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BAB I 

PANDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi yang disajikan oleh 

perusahaan yang berisi data-data keuangan perusahaan. Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan merupakan sumber ekonomi perusahaan 

dan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, maka sangat penting 

laporan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah laporan keuangan 

yang berintegritas terutama pada perusahaan go public. Menurut SFAC No 2 

Laporan keuangan perusahaan dikatakan berintegritas apabila disajikan secara 

wajar, tidak bias dan jujur menginformasikan keadaan yang sebenarnya. 

Perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga besar banyak menyajikan 

laporan keuangan dengan integritas rendah, dimana informasi yang disajikan 

tidak sesuai bagi beberapa pihak laporan keuangan. 

Terbuktinya masalah manipulasi data akuntansi pada saat ini 

menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan bagi masyarakat terhadap 

berbagai pihak terutama terhadap sistem pengelolaan dalam perusahaan dan 

sistem kepemilikan yang tersebar secara luas yang sering disebut dengan 

corporate governance, yang memberikan kenyataan bahwa mekanisme good 

corporate governance (GCG) yang baik belum diterapkan pada perusahaan 

tersebut. Dengan diterapkannya GCG akan sangat mempengaruhi laporan 

keuangan perusahaan, karena terdapat pengawasan dari dewan komisaris 
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maka pihak manajemen dan pengelola akan sulit untuk memanipulasi laporan 

keuangan. 

Mekanisme corporate governance meliputi kepemilikan manajerial, 

dewan komisaris, ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit, 

kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Diharapkan 

bahwa mekanisme corporate governance dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013). Corporate Governance dalam 

penelitian ini diproksi dalam empat mekanisme yaitu komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. 

Komite audit merupakan salah satu komite yang sangat berperan 

penting dalam penerapan corporate governance. Tugas komite audit adalah 

untuk membantu dewan komisaris guna memastikan laporan keuangan yang 

disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (Dewi dan Putra, 2016). Komisaris independen beranggotakan dewan 

komisaris yang independen yang bertugas untuk mengawasi kebijakan-

kebijakan manajer dan dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan 

diantara manajer internal. Kepemilikan Institusional adalah presentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak eksternal atau institusi. Kepemilikan 

manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar 

pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan (Putra 

dan Muid, 2012). Semakin baik kinerja perusahaan tersebut maka akan 

meningkatkan proporsi kepemilikan saham manajemen. 
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Selain corporate governance leverage juga sangat penting dalam 

laporan keuangan perusahaan. Krisis ekonomi menyebabkan banyak 

perusahaan yang berhutang untuk mempertahankan perusahaannya. Menurut 

(Gayatri dan Saputra, 2013) leverage dipergunakan untuk mengukur seberapa 

besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, 

sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan 

kewajibannya. 

Pergantian auditor juga sangat penting dalam laporan keuangan. 

Menurut (Wijayanti dan Januarti, 2011) auditor switching merupakan 

pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor 

switching bersifat mandatory (wajib) dan voluntary (sukarela). Auditor 

switching yang bersifat wajib terjadi karena melaksanakan kewajiban dan 

ketentuan yang berlaku. Sukarela terjadi karena suatu alasan atau terdapat 

faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang 

bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. 

Penelitian (Dewi dan Putra, 2016) merupakan acuan peneliti, 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian (Dewi 

dan Putra, 2016). Kemudian peneliti menambahkan variabel leverage dari 

penelitian (Gayatri dan Saputra, 2013) dan variabel pergantian auditor dari 

penelitian (Rozania,et al., 2013). Sebagai bahan pembanding peneliti juga 

mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti (Fajaryani, 2015), 

(Putra dan Muid, 2012). Meskipun telah cukup banyak dilakukan penelitian 

mengenai integritas laporan keuangan, tetapi setiap penelitian menunjukkan 
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hasil yang berbeda dan tingkat signifikan yang berbeda pula. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh (Gayatri dan Saputra, 2013) hasilnya 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. Sementara itu hasil penelitian (Dewi dan Putra, 2016) hasil 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. Karena ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, 

sehingga penelitian mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

integritas laporan keuangan masih relevan untuk diteliti kembali, khususnya 

pada perusahaan go public di indonesia. 

Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN PERGANTIAN AUDITOR 

TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2015)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Mekanisme Corporate Governance (Komite Audit, 

Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 

Manajerial) berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Integritas Laporan 

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2015? 

3. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh terhadap Integritas Laporan 

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberkan bukti empiris apakah Mekanisme Corporate 

Governance (Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial) berpengaruh terhadap 

Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2010-2015. 
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2. Untuk memberikan bukti empiris apakah Leverage berpengaruh 

terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

3. Untuk memberikan bukti empiris apakah Pergantian Auditor 

berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan yang 

terdaftar di Perusahaan Mnufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengaruh Mekanisme Corporate governance, Leverage, 

dan Pergantian Auditor terhadap Integritas laporan keuangan pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. 

2. Bagi Regulator atau Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

gambaran mengenai pemahaman corporate governance dan 

membuat kebiajakan mengenai penerapan GCG untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat bisnis terhadap integritas 

laporan keuangan. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkam dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai wacana 

keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mendefinisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pemulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mendefinisikan landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mendefinisikan jenis penelitian, populasi, sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran penelitian 

yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 


