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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 managerial, independent 
commissioners, audit committee, leverage, auditor industry specialization, integrity of financial 
statements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2 
 

PENDAHULUAN 

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 dengan tahun 2014 yang mencapai 17,89 persen dengan nilai Rp1.884 triliun 
(www.bps.go.id). 

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$1,2 milliar. Manipulasi keuntungan disebabkan karena tekanan dari manajemen puncak 
untuk memenuhi target keuntungan yang terbilang sulit sehingga mereka melebih-lebihkan laba dan 
menunda laporan kerugian. Manipulasi yang dilakukan dari tahun 2008 baru di ketahui pada saat tahun 
2015 bermula ketika pemerintah Jepang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-
perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing, sehingga atas saran pemerintah 
tersebut, Toshiba menyewa tim independen yang terdiri dari akuntan dan pengacara untuk menyeldiki 
transparansi di perusahaaan tersebut. Dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan tim independen 
tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha 
Toshiba sebesar ¥151,8 miliar atau sekitar US$ 1,22 miliar sejak tahun 2008 (www.kompas.com). 

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). 

Tata kelola perusahaan mampu meningkatkan integritas laporan keuangan dengan fungsi 
monitoring yang dimilikinya agar manajer tidak melalukan perilaku manipulasi informatif. Aspek-aspek 
yang terdapat di tata kelola perusahaan yaitu struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
komite audit, dan komisaris independen. Selain GCG, leverage juga dapat mempengaruhi integritas 
laporan keuangan. Apabila perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kewajiban untuk 
mengungkapkan informasi lebih luas dengan menerapkan akuntansi konservatif agar laba yang 
disajikan relatif rendah (Gayatari dan Suputra, 2013). Selain peran internal perusahaan, peran eksternal 
yaitu pihak auditor dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap informasi laporan keuangan 
yang disajikan pihak manajemen. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan 
menggunakan variabel Corporate Governance dan spesialisasi industri auditor, penulis juga 
menambahkan variabel leverage. Penelitian ini menggunakan periode lebih lama, yaitu tahun 2013-
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2016. Selain itu, penelitian ini mengambil objek sektor manufaktur karena jumlah sub sektor manufaktur 
dapat mewakili jenis industri yang ada Indonesia dan tingkat persaingannya yang tinggi. Berdasarkan 
beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Spesialisasi Industri 
Audito Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2012 Sampai 
2016”. 
 

LANDASAN TEORI 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

 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). Perbedaan kepentingan dengan asimetri informasi dapat menimbulkan masalah 
agensi yang membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (agency cost). 

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). Tata kelola perusahaan 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). 

 
Integritas Laporan Keuangan 

Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang 
dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas (Jamaan, 2008). 
Karakteristik kualitatif merupakan informasi akuntansi paling berguna untuk tujuan pengambilan 
keputusan yaitu relevansi (relevance), dan pernyataan yang sebenarnya (faithful representation) (Kieso 
et al, 2014). 

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. 
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 (Givoly dan Hayn, 2000). 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). 

Good Corporate Governance 

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). 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi 
dengan banyaknya saham yang beredar (Jama’an, 2008). Investor institusional menggunakan hak 
kepemilikan mereka untuk mendorong manajer agar lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja 
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perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri (Cornett 
et al, 2007). 

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 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. 

Komisaris Independen 

Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan 
komisaris. 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). 

Komite Audit 

Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris independen karena mengingat tugas 
komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat. 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).  

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).  

 
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 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). 

 
Pengembangan Hipotesis 

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). 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. 

𝐻1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 
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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).   

𝐻2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 

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). 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).  

𝐻3: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 

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). 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.  

𝐻4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 

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. 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). 

𝐻5:  Leverage berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 
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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 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). 

𝐻6:  Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

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. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 
jumlah sample sebanyak 69 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
dengan total observasi sebanyak 147 data. 

Operasional Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu integritas laporan keuangan diukur dengan 
konservatisme. Konservatisme diukur dengan laba sebelum depresiasi dikurang operating cash flow. 
Variabel Independen Good Corporate Governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional 
dihitung dengan saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total saham yang beredar, kepemilikan 
manajerial dihitung dengan saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi dengan total saham beredar, 
komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan 
komisaris perusahaan, komite audit dihitung dengan membagi jumlah komite audit dengan total 
komisaris perusahaan. Variabel Independen leverage dihitung dengan membagi total utang dengan 
total aset. Sedangkan, variabel 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.  

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi eviews 9.0. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif; analisis regresi data panel dengan menggunakan uji 
chow dan hausman untuk menentukan model yang digunakan; uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolineartias, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi; serta melihat nilai koefisien 
determinasi (R2). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan 
untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji t (uji parsial) dan uji f (uji simultan). 
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Persamaan Penelitian 

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

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 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
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 

Berdasarkan tabel 1 diatas, nilai mean lebih kecil dari standar deviasi terdapat pada variabel 
konservatisme, kepemilikan manajerial, dan spesialisasi industri auditor, yang berarti variabel ini 
memiliki sebaran data yang besar dan tidak terdistribusi dengan baik. Sebaliknya, nilai mean lebih besar 
dari standar deviasi terdapat pada variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite 
audit, dan leverage, yang berarti variabel ini memilik sebaran dan penyimpangan data yang kecil yang 
mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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Pengujian Model 

Tabel 2 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Sumber: data diolah Eviews 9, 2018 

 Model yang digunakan dalam penelitian ini dalam pemodelan regresi data panel adalah model 

Random Effect. Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan leverage lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Namun, variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel komite audit dan spesialisasi industri auditor 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 

Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square pada model penelitian 

ini adalah 0.125645 atau 12.5645%. 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. 

Pengujian Hipotesis dan Analisis Pembahasan 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh 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 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. 

 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. 
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Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Hardiningsih (2010), Nicolin & Sabeni 

(2013), Gayatri & Suputra (2013), Brilianti (2013). Namun, penelitian ini bertentangan dengan peneliti 

Wulandari & Budiartha (2014), Fajaryani (2015), Mais & Nuari (2016), Dewi & Putra (2016) 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. 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Dari statistik deskriptif terlihat bahwa kepemilikan manajerial perusahaan 

manufaktur sangat kecil dengan rata-rata (mean) di bawah 5%. 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 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). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Nicolin & Sabeni (2013), Wulandari & 
Budiartha (2014), Fajaryani (2015), Rizkita & Suzan (2015). 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. 

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan 

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 akan lebih kuat serta dalam penyusunan laporan keuangan 

agar tidak terjadinya kecurangan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Nicolin & Sabeni (2013), Gayatri & Suputra 
(2013), Dewi & Putra (2016), Mais & Nuari (2016), Nasr & Ntim (2018). Namun, penelitian ini 
bertentangan dengan peneliti Hardiningsih (2010), Wulandari & Budiartha (2014), Nurjannah & Pratomo 
(2014) yang menyatakan bahwa keberadaan dan pengangkatan dewan komisaris independen oleh 
perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk 
menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. 

Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan 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. 
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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. 

Pengaruh Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel leverage tidak berpengaruh 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. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Brilianti (2013). Namun penelitian ini bertentangan dengan 

Gayatari dan Suputra (2013), Fajaryani (2015), Mais dan Nuari (2016). 

Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, variabel spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif dan 

signifikan 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). 

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. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa komisaris 
independen memiliki pengaruh positif dan signifikan, komite audit dan spesialisasi industri auditor 
memiliki pengaruh negatif dan signifikan, serta kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.  

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu 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. 
Sehingga, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi pengukuran lain seperti model 
Penman dan Zhang atau model Basu; menggunakan jenis industri lain seperti jasa keuangan dan non-
keuangan; menggunakan variabel audit tenure, independensi auditor, dan manajemen laba. 
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