangkan, uji Hausman dilakukan untuk melihat ada tidaknya masalah simultanis 

di dalam sebuah persamaan dengan melihat apakah variabel endogen berhubungan 

dengan variabel gangguan (Widarjono, 2009). 
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3.5.2.1 Uji Chow 

Widarjono (2009:72) menyatakan bahwa dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono 

(2009):  

Ho = Menggunakan model common effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square > 0,05 maka model diestimasi dengan menggunakan model 

common effect, sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji Hausman untuk penentuan 

pendekatan perlakuan efek yang tepat atas model. Namun, Ha diterima apabila nilai 

probabilitas pada cross section Chi Square < 0,05. 

 

3.5.2.2 Uji Hausman 

Menurut Widarjono (2009), uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara 

pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan Widarjono 

(2009): 

Ho = Menggunakan model random effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

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

Random < 0,05. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan yaitu data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan 

model perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Winarno (2011), Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan 

E-Views dengan cara histogram dan uji Jarque-Bera.  

Winarno (2011) menyarakan normalitas data dapat dilihat dari gambar 

histogram, namun seringkali polanya tidak mengetahui bentuk kurva normal, sehingga 

sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan 

Probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung: 

1. Bila nilai J-B tidak signifikan (< 2), maka data berdistribusi normal; 

2. Bila probabilitas > 5%, maka data berdistribusi normal (hipotesis nolnya adalah 

data berdistribusi normal). 
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3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi adanya ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen), 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Dijelaskan pula bahwa jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel 

tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

(Ghozali, 2016:103-104) adalah sebagai berikut: 

1. Nilai 𝑅2 tinggi, tetapi secara individual variabel independen tidak siginifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Jika antar variabel independen ada korelasi tingi (umumnya di atas 0,80), maka 

mengindikasikan adanya multikolinearitas. 

 

3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi (Ghozali, 2016:107).  
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Menurut Ghozali (2016:108) menguji autokorelasi dapat menggunakan salah 

satunya Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak terdapat autokorelasi (r = 0) 

HA : terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desiciom dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d ≤ 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 -dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du 

 

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dijelaskan pula, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara variabel residual 

kuadrat dan variabel independen. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-
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titik menyebar secara acak (tanpa ada pola yang jelas) serta tersebar diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan metode grafik, uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Uji Park, Uji Glejser, dan Uji White 

dengan probabilitas signifikan > 0.05, maka model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.4 Analisis Persamaan Regresi 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda yang merupakan 

model regresi dengan satu atau lebih variabel penjelas yang mungkin akan 

mempengaruhi variabel terikat (Gujarati, 2006). Analisis ini merupakan analisis regresi 

bersyarat, dimana nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya dan kita 

memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X tertentu (Gujarati, 

2006). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

maupun secara simultan. Adapun bentuk model regresi linear berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini, dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑟𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝑀𝐴𝑁𝐽𝑖𝑡 + 𝛽3𝐾𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑆𝑃𝐸𝑆𝑖𝑡 + ℯ 
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Keterangan: 

Konsr =Ukuran Integritas Laporan Keuangan yang diukur menggunakan 

indeks conservatism 

𝛽0 = Konstanta  

𝛽1 − 𝛽6 = Koefisien Regresi 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 = Kepemilikan Institusional perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

𝑀𝐴𝑁𝐽𝑖𝑡 = Kepemilikan Manajerial perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

𝐾𝐼𝑖𝑡 = Komisaris Independen perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

𝐾𝐴𝑖𝑡 = Komite Audit perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 = Leverage perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

𝑆𝑃𝐸𝑆𝑖𝑡 = Spesialisasi Industri Auditor perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

it   = Perusahaan i, pada tahun pengamatan t 

ℯ   = Error 

3.5.5 Adjusted Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dalam mengukur propose variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen (Widarjono, 2009). Dilanjutkan Widarjono, koefisien determinasi selalu 

naik ketika menambah variabel independen (X) dalam model. Menurut Winarno (2011: 

4.8) nilai Adjusted 𝑅2 akan berada diantara 0 dan 1, artinya semakin mendekati 1 maka, 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruh kepada 
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variabel dependen. Adjusted 𝑅2 dapat dinyatakan proporsi dari total variasi variabel 

tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X. 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui tingkat siginfikansi variabel-

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian yang digunakan dalam 

pneleitian, yaitu: 

3.6.1 Uji Parsial (t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance).  Dalam pengujian 

ini α yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05) dimana kriteria probabilitas dijelaskan 

dengan ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2006): 

a. Jika probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan 

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan 

c. Coefficient - = memiliki pengaruh negatif 

d. Coefficient + = memiliki pengaruh positif 

3.6.2 Uji Simultan (F) 

Menurut Ghozali (2016) Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Pada penelitian ini pengujian akan 

ditetapkan sebesar 0,05. 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 
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𝐻0 : Variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

𝐻1 : Variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen 

Tolak H𝑜 jika F𝑢𝑗𝑖 > F𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 atau jika probabilitasnya kurang dari 5%. Terima H𝑜 

jika F𝑢𝑗𝑖 < F𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 atau jika probabilitasnya lebih dari 5 %. 
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PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri manufaktur 

yang terdaftar dan go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut tabel yang menunjukkan proses seleksi 

sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2013-2017 

144 

2 Perushaan manufaktur yang delisting di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2013-2017 

(4) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

tahunan secara lengkap dari tahun 2013-2017 

(46) 

4 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

dalam satuan mata uang rupiah selama periode 2013-2017 

(25) 

 Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian  69 

 Total observasi dalam penelitian (69 x 5 tahun) 345 

 Outlier  (94) 

 Total observasi 251 

Sumber: data diolah penulis, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 345 sampel perusahaan 

manufaktur yang dijadikan data penelitian. Sehubungan dengan adanya uji normalitas, 

maka terdapat outliers sebanyak 94 observasi yang dilakukan agar data dapat 

terdistribusi normal
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4.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum, skewness, kurtosis, 

dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2015). Berdasarkan hasil uji menggunakan 

software Eviews 9, maka terdapat hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

 KONSR INST MANJ KI KA LEV SPES 

 Mean  1.42E+10  0.707217  0.041493  0.414376  0.899469  0.502188  0.183267 

 Median  3.36E+09  0.768076  0.000391  0.333333  1.000000  0.409219  0.000000 

 Maximum  3.44E+11  0.989583  0.739138  1.000000  1.500000  5.739080  1.000000 

 Minimum -2.23E+11  0.038640  0.000000  0.250000  0.333333  0.037232  0.000000 

 Std. Dev.  9.17E+10  0.201103  0.110470  0.113620  0.311399  0.498658  0.387658 

 Skewness  0.556700 -1.152280  4.351820  1.784563  0.364804  6.185821  1.637349 

 Kurtosis  3.926994  4.130645  25.02863  7.942751  2.680478  56.03871  3.680912 

        

 Jarque-Bera  21.95178  68.91362  5867.272  388.7305  6.634998  31021.12  117.0004 

 Probability  0.000017  0.000000  0.000000  0.000000  0.036243  0.000000  0.000000 

        

 Sum  3.55E+12  177.5114  10.41469  104.0083  225.7667  126.0493  46.00000 

 Sum Sq. Dev.  2.10E+24  10.11059  3.050885  3.227383  24.24231  62.16502  37.56972 

        

 Observations  251  251  251  251  251  251  251 

Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

4.2.1.1 Konservatisme 

Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui bahwa pada variabel 

integritas laporan keuangan yang diproksikan dengan konservatisme merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan model Givoly dan Hyan 
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(2000). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, variabel KONSR memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar Rp 1.416.085.637.164.540. 

  Nilai konservatisme maksimum sebesar Rp 344.475.281.000 dimiliki oleh PT. 

Malindo Feedmil, Tbk pada tahun 2014 yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual 

yang dihasilkan adalah positif. Nilai minimum sebesar (Rp 222.979.000.000) dimiliki 

oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun 2013, yang artinya perusahaan 

tersebut menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. 

Nilai standar deviasi konservatisme sebesar Rp 9.166.007.779.449.860 lebih 

besar dari nilai rata-rata (mean) berarti konservatisme memiliki sebaran data yang besar 

dengan kata lain konservatisme tidak terdistrbusi dengan baik. 

4.2.1.2 Kepemilikan Institusional 

Pada variabel kepemilikan institusional yang diukur menggunakan jumlah 

saham institusional dibandingkan total saham perusahaan. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0.707217. Nilai maksimum sebesar 0.989583 

dimiliki oleh PT. Bentoel International Investama, Tbk pada tahun 2013 yang artinya 

perusahaan tersebut dikendalikan oleh pemegang saham diluar pihak manajemen agar 

dapat mengurangi manajemen laba yang dapat menurunkan integritas dari suatu 

laporan keuangan. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.038640 dimiliki oleh PT. 

Saranacentral Bajatama, Tbk pada tahun 2013-2017. 
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 Nilai standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0.201103 lebih kecil dari 

nilai rata-rata (mean) sehingga variabel kepemilikan institusional memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.1.3 Kepemilikan Manajerial 

Variabel kepemilikan manajerial yang diukur menggunakan jumlah saham 

manajerial dibandingkan dengan total saham perusahaan. Berdasarkan perhitungan 

data tersebut, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0.041493. Nilai maksimum 

sebesar 0.739138 dimiliki oleh PT. Saranacentral Bajatama, Tbk pada tahun 2015-2017 

yang artinya perushaan tersebut diatur oleh manajemen cenderung bertanggung jawab 

dalam mengeluarkan laporan keuangan yang jujur guna mencapai hasil bagi manajer 

tersebut. Nilai minimum sebesar 0.000000 yang dimiliki 98 perusahaan. 

Nilai standar deviasi sebesar 0.110470 lebih besar dari nilai rata-rata (mean) 

berarti kepemilikan manajerial memiliki sebaran data yang besar dengan kata lain 

kepemilikan manajerial tidak terdistrbusi dengan baik. 

4.2.1.4 Komisaris Independen 

Variabel komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen 

dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Berdasarkan data yang diolah diperoleh nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.414376. Nilai maksimum diperoleh sebesar 1 yang dimiliki 

oleh PT. Malindo Feedmil, Tbk tahun 2014 dan PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk tahun 

2014. Nilai minimum sebesar 0.250000 yang dimiliki oleh PT. Surya Toto Indonesia 
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tahun 2013, PT. Alakasa Industrindo tahun 2013, PT. Wilmar Cahaya Indonesia tahun 

2013, PT. Indal Aluminium Industry tahun 2017. 

Nilai Standar deviasi sebesar 0.113620 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 

sehingga variabel komisaris independen memiliki sebaran dan penyimpangan data 

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

menyebabkan bias. 

4.2.1.5 Komite Audit 

Variabel komite audit diukur dengan jumlah komite audit dibandingkan dengan 

jumlah komisaris. Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.899469. Nilai maksimum diperoleh sebesar 1.500000 dimiliki oleh PT Gunawan 

Dianjaya Steel tahun 2013 dan 2017, PT Jaya Pari Steel tahun 2013, 2014 dan 2017, 

PT. Pelangi Indah Canindo tahun 2013-2015, PT. Ekadharma International tahun 2013-

2017, PT. Champion Pasific Indonesia tahun 2015, PT. Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia tahun 2013-2015, PT. Selamat Sempurna tahun 2017, PT. Star Petrochem 

2013-2017, PT. Nusantara Inti Corpora tahun 2013-2017, PT. Langgeng Makmur 

Industry tahun 2013-2017. Nilai minimum sebesar 0.333333 dimiliki oleh PT. 

Ultrajaya Milk Industry tahun 2014, PT. Argha Karya Prima Industry 2013 dan 2015. 

Nilai standar deviasi sebesar 0.311399 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 

sehingga variabel komite audit memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. 

Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan 

bias. 
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4.2.1.6 Leverage 

Variabel leverage diukur dengan total utang terhadap total aset mengukur 

persentase dana yang diberikan oleh kreditur. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nilai rata-

rata (mean) diperoleh sebesar 0.502188. Nilai maksimum sebesar 5.739080 yang 

dimiliki oleh PT. Nusantara Inti Corpora tahun 2016, yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut memiliki aset yang besar dikarenakan semakin besar perlindungan terhadap 

kerugian kreditur saat perusahaan dilikuidasi. Nilai minimum diperoleh sebesar 

0.037232 dimiliki oleh PT. Jaya Pari Steel tahun 2013. 

Nilai standar deviasi sebesar 0.498658 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 

sehingga variabel leverage memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai 

standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.1.7 Spesialisasi Industri Auditor 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.2, nilai rata-rata (mean) 

diperoleh sebesar 0.183267. Nilai minimum diperoleh sebesar 0 yang berarti 

perusahaan tidak diaudit oleh auditor spesialis, sedangkan nilai maksimum diperoleh 

sebesar 1 yang berarti perusahaan diaudit oleh auditor spesialis. 

Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 0.387658 lebih besar dari nilai rata-rata 

(mean) berarti variabel spesialisasi industri auditor memiliki sebaran data yang besar 

dengan kata lain spesialisasi indsutri auditor tidak terdistrbusi dengan baik. 
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4.2.2 Penentuan Model Regresi Linear Berganda 

4.2.2.1 Uji Chow 

Widarjono (2009:72) menyatakan bahwa dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono 

(2009):  

Ho = Menggunakan model common effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.780423 (68,270) 0.0000 

Cross-section Chi-square 183.118420 68 0.0000 
     

     
 Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa probabilitas cross chi-square sebesar 

0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 𝛼 (5%) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi 

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

selanjutnya perlu dilakukan uji Hausman. 

4.2.2.2 Uji Hausman 

Menurut Widarjono (2009), uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara 

pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan Widarjono 

(2009): 
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Ho = Menggunakan model random effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, probabilitas cross-section random sebesar 0.9895. 

Nilai tersebut lebih besar dari 𝛼 (5%) yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak sehingga 

persamaan ini menggunakan model random effect. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Winarno (2011), Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan 

E-Views dengan cara histogram dan uji Jarque-Bera. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

    Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.887166 6 0.9895 
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Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

Jarque-Bera sebesar 0,173401 lebih besar dari α (5%) sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal 

dengan jumlah observasi sebanyak 251 data 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi adanya ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen), 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 INST MANJ KI KA LEV SPES 

INST  1.000000      

MANJ -0.594137  1.000000     

KI  0.032831 -0.128890  1.000000    

KA -0.135609  0.062648  0.067023  1.000000   

LEV  0.043436 -0.007883  0.200063  0.095037  1.000000  

SPES  0.116453 -0.098321 -0.046432 -0.346561 -0.076074  1.000000 

Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki 

nilai 0.8, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolinearitas antar variabel independen. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:108) menguji autokorelasi dapat menggunakan salah 

satunya Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak terdapat autokorelasi (r = 0) 

HA : terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

 

      Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

Pengujian autokorelasi dengan DW-Test ini yaitu dengan menggunakan tabel 

DW pada observasi 251 dengan variabel independen 6 nilai DL = 1.75211 dan DU = 

1.83364. Nilai Durbin-Watson Stat. berada diantara DU = 1.83364 dan 4-DU = 2.16636 

maka data dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
     F-statistic 1.384469     Prob. F(26,224) 0.1089 

Obs*R-squared 34.75069     Prob. Chi-Square(26) 0.1171 

Scaled explained SS 37.60864     Prob. Chi-Square(26) 0.0658 
     
     

   Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji White dengan hasil Prob.Obs*R-

Square senilai 0.1171 lebih besar dari α (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

 

Durbin-Watson Stat. 1.964402 
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4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

Analisis linear berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan 

menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak (Ghozali, 2016). 

Hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi seebsar 5% diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

Dari hasil uji persamaan regresi diatas, dapat dilihat bahwa apabila kepemilikan 

institusional (INST), kepemilikan manajerial (MANJ), komisaris independen (KI), 

komite audit (KA), leverage (LEV), spesialisasi industri auditor (SPES) diasumsikan 

 Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. 

C -2.96E+10 4.18E+10 -0.709334 0.4788 

INST 3.03E+10 3.72E+10 0.814767 0.4160 

MANJ 1.10E+10 6.61E+10 0.165847 0.8684 

KI 2.35E+11 5.03E+10 4.669171 0.0000 

KA -5.91E+10 2.09E+10 -2.826747 0.0051 

LEV -1.84E+10 1.15E+10 -1.593542 0.1123 

SPES -6.95E+10 1.68E+10 -4.136519 0.0000 

R-Square 0.146629 Mean dependent var 1.14E+10 

Adj. R-Square 0.125645 S.D. dependent var 8.51E+10 

F-Statistic 6.987507 Sum squared resid 1.54E+24 

Prob(F-Statistic) 0.000001 Durbin-watson stat 1.964402 

Ringkasan Variabel:  

Variabel dependen: Integritas Laporan Keuangan (konservatisme). 

Variabel independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, komite audit, leverage, dan spesialisasi industri auditor. 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑟𝑖𝑡 = -2.964.406.297.275.580 + 3.030.862.108.718.780 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 1.096.718.333.655.160 𝑀𝐴𝑁𝐽𝑖𝑡  + 

234.743.958.975.326 𝐾𝐼𝑖𝑡 − 5.907.940.672.083.840 𝐾𝐴𝑖𝑡 − 1.836.870.839.182.140 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 − 

694.575.305.938.085 𝑆𝑃𝐸𝑆𝑖𝑡 
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bernilai 0, maka integritas laporan keuangan (KONSR) yang dihasilkan sebesar -

2.964.406.297.275.580. 

Koefisien regresi untuk INST sebesar 3.030.862.108.718.780 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 

3.030.862.108.718.780 untuk setiap peningkatan satu satuan kepemilikan institusional 

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

Koefisien regresi untuk MANJ sebesar 1.096.718.333.655.160 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 

1.096.718.333.655.160 untuk setiap peningkatan satu satuan kepemilikan manajerial 

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

Koefisien regresi untuk KI sebesar 234.743.958.975.326 menunjukkan bahwa 

integritas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 

234.743.958.975.326 untuk setiap peningkatan satu satuan komisaris independen dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

Koefisien regresi untuk KA sebesar -5.907.940.672.083.840 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan menurun sebesar -5.907.940.672.083.840 

untuk setiap peningkatan satu satuan komite audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

Koefisien regresi untuk LEV sebesar -1.836.870.839.182.140 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan menurun sebesar -1.836.870.839.182.140 

untuk setiap peningkatan satu satuan leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 
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Koefisien regresi untuk SPES sebesar -694.575.305.938.085 menunjukkan 

bahwa integritas laporan keuangan akan menurun sebesar -694.575.305.938.085 untuk 

setiap peningkatan satu satuan spesialisasi industri auditor dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.2.5 Uji Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dalam mengukur propose variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel 

independen (Widarjono, 2009). 

Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai 

Adjusted R-squared model penelitian ini pada tabel 4.9 adalah sebesar 0.125 atau 

12.5%. Hal ini menunjukkan bahwa 12.5% variasi indeks integritas laporan keuangan 

dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional (INST), kepemilikan manajerial 

(MANJ), komisaris independen (KI), komite audit (KA), leverage (LEV), spesialisasi 

industri auditor (SPES). Sisanya, yaitu sebesar 87.5% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa ukuran 

perusahaan, audit tenure, ukuran kap, dan lain-lain. 

 

4.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. Pengujian 
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ini dilakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara 

peneliti.  

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel 

dependen integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar 

0.814767 dengan tingkat signifikan sebesar 0.4160 yang berada diatas nilai signifikansi 

yaitu 0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan 3.03E+10. Sehingga hal tersebut 

menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh postif dan tidak signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻𝑎1 ditolak. 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel 

dependen integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar 

0.165847 dengan tingkat signifikan sebesar 0.8684 yang berada diatas nilai signifikansi 

yaitu 0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan 1.10E+10. Sehingga, hal tersebut 

menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻𝑎2 ditolak. 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel 

dependen integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar 

4.669171 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000 yang berada dibawah nilai 

signifikansi yaitu 0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan 2.35E+11. Sehingga, hal 
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tersebut menunjukkan komisaris independen berpengaruh postif dan signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻𝑎3 diterima. 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen 

integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar -2.826747 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.0051 yang berada dibawah nilai signifikansi yaitu 

0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan -5.91E+10. Sehingga, hal tersebut 

menunjukkan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan, dapat disimpulkan 

bahwa 𝐻𝑎4 ditolak. 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah leverage berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen 

integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar -1.593542 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.1123 yang berada diatas nilai signifikansi yaitu 

0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan -1.84E+10. Sehingga, hal tersebut 

menunjukkan leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dapat disimpulkan 

bahwa 𝐻𝑎5 ditolak. 

Hipotesis 6 dalam penelitian ini adalah spesialisasi industri auditor berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel 

dependen integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai t sebesar -

4.136519 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000 yang berada dibawah nilai 

signifikansi yaitu 0.05 (5%) dengan koefisien menunjukkan -6.95E+10. Sehingga, hal 
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tersebut menunjukkan spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif dan signifikan, 

dapat disimpulkan bahwa 𝐻𝑎6 ditolak. 

4.3.2 Uji Simultan (F) 

Pada penelitian ini pengujian akan ditetapkan sebesar 0,05. Dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

𝐻0 : Variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

𝐻1 : Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Uji F (simultan) pada tabel 4.9 prob F-statistic sebesar 0.000001 lebih kecil dari 

α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini fit dan secara simultan 

(bersama-sama), variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independent, komite audit, leverage, spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan secara signifikan. Sehingga, H1 diterima variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusional belum dapat 

menjadikan pihak institusional menjalankan dengan baik fungsi monitoring terhadap 

kinerja manajemen perusahaan dalam menjalankan prinsip konservatisme dalam 

penyusunan laporan keuangan (Brilianti, 2013). Sehingga, manajemen cenderung 
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dapat melakukan manajemen laba yang tinggi agar dapat melaporkan laba tinggi 

kepada investor yang menyebabkan perusahaan cenderung tidak konservatif. Investor 

institusional tidak merasa memiliki perusahaan, sehingga mereka hanya berharap 

investasi yang ditanamkan didalam perusahaan memiliki return yang tinggi (Deviyanti, 

2012). Dalam penelitian Hardiningsih (2010) juga menjelaskan bahwa institusional 

adalah pemilik yang hanya mementingkan atau memfokuskan pada current earnings. 

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada 

tabel 4.9 menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya seperti Hardiningsih (2010), Nicolin & Sabeni (2013), Gayatri & Suputra 

(2013), Brilianti (2013) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun, penelitian ini bertentangan 

dengan peneliti Fajaryani (2015), Mais & Nuari (2016), Dewi & Putra (2016). 

Penelitian ini juga bertentangan dengan peneliti Wulandari & Budiartha (2014) yang 

menyatakan bahwa adanya kepemilikan oleh pemegang saham institusional seperti 

lembaga, perusahaan, asuransi, bank dan institusi keuangan lain dapat mendorong 

peningkatan dan optimalisasi monitoring terhadap kinerja dalam perusahaan. 

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Dari statistik deskriptif terlihat bahwa kepemilikan manajerial perusahaan 

manufaktur sangat kecil dengan rata-rata (mean) di bawah 5%. Sehingga, para manajer 

yang juga memiliki saham perusahaan tersebut cenderung mengambil kebijakan untuk 

mengelola laba dengan sudut pandang keinginan investor, misalnya dengan 

meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga banyak investor yang tertarik untuk 
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menanamkan modal dan bisa menaikkan harga saham perusahaan (Agustia, 2013). 

Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan 

karena manajerial memiliki persentase yang sangat kecil dibandingkan jumlah saham 

secara keseluruhan sehingga manajemen tidak mempunyai hak yang tinggi untuk 

mengendalikan atau mengarahkan proses penyusunan laporan keuangan (Saputra et al, 

2014). 

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 

4.9 menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya seperti Nicolin & Sabeni (2013), Wulandari & Budiartha (2014), Fajaryani 

(2015), Rizkita & Suzan (2015) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun, penelitian ini 

bertentangan dengan peneliti Hardiningsih (2010), Brilianti (2013), Dewi & Putra 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat mendorong 

keinginan manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi principal, 

sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berintegritas. 

4.4.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar manajemen 

yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses akuntansi dalam 

meningkatakan keandalan suatu laporan keuangan (Dewi & Putra, 2016). Menurut 

Kusmuriyanto (2014) menyebutkan karena semakin banyak jumlah komisaris 

independen di dalam perusahaan membuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan 
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akan lebih kuat serta dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak terjadinya 

kecurangan. 

Pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 

4.9 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya seperti Nicolin & Sabeni (2013), Gayatri & Suputra (2013), 

Dewi & Putra (2016), Mais & Nuari (2016), Nasr & Ntim (2018) yang juga 

menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan peneliti Hardiningsih 

(2010), Wulandari & Budiartha (2014), Nurjannah & Pratomo (2014) yang 

menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 

4.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan 

 Dalam keputusan ketua BAPEPAM nomor KEP-643/BL/2012 serta peraturan 

OJK nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit harus memahami 

laporan keuangan perusahaan yang menjalankan fungsinya untuk melakukan 

penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan 

Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, 

dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

Namun, dengan arah yang negatif menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit 

dalam menelaah laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan 

tersebut kurang berintegritas atau low integrity dan tidak efektifnya kinerja perusahaan 

tersebut. 

Corporate Governance, Leverage, dan Spesialisasi..., Lolyta Destiana Simorangkir, Ak.-Ibs, 2018



94 

 

 
Indonesia Banking School 

Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 

menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini ini bertentangan 

dengan peneliti Hardiningsih (2010), Okpala (2012), Brilianti (2013), Nicolin & Sabeni 

(2013) yang menyatakan bahwa frekuensi yang rendah dan dalam aspek kompentensi 

yang dimiliki oleh anggota komite audit terdapat beberapa background bidang lain 

selain akuntansi sehingga pengawasan terhadap akuntansi perusahaan kurang baik dan 

laporan keuangan yang dihasilkan cenderung tidak konservatif. Mayangsari (2003), 

menemukan adanya hubungan negatif antara komite audit dengan integritas laporan 

keuangan yang merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. 

4.4.5 Pengaruh Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya leverage dalam suatu perusahaan, 

kemungkinan tidak akan mengganggu integritas laporan keuangan dalam perusahaan. 

Karena setiap perusahaan akan lebih baik dan berkembang apabila perusahaan itu 

mempunyai hutang, untuk memutar modal awal perusahaan tersebut (Verya,2017). 

Maka dari itu leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Pengaruh leverage terhadap integritas laporan keuangan pada tabel 4.9 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Brilianti 

(2013). Namun penelitian ini bertentangan dengan Gayatari dan Suputra (2013), 

Fajaryani (2015), Mais dan Nuari (2016). 
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4.4.6 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan 

Keuangan 

Menurut Christiani et al (2014) penggunaan auditor yang spesialis di dalam suatu 

industri dapat menemukan kesalahan prediksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

dan mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas mendatang. Dikarenakan, 

auditor spesialis memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang suatu industri 

tertentu. Sehingga, auditor mampu mendorong klien untuk mengungkapkan laporan 

keuangan yang jujur dan tidak bias. Spesialisasi industri auditor memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang karakteristik industri, lebih patuh terhadap standar auditing, 

memahami resiko dan masalah dalam industri yang diaudit, memiliki kemampuan 

mendeteksi error lebih baik daripada non spesialisasi industri auditor sehingga 

spesialisasi industri auditor dapat lebih baik mengurangi manajemen laba akrual 

daripada non spesialisasi industri auditor (Januarsi 2009). 

Pengaruh Spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan pada 

tabel 4.9 menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Christiani et al (2014) yang juga menunjukkan bahwa spesialisasi 

industri auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan peneliti Hardiningsih (2010), 

Fajaryani (2015), Nicolin & Sabeni (2013) yang menyatakan bahwa keberadaan pihak 

auditor secara eksternal tidak dapat mengawasi dan menilai kebijakan manajemen 

dalam menyusun informasi dalam laporan keuangan. 
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4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai kepemilikan institusional 

(INST), kepemilikan manajerial (MANJ), komisaris independen (KI), komite audit 

(KA), leverage (LEV), dan spesialisasi industri auditor (SPES) terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan bisa 

dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan perusahaan. Dari hasil analisis regresi 

mengenai pengaruh kepemilikan institusional (INST), kepemilikan manajerial 

(MANJ), komisaris independen (KI), komite audit (KA), leverage (LEV), dan 

spesialisasi industri auditor (SPES) terhadap integritas laporan keuangan yang telah 

dilakukan, ditemukan bahwa dari keenam variabel independen hanya tiga variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Hasil penelitian menyatakan komisaris independen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Adanya pengaruh positif artinya 

dalam menerbitkan laporan keuangan yang berintegritas, komisaris independen 

diperlukan dalam mengawasi terhadap proses akuntansi dalam meningkatkan integritas 

suatu informasi keuangan, dikarenakan komisaris independen berasal dari luar 

perusahaan bersifat independen sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan yang 

dilakukan manajemen. Dengan adanya hal ini, komisaris independen diharapkan untuk 

membantu perusahaan dengan fungsi monitoring dalam melaporkan keuangan yang 

berintegritas. 
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Hasil penelitian untuk variabel komite audit menunjukkan bahwa berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.  Dari hasil analisis 

tersebut, menurut keputusan ketua BAPEPAM nomor KEP-643/BL/2012 serta 

peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 bahwa komite audit harus mampu memahami 

laporan keuangan perusahaan dan menjalankan fungsinya untuk melakukan 

penelaahan atas informasi keuangan. Namun, dengan arah negatif menunjukkan bahwa 

komite audit hanya dapat mengawasi dalam penerbitan laporan keuangan tanpa ikut 

sepenuhnya dalam membuat laporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang 

memiliki komite audit diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi dalam 

pengungkapan laporan keuangan, serta dapa mengurangi biaya keagenan dari adanya 

asimetri informasi. 

Hasil penelitian variabel spesialisasi industri auditor menunjukkan bahwa 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Artinya, 

auditor yang memiliki pengetahuan lebih mengenai perusahaan didalam industri 

tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang 

jujur, sehingga tidak terjadinya kesalahan prediksi ataupun salah saji yang dilakukan 

oleh manajer keuangan. Karena auditor spesialis memahami lingkungannya yang 

mencakup pengetahuan tentang industri klien dan aturan, serta operasionalnya, 

termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor. 

Dengan adanya mekanisme good corporate governance ini diharapkan dapat 

membuat pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan lebih efektif guna 

meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Sehingga, perusahaan 
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disarankan untuk membentuk corporate governance sesuai dengan Peraturan Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 

32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 

Variabel lainnya dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan leverage menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Artinya, dengan adanya kepemilikan saham dan leverage suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan laporan keuangan 

yang jujur.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance, 

leverage, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Dari hasil analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat dismpulkan bahwa 

1. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017; 

2. Variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017; 

3. Variabel komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017; 

4. Variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017; 

5. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur tahun 2013-2017; 

6. Variabel spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017. 

7. Variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen, komite audit, leverage, dan spesialisasi industri auditor secara 
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simultan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur tahun 2013-2017. 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan saran 

untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mempunyai adjusted r-square yang rendah sebesar 12.5% 

menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh besar. 

2. Penelitian ini hanya memiliki jumlah sampel pengamatan relatif terbatas hanya 

69 dari 144 data perusahaan karena terdapat pengurangan data yang disebabkan 

oleh adanya informasi yang tidak disajikan oleh perusahaan baik dalam 

financial report maupun annual report. 

5.3 Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan saran 

untuk penelitian selanjutnya. dan saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran lain terkait dengan 

konservatisme yang dianggap dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dalam 

mengukur integritas laporan keuangan, seperti model Penman dan Zhang atau 

model Basu. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel audit tenure, independensi 

auditor, dan manajemen laba, sehingga dapat mendukung dalam menerbitkan 

laporan keuangan yang jujur. 

3. Peneliti selanjutnya menggunakan jenis industri lain seperti jasa keuangan dan 

non-keuangan, sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak guna memperkuat 

hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 INTP Indocement Tungga Prakas 

2 SMCB Holcim Indonesia 

3 WTON Wijaya Karya Beton 

4 AMFG Asahimas Flat Glass 

5 MLIA Mulia Industrindo 

6 TOTO Surya Toto Indonesia 

7 ALKA Alakasa Industrindo, Tbk 

8 BAJA Saranacentral Bajatama 

9 GDST Gunawan Dianjaya Steel 

10 INAI Indal Aluminium Industry 

11 JPRS Jaya Pari Steel 

12 LION Lion Metal Works 

13 LMSH Lionmesh Prima 

14 PICO Pelangi Indah Canindo 

15 AGII Aneka Gas Industri 

16 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 

17 SRSN Indo Acitama 

18 EKAD Ekadharma International 

19 AKPI Argha Karya Prima Industry 

20 BRNA Berlina 

21 IGAR Champion Pasific Indonesia 

22 YPAS Yana Prima Hasta Persada 

23 JPFA Japfa Comfeed Indonesia 

24 MAIN Malindo Feedmill 

25 SIPD Siearad Produce 

26 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia 

27 KDSI Kedaung Setia Industrial 

28 IMAS Indomobil Sukses International 

29 INDS Indospring 

30 LPIN Multi Prima Sejahtera 

31 SMSM Selamat Sempurna 
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Lanjutan lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

No. Kode Nama Perusahaan 

32 HDTX Panasia Indo Resources 

33 RICY Ricky Putra Globalindo 

34 STAR Star Petrochem 

35 TRIS Trisula International 

36 UNIT Nusantara Inti Corpora 

37 BIMA Primarindo Asia Infrastructure 

38 KBLI KMI Wire and Cable 

39 KBLM Kabelindo Murni 

40 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia 

41 DLTA Delta Djakarta 

42 MLBI Multi Bintang Indonesia 

43 MYOR Mayora Indah 

44 PSDN Prashida Aneka Niaga 

45 ROTI Nippon Indosari Corporindo 

46 SKBM Sekar Bumi 

47 ULTJ Ultrajaya Milk Industry 

48 GGRM Gudang Garam 

49 RMBA Bentoel International Investama 

50 WIIM Wismilak Inti Makmur 

51 DVLA Darya Varia Laboratoria 

52 INAF Indofarma 

53 KAEF Kimia Farma 

54 KLBF Kalbe Farma 

55 MERK Merck 

56 TSPC Tempo Scan Pasific 

57 TCID Mandom Indonesia 

58 UNVR Unilever Indonesia 

59 KICI Kedaung Indah Can 

60 LMPI Langgeng Makmur Industry 

61 INDF Indofood Sukses Makmur 

62 TRST Trias Sentosa 
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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 2.780423 (68,270) 0.0000 

Cross-section Chi-square 183.118420 68 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 0.887166 6 0.9895 
     

  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 INST MANJ KI KA LEV SPES 

INST  1.000000 -0.594137  0.032831 -0.135609  0.043436  0.116453 

MANJ -0.594137  1.000000 -0.128890  0.062648 -0.007883 -0.098321 

KI  0.032831 -0.128890  1.000000  0.067023  0.200063 -0.046432 

KA -0.135609  0.062648  0.067023  1.000000  0.095037 -0.346561 

LEV  0.043436 -0.007883  0.200063  0.095037  1.000000 -0.076074 

SPES  0.116453 -0.098321 -0.046432 -0.346561 -0.076074  1.000000 
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Hasil Uji Autokorelasi 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.53E+10 3.61E+10 -0.422880 0.6729 

INST 1.69E+10 1.81E+10 0.934222 0.3515 

MANJ -7.46E+09 5.90E+10 -0.126607 0.8994 

KI 1.92E+11 6.34E+10 3.024436 0.0029 

KA -5.36E+10 2.39E+10 -2.242327 0.0262 

LEV -1.92E+10 1.22E+10 -1.577934 0.1164 

SPES -5.42E+10 1.94E+10 -2.798606 0.0057 

AR(1) 0.150618 0.075703 1.989586 0.0482 
     
     

R-squared 0.151586     Mean dependent var 8.89E+09 

Adjusted R-squared 0.118221     S.D. dependent var 8.69E+10 

S.E. of regression 8.16E+10     Akaike info criterion 53.13110 

Sum squared resid 1.19E+24     Schwarz criterion 53.26984 

Log likelihood -4933.192     Hannan-Quinn criter. 53.18732 

F-statistic 4.543301     Durbin-Watson stat 1.964402 

Prob(F-statistic) 0.000109    
 

 

Hasil Uji Analisis Liniear Berganda 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.96E+10 4.18E+10 -0.709334 0.4788 

INST 3.03E+10 3.72E+10 0.814767 0.4160 

MANJ 1.10E+10 6.61E+10 0.165847 0.8684 

KI 2.35E+11 5.03E+10 4.669171 0.0000 

KA -5.91E+10 2.09E+10 -2.826747 0.0051 

LEV -1.84E+10 1.15E+10 -1.593542 0.1123 

SPES -6.95E+10 1.68E+10 -4.136519 0.0000 
     
     

 
 

R-squared 0.146629 

Adjusted R-squared 0.125645 

S.E. of regression 7.96E+10 

F-statistic 6.987507 

Prob(F-statistic) 0.000001 
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