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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh corporate governance, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan keuangan 

membutuhkan kajian teori sebagai berikut : 

1. Agency Theory 

Agency Theory mengupas tentang hubungan antara pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Teori agensi menyatakan bahwa 

apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan 

manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan 

muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut 

akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya 

(Srimindarti dan Puspitasari, 2014).  

Perkembangan perusahaan yang semakin besar memungkinkan 

terjadi konflik antara prinsipal yaitu para pemegang saham (investor) 

dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agen 

dikontrak untuk melakukan tugas tertentu oleh prinsipal serta 

mempunyai tanggung jawab memaksimalkan kemakmuran prinsipal. 

Sementara prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan 

atasjasa yang telah diberikan oleh agen. Prinsipal dan agen sama-sama 

menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adanya perbedaan 
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kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan terjadinya 

konflik keagenan. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yang 

independen dalam hal ini adalah akuntan publik untuk memberikan 

keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return 

atasdana yang telah mereka investasikan (Susiana dan Herawaty, 2007 

dalam Srimindarti dan Puspitasari, 2014). 

2. Signaling Theory 

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

daripada perusahaan lain (Srimindarti dan Puspitasari, 2014). 

Integritas informasi laporan keuangan merupakan sinyal positif 

yang dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor atau pihak-

pihak lain yang berkepentingan. Signaling theory menjelaskan 

mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan 

informasi laporan keuangan pada pihak eksternal karena terdapat 

asimetri informasi (Asymmetri Information) antara perusahaan dan 

pihak luar. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan 

memberikan sinyal pada pihak luar, berupa laporan keuangan yang 

dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai 
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prospek perusahaan yang akan datang Wolk et al. (2000) dalam 

Jama’an (2008) (Srimindarti dan Puspitasari, 2014).. 

3. Integritas Laporan Keuangan 

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang 

menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada 

yang ditutup–tutupi atau disembunyikan (Tia Astria, 2011 dalam 

Verya, 2017). Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan 

keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk 

dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang 

tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate akan 

sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut 

(Pancawati, 2010). Integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak 

dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti 

apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya 

(Mulyadi dalam Verya, 2017). 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan 

atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu. Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI, 2002) dalam PSAK NO.1 mengemukakan 

bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi 
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sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya (Wenny dan Monica (2013).  

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang 

berintegritas. Menurut (Hardinigsih) integritas laporan keuangan 

adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan 

yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. 

Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak 

berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan 

semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak 

berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate akan sangat 

merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan 

keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut 

memenuhi kualitas reliability dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum (Hardiningsih dalam Anggi Rizkita dan Leny Suzan, 

2015). 

4. Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci 

dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para 

pemegang saham, dan stakeholders lainnya yang juga memberikan 
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suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran–sasaran dari suatu 

perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring 

kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004). 

Corporate governance  

juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai 

tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik 

dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen 

untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan 

pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga 

efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih 

efisien (Hardiningsih, 2010). 

5. Kepemilikan Institusional 

Susiana dan Herawaty (2007) dalam Verya, 2017 menyatakan 

kepemilikan institu-sional merupakan persentase saham perusahaan 

yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun 

luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar 

negeri. Shleifer dan Vishny (1986) dalam Verya, 2017 mengungkapkan 

large investors, seperti investor institusional terdiri dari bank, 

perusahaan asuransi, maupun institusi lainnya memiliki kepemilikan 

saham dalam jumlah signifikan sehingga suara mereka sangat 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, investor 

institusional juga dapat berperan dalam pengawasan terhadap kinerja 

manajer. 
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Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan 

pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, terkait 

dengan pelaporan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional juga 

menunjukkan persentase hak suara institusi (Beiner et al, 2003). 

Keberadaan pemegang saham institusional didukung oleh hadirnya 

komisaris independen yang beranggotakan orang dari dalam maupun 

luar perusahaan yang berfungsi untuk melindungi pemegang saham 

minoritas (Jama’an, 2008:9). Tujuan dibentuknya dewan independen 

adalah untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan 

manajemen agar tidak dipengaruhi oelh orang-orang yang memiliki 

kepentingan khusus (Gayatri dan Suputra, 2013).  

6. Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer 

dan direktur perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga 

potensi kesulitan keuangan dapat dihindari. Kepemilikan ini akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham,sebab 

dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan 

akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan (Irfana dan 

Muid dalam Rizkita dan Suzan, 2015). Dari penjelasan diatas dapat 

diketahui bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif 

terhadap integritas laporan keyangan yang dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka tingkat 
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integritas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nicolin dan Sabeni dalam 

Rizkita dan Suzan, 2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen atau pihak internal perusahaan.Kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen diharapkan akan mampu menyelaraskan berbagai 

kepentingan dalam perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja 

manajemen merupakan salah satu cara untuk memastikan penerapan 

asas corporate governance (Dewi dan Putra, 2016). 

7. Komisaris independen 

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan 

yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal 

dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan 

secara keseluruhan (Emirzon, 2007). Komisaris independen bertujuan  

untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam 

rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Hal ini dikarenakan kegagalan dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi pengendaliannya terhadap pihak dewan direksi dan 

manajemen dengan baik. Adanya keberadaan komisaris independen pada 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh manajemen karena terdapat badan yang mengawasi 

dan melindungi hak pihak eksternal diluar manajemen perusahaan. 
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Komisaris independen mempunyai Tanggung jawab menilai 

kinerja perusahaan secara keseluruhan.Kemungkinan jika suatu 

perusahaan mempunyai komisaris independen dari eksternal 

perusahaan maka informasi laporan yang disajikan cenderung lebih 

berintegritas, karena peran pihak independen yang menjaga 

kepentingan para pihak eksternal perusahaan (Susiana dan Arleen, 2007 

dalam Amrulloh, et.al, 2016). 

8. Komite Audit 

Komite audit juga melengkapi keberadaan dewan komisaris. 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

demi membantu dewan komisaris yang berwenang menilai pelaksanaan 

kegiatan serta hasil audit yang dilakukan satuan pengawas internal 

maupun auditor eksternal (Susiana dan Herawaty, 2007). Dibentuknya 

komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal 

dan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta 

pelaksanaanya (Gayatri dan Suputra, 2013). 

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite 

audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar 

standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, 

memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar 

dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan 

informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai 
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mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal 

(Supriyono, 1988 dalam Verya, 2017). 

9. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan rata–rata total penjualan bersih 

untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutya, 

Brigham dan Houston (2001). Perusahaan dengan ukuran besar 

diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar 

sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan 

lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan  

akan menderita kerugian. Francis (1986), menyebutkan perusahaan 

berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar 

cenderung kurang menguntungkan (Gayatri dan Suputra, 2013).  

Ardi Murdoko dan Lana (2007) dalam Verya, 2017 mendefinisikan 

ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga 

pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar 

kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh 

perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar 

penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan 

tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut 

semakin dikenal oleh masyarakat. Nuryaman (2009) mengungkapkan 

perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang 

kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan 
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besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu 

perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang 

tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para 

stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. 

10. Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibelanjakan 

dari utang (Brigham dan Houston:121-125). (Schiper (2012) dalam 

Verya, 2017) menyatakan untuk menghilangkan keraguan para 

pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai 

kreditur, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas 

yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage yang tinggi 

memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas 

dibandingkan perusahaan dengan leverage yang rendah. Leverage 

menurut Kasmir kur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Perusahaan dengan leverage yang 

tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena 

mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi 

untuk membiayai aktivanya. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi 

menunjukkan tingginya resiko keuangan perusahaan (Verya, 2017). 

Rasio leverage dipergunakan untuk mengukur seberapa besar 

aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, 
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sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan 

kewajibannya. Perusahaan yang memiliki hutang yang relatif tinggi 

akan menerapkan akuntansi konservatif agar laba yang disajikan relatif 

rendah (Gayatri dan Suputra, 2013). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh corporate 

governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan 

keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti: 

Gayatri dan Suputra (2013) tentang pengaruh corporate 

governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap integritas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris 

independen,  komite audit,ukuran perusahaan, leverage secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sedangkan 

variabel proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

Integritas Laporan Keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Saputra et al, (2014) meneliti tentang 

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Hasil pengujian 

hipotesis variabel Reputasi KAP, Ukuran perusahaan berpengaruh pada 

integritas laporan keuangan, sedangkan Kepemilikan institusional, 

Kepemilikan manajerial,  tidak berpengaruh pada integritas laporan 

keuangan. 
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Penelitian yang dilakukan Verya (2017) tentang analisis pengaruh 

ukuran perusahaan, leverage dan good corporate governance terhadap 

integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Fajaryani (2015) tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Kepemilikan 

Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, Spesialisasi Industri Auditor 

berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sedangkan 

variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Integritas Laporan Keuangan. 

.Dalam penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra (2016)tentang 

pengaruh mekanisme corporate governance pada integritas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independensecara 

signifikan berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap Integritas 

Laporan Keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Rizkita dan Suzan (2015) tentang 

pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan kualitas audit 
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terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kualitas 

audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan dan hanya ukuran perusahaan yang tidak pengaruh signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Monica dan Wenny (2013) tentang 

pengaruh struktur corporate governance, ukuran kap dan ukuran 

perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan 

customer goods yang terdaftar di bei tahun 2013-2015. Hasil penelitian 

mengindikasikan variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit, 

Komisaris Independen berpengaruh terhadap Integritas Laporan 

Keuangan. Sedangkan variabel Kepemilikan Manajerial, Ukurn KAP, dan 

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan 

Keuangan. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2010) 

tentang pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit 

terhadap integritas laporan keuangan.Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Sedangkan Independensi auditor, dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan komisaris 

Independen ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap Integritas Laporan 

Keuangan. 
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C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional berarti saham perusahaan dimiliki oleh 

institusi lain atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional 

diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring pada 

manajer. Tindakan pengawasan oleh investor institusional dapat 

mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap 

kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri 

sendiri. Hasil penelitian Jama’an (2008) menemukan bahwa kehadiran 

kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk 

melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan 

keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis pertama yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

integritaslaporan keuangan. 

2. Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham oleh pihak 

internal atau manajemen yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. 

Manajemen memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola 

perusahaan, sehingga dalam menjalankan tanggungjawabnya akan 
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cenderung melakukan hal yang terbaik. Jama’an (2008) menemukan 

bahwa kepemilikan manajemen berhasil menjadi mekanisme untuk 

mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemegang saham. Adanya kepemilikan 

manajemen ini akan meningkatkan keseimbangan informasi antara 

pemegang saham dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah 

yang ditimbulkan dalam agency theory. Menurut teori ini, permasalahan 

antara prinsipal dan agen ini dapat dikurangi dengan mensejajarkan 

kepentingan keduanya. Penelitian Jama’an (2008) menunjukkan adanya 

pengaruh antara kepemilikan manajemen dengan integritas laporan 

keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) 

menunjukkan hal yang sama bahwa kepemilikan manajemen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme (integritas laporan 

keuangan). 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kedua yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan manajemen berpengaruh positif pada integritas 

laporan keuangan. 

3. Komisaris Independen 

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat 

menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam 

rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak 
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lain yang terkait. Dewan komisaris yang independen secara umum 

mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga 

mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan 

keuangan yang dilakukan manajemen Chtour ou, et al. (2001) dalam 

Jama’an (2007). Komisaris independen diharapkan dapat melaksanakan 

fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memenuhi good 

corporate governance. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko 

kecurangan yangdapat dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan, 

sehingga akanmeningkatkan integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis ketiga yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan. 

4. Komite Audit 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaaan tercatat 

memiliki komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 

tiga anggota dan salah satu di antara komisaris independen perusahaan 

tercatat tersebut juga menjadi ketua komite. Selain itu diharuskan ada 

anggota yang berasal dai pihak ekstern yang independen dan sekurang-

kurangnya salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan 

keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk 

memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan Bradbury et al. (2004) dalam 
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Ahmad dan Profita (2011). Komite audit yang beranggotakan komisaris 

independen diharapkan mampu melaksanakan tugasnya terutama yang 

berkaitan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, 

dan sistem pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kecurangan 

dan kemungkinan manipulasi. Hal ini ditujukan untuk 

meningkatkanintegritas laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis keempat yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan rata–rata total penjualan bersih 

untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutya, Brigham 

dan Houston (2007). Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan 

jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba 

yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan 

biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian.  

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan integ-ritas 

laporan keuangannya. Menurut Karuniasari (2013) Perusahaan yang 

berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan 

keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang lebih 

banyak diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga 
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mempunyai karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang 

integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kelima yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Komite Audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. 

6. Leverage 

Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata 

ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga 

dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Perusahaan dengan 

leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang 

tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang 

tinggi untuk membiayai aktivanya. Modugu et al (2012) menyatakan 

perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk 

memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa resiko keuangan yang tinggi akan memperlambat 

manajemen untuk menginformasikan kinerja perusahaan dan 

meningkatkan upaya kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis keenam yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H6: Leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. 
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D. Kerangka pemikiran 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

penentuan variabel sebagai faktor-faktor pengaruh terhadap Integritas 

Laporan Keuangan nampak berbeda dan kelompok yang dijadikan obyek 

penelitian juga berbeda-beda. Hal tersebut yang mendasari untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan. Sehubungan dengan hal 

tersebut dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor dari variabel-

variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris 

independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage. Sehingga dapat 

dibuat sebuah kerangka konseptual dan rangkaian hipotesis sebagai berikut:  

Variabel Independen     Variabel Dependen 
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