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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keadilan dalam Islam 

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan 

berlaku dalam keseimbangan.  Keseimbangan  meliputi  keseimbangan  

antara  hak  dan  kewajiban  dan keserasian dengan sesama makhluk. 

Keadilan pada hakikatnya adalah  memperlakukan seseorang  atau  orang  

lain  sesuai  haknya  atas  kewajiban  yang  telah  di  lakukan.Yang 

menjadi  hak  setiap  orang  adalah  di  akui  dan  di  perlakukan  sesuai  

harkat  dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-

hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan 

hidupnya di dalam masyarakat ( Rangkuti, 2017). 

Al-Qur‟an  menggunakan  pengertian  yang  berbeda-beda  bagi  

kata  atau  istilah yang  berkaitan  dengan  keadilan.  Bahkan  kata  yang  

digunakan  untuk menampilkan  sisi atau wawasan keadilan  juga  tidak  

selalu berasal dari  akar kata  'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm 

dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur‟an dalam pengertian keadilan.   

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :  
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Artinya: Sesungguhnya Allah  menyuruh (kamu) berlaku  adil  dan  

berbuat kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  

melarang  dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan 

Dia memberi  pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.  

(QS. An-Nahl : 90) 

Pengertian  yang  berkaitan  dengan  keadilan dalam  Al-qur‟an  

dari  akar  kata  'adl  itu,  yaitu  sesuatu  yang  benar,  sikap  yang  tidak 

memihak,  penjagaan  hak-hak  seseorang  dan  cara  yang  tepat  dalam  

mengambil keputusan  hendaknya  kalian  menghukum  atau  mengambil  

keputusan  atas  dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian 

di atas terkait langsung dengan sisi keadilan,  yaitu  sebagai  penjabaran  

bentuk-bentuk  keadilan  dalam  kehidupan.  Dari terkaitnya  beberapa  

pengertian  kata  „adl  dengan  wawasan  atau  sisi  keadilan  secara 

langsung  itu  saja,  sudah  tampak  dengan  jelas  betapa  porsi warna  

keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur‟an. (Rangkuti, 2017) 

Hal-hal  yang  ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum 

muslim itu menunjukkan orientasi kuat akar keadilan dalam Al-Qur‟an. 

Demikian pula wawasan tidak hanya dibatasi pada lingkup mikro dari 

kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan  juga  lingkup 

makro kehidupan masyarakat  itu  sendiri. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT, sebagai berikut : 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang 

menegakkan  (kebenaran)  Karena  Allah,  menjadi  saksi  

dengan  adil.  dan janganlah  sekali-kali untuk  berlaku  tidak  

adil.  berlaku  adillah, Karena  adil  itu  lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Maidah:8) 

Fase  terpenting  dari wawasan  keadilan  yang  dibawakan 

sifatnya sebagai perintah agama, bukan hanya sebagai acuan etis atau 

dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban 

agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan 

seorang muslim di hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak.  

2. Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

dua pihak yaitu, prinsipal  dan  agen. Teori mengenai hubungan keagenan 

ini digunakan untuk memahami corporate governance secara lebih dalam. 

Jensen  dan Meckling  (1976:  309) menyatakan hubungan  agensi  terjadi  

apabila  satu  pihak  (prinsipal) mengontrak pihak  lainnya  (agen)  untuk 
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melakukan  suatu  jasa  yang melibatkan pendelegasian  wewenang  untuk  

bertindak  atas  nama  agen  dalam pembuatan keputusan. Selaras dengan 

pengertian  tersebut, Anthony dan Govindarajan  (2005:  269) menjelaskan  

dalam  suatu  korporasi, pemegang  saham  yang  bertindak  sebagai  

prinsipal  mengontrak manajemen  sebagai  agen  untuk  mengelola  

perusahaan  dengan mengutamakan kepentingan pemegang saham.  Teori  

agensi  menggunakan  tiga  asumsi  sifat  manusia  yang dikemukakan  M.  

Eisenhardt (1989: 58, 63)  yaitu  manusia  pada umumnya  mementingkan  

diri  sendiri  (self  interest),  manusia memiliki  daya  pikir  terbatas  

mengenai  persepsi  masa  yang  akandatang (bounded rationality), dan 

manusia selalu menghindari risiko (risk adverse).  

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak  

dengan mengutamakan  kepentingannya  masing-masing.  Apabila  kedua 

pihak bertindak dengan memaksimalkan utilitasnya,  terdapat  alasan kuat 

untuk memepercayai bahwa manajemen  sebagai  agen  tidak akan selalu 

bertindak dengan mengutamakan kepentingan prinsipal. Oleh karena  itu,  

pemegang  saham  sebagai  prinsipal  harus  memberikan insentif  yang  

tepat kepada manajemen baik yang bersifat finansial maupun  nonfinansial  

untuk  menyakinkan  bahwa  manajemen  tidak akan  mengambil  tindakan  

tertentu  yang  dapat  merugikan principal. Pemegang saham dan 

manajemen memiliki tujuan berbeda. Pemegang saham lebih  

mementingkan  tingkat  pengembalian keuangan  atas  investasi yang 

ditanam.
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3. Bank Umum Syariah 

Perbankan  Syariah  dalam istilah internasional  dikenalkan sebagai  

Islamic  Banking  atau  disebut dengan  Interest-Free  Banking. Istilah 

dengan  menggunakan  kata  islamic  tidak dapat  terlepas  dari  asal-usul  

sistem  perbankan Syariah. Bank Islam atau disebut dengan  Bank  Syariah  

secara  umum  adalah bank  yang  beroperasi  dengan  tidak mengandalkan  

pada  bunga. 

Menurut Muhammad  (2000 : 13), Manajemen  Bank  Syariah. 

Mengemukakan bahwa  Bank  Syariah  adalah  lembaga keuangan  yang  

usaha  pokoknya memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa lainnya  dalam  

lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  pengoprasiannya 

disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.  

Rivai  dan  Arifin  (2010) menjelaskan  bahwa  perbankan  syariah  

dalam menjalankan  operasionalnya  selalu  mengikuti  ajaran  agama  

Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi diantaranya berkaitan 

dengan:   

a. Riba’  

Bunga  secara  keras  dilarang  oleh  Islam  dan  dipahami  sebagai  

sesuatu  yang haram. Jelasnya Islam melarang umatnya untuk memakai 

atau memberi bunga (riba’).  

b. Pembagian yang Seimbang  

Bank  menyediakan  dana  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  

khususnya untuk menjalankan usaha dengan  sistem pembagian  risiko  
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serta keuntungan. Pembagian  keuntungan  yang  ditawarkan  ini  sesuai  

dengan  perolehan pendapatan  maupun  keuntungan  dari  usaha  yang  

dijalankan  nasabah  itu nantinya.  

c. Gharar  

Keuangan  Islam melarang  adanya  penimbunan  harta  dan 

melarang  transaksi dengan  karakteristik  gharar  (tidak  jelas  atau  

meragukan).  Gharar mengajarkan  untuk  terlibat  dalam  bisnis  yang  

tidak  adanya  cukup pengetahuan ketika menjalankannya sehingga 

dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi.  

d. Maysir  

Maysir  berarti  perjudian  atau  intended  speculation. Bank  

Islam  harus  bebas dari  kegiatan  spekulatif  seperti  perjudian.  Maysir  

mengajarkan  seseorang untuk  memperoleh  sesuatu  tanpa  adanya  

usaha  atau  kerja  keras  dari  orang tersebut.  Bahkan  bank  syariah  

melarang  bathil  dimana  operasional  bank syariah harus bebas dari 

hal-hal yang rusak atau tidak sah.  

e. Kegiatan syariah yang disetujui  

Bank  Islam  tentunya  menjalankan  aktivitas  bisnis  yang  tidak  

melanggar hukum syariah. Dalam arti lain bank hanya boleh 

menjalankan aktivitas bisnis atau berinvestasi pada segala kegiatan 

yang halal. Larangan dari agama ketika berinvestasi  ada  hubungannya  

dengan  segala  sesuatu  yang  haram  seperti alkohol atau bahkan 

perjudian. Untuk  itu di bank  syariah ada yang namanya dewan  
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pengawas  yang  bertugas  memberikan  pengawasan  dalam  seluruh 

kegiatan bank syariah. 

4. Good Corporate Governance  

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menjadi 

suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank 

syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik  

berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar 

mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di 

samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap 

prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-

Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama ( Aldira Maradita, 2014: 193). 

Pada dasarnya isu mengenai corporate governance  

dilatarbelakangi  oleh agency theory yang menyatakan permasalahan 

agensi muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari 

kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan  

mendelegasikan  wewenangnya  atas  pengelolaan perusahaan kepada 

professional manager. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan 

sumber daya yang  dimliki  perusahaan  sepenuhnya  ada  di  tangan 

eksekutif. Hal itu menimbulkan  kemungkinan  terjadinya  moral  hazard  

dimana  manajemen  tidak bertindak yang  terbaik  untuk kepentingan 

pemilik karena adanya  perbedaan kepentingan. Manajer dengan informasi 

yang dimilikinya bisa bertindak  hanya  untuk  menguntungkan dirinya 
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sendiri  dengan  mengorbankan kepentingan  pemilik karena manajer 

memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh  pemilik. 

Maka untuk mengatasi permasalahan agensi, pihak perbankan 

melakukan pembenahan  terhadap  sistem  tata  kelola  perusahaan.  Untuk  

mencapai  good corporate  governance dibutuhkan  suatu mekanisme  cara  

kerja  secara  tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang 

diambil. Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan  main,  

prosedur  dan  hubungan  yang  jelas antara  pihak  yang mengambil  

keputusan  dengan  baik  yang melakukan  kontrol atau pengawasan 

terhadap keputusan tersebut. 

5. Integritas Laporan Keuangan 

Integritas  laporan  keuangan  adalah  laporan keuangan  yang  

menunjukkan   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   akan  sangat  merugikan  

bagi  pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan  keuangan  dikatakan  

berintegritas apabila  laporan  keuangan  tersebut  memenuhi kualitas 

reliability (Kieso, 2001) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum, sedangkan pengertian  reliability  itu  sendiri  adalah  
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kualitas informasi  dalam  laporan  keuangan  agar  dapat diandalkan oleh 

penggunanya (SAK 2002). 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 

menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah kondisi 

dimana informasi dalam laporan keuangan  disajikan  secara  wajar  dan  

tidak  bias  secara  jujur  menyajikan  apa  yang dimaksudkan  untuk  

dinyatakan. Laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua 

karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan. 

Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat 

diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga 

memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut. 

Apabila  seorang  auditor mengaudit  laporan  keuangan  yang 

tidak  berintegritas  (tidak mencerminkan  kondisi  perusahaan yang  

sebenarnya)  maka,  peluang   auditor tersebut  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. Integritas 

merupakan cerminan  dari  kejujuran  yang merupakan  landasan  utama  

perilaku yang  harus  dimiliki  untuk memastikan  pengambilan  keputusan 
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yang bebas  dari  benturan kepentingan  dan  meletakkan kepentingan  

perusahaan  diatas kepentingan pribadi.   

Menurut  Mayangsari  (2005)  laporan  keuangan  yang  reliable  

atau berintegritas  dapat  dinilai  dengan  cara  penggunaan  prinsip  

conservatism dan penggunaan earning management karena informasi 

dalam laporan keuangan akan lebih reliable apabila laporan keuangan 

tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut  tidak  overstate  

supaya  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  akibat  informasi dalam laporan 

keuangan tersebut. 

Konservatif merupakan  prinsip  penting  dalam  pelaporan  

keuangan  yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta 

laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian yang disebabkan oleh adanya 

ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Conservatism  

merupakan  praktek  akuntansi  dengan mengurangi  laba  (dan  

menurunkan  nilai  aktiva  bersih)  ketika  menghadapi  bad news,  akan  

tetapi meningkatkan  laba  (dan menaikan  nilai  aktiva  bersih)  ketika 

menghadapi good news. Konservatisme  indentik  dengan  laporan  

keuangan  yang  understate  yang resikonya  lebih  kecil  daripada  laporan  

keuangan  yang  overstate.  Laporan keuangan  yang  memenuhi  

karakteristik  di  atas  akan  lebih  reliable  karena informasi  yang 

disajikan  tersebut  tidak menyebabkan  ada pihak  yang dirugikan, jadi 

dengan demikian  laporan keuangan  itu  akan memenuhi  syarat SFAC 

No. 2 tentang “qualitative characteristic of accounting information”. 
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Konservatisme  juga berarti bahwa akuntan harus mencatat nilai alternatif 

terendah  untuk  aset  dan  nilai  alternatif  tertinggi  untuk  kewajiban. 

Di  dalam  prinsip  konservatisme,  ketika  terdapat  dua  atau lebih  

alternatif  akuntansi  yang  memiliki  kemampuan  sama  dalam  memenuhi 

objektivitas  dari  laporan  keuangan,  maka  yang  dipilih  adalah  

alternatif  yang memiliki  dampak  yang  paling  tidak menguntungkan  

terhadap  ekuitas  pemegang saham. Munculnya praktik konservatisme  

tersebut karena standar akuntansi yang berlaku  menginginkan  perusahaan  

memilih  salah  satu  metode  akuntansi  yang dirasa  paling  tepat. Setiap 

metode  akuntansi mempunyai  tingkat konservatisme  yang  berbeda.  

Jamaan  (2008)  berpendapat  bahwa  perbedaan pemilihan  metode  

akuntansi  berpengaruh  terhadap  angka-angka  yang  disajikan baik dalam 

neraca maupun laporan laba-rugi perusahaaan.  

Alasan  penggunaan  konservatisme  sebagai  proksi  integritas  

laporan keuangan  adalah  bahwa,  konservatisme  identik  dengan  laporan  

keuangan  yang understate sehingga risikonya  lebih kecil dibandingkan 

dengan  laporan keuangan yang  overstate. Laporan  keuangan  yang 

memenuhi  karakteristik  tersebut  dinilai akan  menjadi  lebih  reliable  

dan  memenuhi  syarat  kualitas  informasi (Priharta, 2017). Prinsip 

konservatisme secara intuitif dapat bermanfaat karena  digunakan  untuk 

memprediksi kondisi di masa depan yang sesuai dengan tujuan laporan 

keuangan serta karakteristik  informasi dapat menjadi salah satu faktor 

untuk meningkatkan integritas laporan keuangan.  
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6. Komisaris Independen 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,  

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung 

jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan 

Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi 

nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 

(dua) orang anggota dan 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris 

Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari 

jumlah seluruh anggota Dewan  Komisaris. (www.ojk.go.id). 

Dalam penelitian ini untuk menghitung jumlah komisaris 

independen adalah dengan membagi jumlah komisaris independen dengan 

jumlah dewan komisaris. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

manajemen  akan  cenderung berintegritas dengan keberadaan  komisaris  

independen  didalamnya,  karena  bagian  ini  berfungsi mengawasi 

manajemen dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011). 

Komisaris  independen  memiliki  peran  yang penting  dalam mekanisme 

tata  kelola perusahaan  yaitu  untuk menetukan  kebijakan  yang  akan  

dijalankan  perusahaan serta  perlindungan  terhadap  pihak  investor  

dalam  jangka  pendek  ataupun  jangka  panjang. Tugas-tugas dewan 

komisaris meliputi: 

http://www.ojk.go.id/
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a. Menilai  dan  mengarahkan strategi  perusahaan,  garis-garis besar  

rencana  kerja,   kebijakan pengendalian  risiko,  anggaran tahunan  

dan  rencana  usaha; menetapkan  sasaran  kerja; mengawasi  

pelaksanaan  dan kinerja  perusahaan;  serta memonitor  penggunaan  

modal perusahaan,  investasi  dan penjualan aset. 

b. Menilai  sistem  penetapan penggajian  pejabat  pada  posisi kunci  dan  

penggajian  anggota dewan  direksi,  serta  menjamin suatu proses 

pencalonan anggota dewan  direksi  yang  transparan (transparancy)  

dan  adil (fairness). 

c. Memonitor  dan  mengatasi masalah  benturan  kepentingan pada  

tingkat  manajemen,   anggota  dewan  direksi  dan anggota dewan 

komisaris. 

d. Memonitor  pelaksanaan governance,  dan  mengadakan perubahan  di  

mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi 

(transparancy)  dan  pertanggung jawaban (responsibilitiy) atas hal ini; 

e. Memantau  proses  keterbukaan dan  efektifitas  komunikasi dalam  

perusahaan  (OECD Principles  of  Corporate Governance). 

Keberadaan  komisaris  independen di Indonesia  sudah  diatur 

dalam Code of Good Corporate Governance. Komisaris menurut kode 

tersebut, bertanggung  jawab  dan  mempunyai  kewenangan  untuk  

mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan 

memberikan nasihat bilamana diperlukan. Tugas utama komisaris  
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independen adalah memperjuangakan kepentingan pemegang saham 

minoritas. 

Kriteria  yang  harus  dimiliki  oleh  komisaris  independen  

menurut  Surat Edaran BI No.9/12/DPNP dalah sebagai berikut:  

a. Tidak  memiliki  hubungan  keuangan,  yakni  apabila  memperoleh 

penghasilan,  bantuan  keuangan  atau  pinjaman  dari  anggota  Dewan 

Komisaris lainnya dan/atau direksi (pengurus) Bank, dari perusahaan 

yang PSP  nya  pengurus  Bank,  dan  dari  Pemegang  Saham  

Pengendali  (PSP) Bank. 

b. Tidak  memiliki  hubungan  kepengurusan, yakni  apabila  menjadi 

pengurus  pada  perusahaan  dimana  Dewan  Komisaris  Bank  lainnya 

menjadi  pengurus,  menjadi  pengurus  pada  perusahaan  yang  PSP  

nya pengurus  Bank,  dan  menjadi  pengurus atau  Pejabat  Eksekutif  

pada perusahaan PSP Bank. 

c. Tidak memiliki  hubungan  kepemilikan  saham  yakni  apabila 

menjadi pemegang saham pada perusahaan yang PSP nya adalah 

pengurus dan/atau PSP Bank, dan/atau menjadi pemegang saham pada 

perusahaan PSP Bank. 

d. Tidak memiliki hubungan dengan Bank apabila:  

1)  memiliki saham Bank lebih dari 5% dari modal disetor bank.  

2) menerima/memberi  penghasilan,  bantuan  keuangan  atau  pinjaman 

dari/kepada  Bank  yang  menyebabkan  pihak  yang  member  
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bantuan, seperti  pihak  terafiliasi  dan/atau  pihak  yang  melakukan  

transaksi keuangan dengan bank (debitor inti dan deposan inti). 

7. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diketuai 

oleh seorang Komisaris Independen. Komite audit paling kurang terdiri 

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

pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepem-LK 

No. KEP-643/BL/2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, variabel 

komite audit diukur dengan menghitung berapa jumlah komite audit dalam 

sebuah perusahaan setiap tahunnya. 

Menurut  ketentuan  Bapepam  No.Kep-29/PM/2004, definisi 

komite audit adalah komite  yang  dibentuk  oleh dewan  komisaris  dalam  

rangka membantu  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.  Komite  audit 

berfungsi  untuk  memberikan  pandangan  mengenai  masalah-masalah  

yang berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan,  akuntansi,  dan  

pengendalian  internal (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.  Banyaknya  anggota 

komite  audit  disesuaikan  dengan ukuran  dan  kompleksitas  dari 
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perusahaan  dimana  dalam  banyak peraturan,  aturan  minimun  anggota 

komite  audit  perusahaan  adalah sebanyak  tiga  orang. 

8. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring 

tersebut akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham, pengaruh 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

yang cukup besar dalam pasar modal. 

Kepemilikan  institusional  menunjukkan  pengaruh  keberadaan  

pemegang saham  institusional  terhadap  kinerja  manajemen,  terkait  

dengan  pelaporan keuangan  perusahaan.  Kepemilikan  institusional  juga  

menunjukkan  persentase hak  suara  institusi. Susiana  dan  Herawaty  

(2007: 8)  menyatakan  kepemilikan institusional 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.  

Investor  institusional terdiri dari bank, perusahaan asuransi, 

maupun  institusi  lainnya  memiliki  kepemilikan  saham  dalam jumlah 

signifikan sehingga suara mereka sangat berpengaruh dalam pengambilan 
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keputusan. Selain itu, investor institusional juga dapat berperan dalam 

pengawasan terhadap kinerja manajer. Investor institusional merupakan 

investor  dengan kepemilikan saham yang besar sehingga mereka memiliki 

peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk  mengawasi  dan  

mempengaruhi  manajemen.  Mekanisme corporate  governance  melalui 

kepemilikan  institusional  dapat mendorong  manajer  untuk  lebih  

memfokuskan  perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan 

meminimalkan perilaku oportunistik  yang  mengutamakan  diri  sendiri.  

Dengan  adanya pengawasan  intensif  dari  institusional  sebagai  

pemegang  saham, manajer  akan  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  

keputusan sehingga  dapat  memberikan  keyakinan  bahwa  manajemen  

akan bertindak  dengan  mengutamakan  kepentingan  pemegang  saham 

termasuk dalam pelaporan keuangan. Investor institusional berperan  aktif  

dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja manajemen  antara  

tahun  1983  dan  tahun  1993. 

Keberadaan investor  institusional  mampu  meminimalkan  biaya  

agensi  yang harus ditanggung oleh prinsipal. Investor  institusional  dapat  

melakukan  bentuk  pengawasan dengan  menempatkan  dewan  ahli  

(decision  expert)  yang  tidak dibiayai  oleh  perusahaan.  Dewan  ahli  

tidak  berada  dibawah pengawasan  chief  executive  official  (CEO)  

sehingga  dapat melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  kinerja  

manajer  secara lebih  efektif. Bentuk  pengawasan  lainnya  adalah  
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dengan cara memberikan masukan-masukan sebagai  bahan  pertimbangan  

dalam menjalankan  usaha melalui  rapat  umum  pemegang saham.   

Tingkat  pengawasan yang ketat dari institusi sebagai pemilik 

saham perusahaan mampu mengurangi  insentif  para  manajer  yang  

bertindak  dengan mengutamakan  kepentingan  diri  sendiri.  Selain  itu,    

investor institusional  merupakan  investor  yang  berpengalaman 

(sophisticated)  sehingga  dapat  melakukan  fungsi  pengawasan secara  

lebih  efektif  dan  tidak  mudah  diperdaya  oleh  tindakan manajer seperti 

manipulasi penyajian laporan keuangan yang dapat melemahkan integritas 

laporan keuangan tersebut. Dalam  kaitannya  dengan  fungsi  pengawasan,  

investor institusional  diyakini  memiliki  kemampuan  untuk  mengawasi 

tindakan manajemen  lebih  baik  dibandingkan  investor  individual. 

Menurut Jansen dan Meckling (1976) kepemilikan intitusional memiliki 

peran yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang 

terjadi antara manajer dn pemegang saham. 

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi 

akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic.  
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9. Kepemilikan Manajerial 

Cornett et al (2006: 5)  mendefinisikan  kepemilikan manajerial 

sebagai proporsi saham yang dimiliki manajemen yang secara  aktif  turut  

dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan  komisaris.  

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki  

peran ganda  sebagai  pengelola sekaligus  pemegang  saham  dalam  suatu 

perusahaan. Informasi mengenai kepemilikan manajerial yang  

ditunjukkan dengan besarnya  persentase  kepemilikan  saham  oleh  

manajemen merupakan informasi  penting  bagi  pengguna  laporan  

keuangan sehingga informasi ini akan diungkapkan dalam laporan 

keuangan.  

Jensen    dan    Meckling  (1976:  578)    menyatakan    bahwa 

kepemilikan  saham    oleh    manajemen  dapat  membantu menyelaraskan 

kepentingan antara  pihak internal  perusahaan  dan  penanam   modal.    

Semakin baik kinerja   perusahaan   tersebut  maka  akan meningkatkan    

proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Semakin tinggi tingkat  

kepemilikan  saham  oleh manajemen  akan  memotivasi  manajemen  

untuk  meningkatkan kinerjanya  sehingga  dapat memenuhi  keinginan  

pemegang  saham yang salah satunya adalah manajemen itu sendiri. Teori 

agensi  menggambarkan  hubungan  keagenan  antara  pemegang saham 

yang bertindak sebagai prinsipal dan manajer yang bertindak sebagai agen.  

Manajer diberi amanah untuk mengelola perusahaan demi  

kepentingan  pemegang  saham  sehingga  segala  keputusan bisnis yang 
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diambil manajer adalah untuk memaksimalkan sumber daya  (utilitas)  

perusahaan.  Suatu  ancaman  bagi  pemegang  saham jika manajer 

bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan  

pemegang  saham.  Baik  pemegang  saham  maupun manajer memiliki 

kepentingannya masing-masing. Hal  inilah yang menjadi  masalah  dalam  

teori  agensi  yaitu  konflik  kepentingan. Pemegang  saham  dan manajer 

memiliki  kepentingannya masing-masing  untuk  memaksimalkan  

tujuannya. Masing-masing  pihak memiliki  risiko  terkait dengan  

fungsinya. 

Manajer memiliki  risiko untuk  tidak  ditunjuk  lagi sebagai 

manajer  jika  gagal menjalankan fungsinya,  sedangkan pemegangsaham 

memiliki  risiko kehilangan modalnya  jika  salah  memilih  manajer.  

Kondisi  ini  merupakan konsekuensi  adanya  pemisahan  fungsi  

pengelolaan  dengan  fungsi kepemilikan. Akan  tetapi,  kondisi  tersebut  

akan  berbeda  apabila manajer juga  merupakan  pemegang  saham  

perusahaan.  Keputusan  dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial  tentu  akan berbeda  dengan  perusahaan  tanpa  kepemilikan 

manajerial.  

Dalam perusahaan  dengan  kepemilikan  manajerial,  manajer  

yang sekaligus  pemegang  saham  tentunya  akan  menyelaraskan 

kepentingannya  dengan  kepentingan  pemegang  saham. Sementara 

dalam  perusahaan  tanpa  kepemilikan  manajerial,  manajer  yang bukan  
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pemegang  saham  kemungkinan  hanya  mengutamakan kepentingannya 

sendiri. 

Astria Tia  (2011:  14)  menyatakan  kepemilikan  manajerial 

berperan dalam membatasi perilaku manajemen yang menyimpang. 

Kepemilikan  saham  oleh  manajemen  akan  memotivasi  manajer untuk  

memfokuskan  pada  kinerja  perusahaan  dengan mengutamakan  

kepentingan  pemegang  saham  termasuk  dirinya dalam setiap 

pengambilan keputusan.  Itturiaga  dan Sanz (2001:  180)  mengungkapkan  

bahwa struktur  kepemilikan  manajerial  dapat  dijelaskan  dari  dua  sudut 

pandang  yaitu  pendekatan  keagenan  (agency  approach)  dan 

pendekatan  ketidakseimbangan  (asymmetric  information approach). 

Pendekatan keagenan memandang struktur kepemilikan sebagai 

alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (claim  

holder)  terhadap  perusahaan.  Pendekatan ketidakseimbangan  informasi 

memandang  kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi 

ketidakseimbangan informasi antara  pihak  internal  dan  pihak  eksternal  

melalui  pengungkapan informasi di pasar modal. 

10. Spesialisasi Industri Auditor 

Spesialisasi industri auditor diukur dengan menghitung persentase 

jumlah klien yang diaudit dalam satu industri.spesialisasi industri adalah 

atas banyaknya jasa atestasi atau banyaknya klien industr sejenis dengan 

yang dikerjakan atau ditangani oleh auditor KAP dalam tahun 

pengamatan. Auditor  dengan  spesialisasi  industri  tertentu  memiliki 



35 
 

 
 

pemahaman yang  lebih baik atas industri  tersebut dibandingkan KAP  

(Kantor Akuntan Publik) yang memiliki  sedikit  klien  industri  sejenis.  

Pemahaman yang  lebih  baik  atas  industri  klien  serta  lingkungannya 

menjadikan auditor mengenali risiko khas yang dimiliki oleh industri 

tersebut sehingga akan memudahkan auditor untuk menemukan salah saji   

material baik yang  timbul karena kekeliruan maupun kecurangan. Dengan  

demikian,  laporan  keuangan  yang  diaudit oleh auditor dengan 

spesialisasi  industri klien  tertentu memiliki integritas yang lebih tinggi 

(Jama‟an (2008). 

Spesialisasi industri yang dilakukan oleh KAP bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi mereka dalam menyediakan jasa audit yang 

lebih berkualitas, sehingga hasil auditnya lebih akurat. Pernyataan Owhoso 

et al, (2002) dalam Herusetya, (2009) menyatakan bahwa auditor dengan  

spesialisasi  industri akan  lebih dapat mendeteksi kesalahan dalam  

spesialisasi industrinya daripada diluar industrinya. 

Auditor    memiliki    fungsi    sebagai    pihak    yang  memberikan 

keyakinan  yang  memadai  atas  integritas  angka-angka  akuntansi  yang 

dihasilkan di dalam laporan keuangan. Arrens, Elder, dan Beasley 

(2006:275) menyatakan bahwa pengetahuan  yang  harus  dimiliki  oleh 

auditor tidak hanya pengetahuan  mengenai  pengauditan  dan  akuntansi,  

melainkan juga pemahaman menyeluruh  atas bisnis dan  industri klien 

serta  pengetahuan  tentang  operasi  klien.  Standar  pekerjaan  lapangan 

kedua yang mengharuskan auditor untuk memahami entitas dan 
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lingkungan termasuk sistem pengendalian internal yang diterapkan 

perusahaan yang  menjadi  klien  auditor  mengindikasikan  pentingnya 

pemahaman atas industri klien.   

11. Kualitas Audit 

Kualitas  audit  sebagai  suatu  kemungkinan  dimana  seorang  

auditor  akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam  

sistem  akuntansi  kliennya.  Kemungkinan dimana  auditor  akan  

menemukan  salah  saji tergantung  pada  kemampuan  teknikal  auditor 

sementara  tindakan  melaporkan  salah  saji tergantung  pada  

independensi  auditor  tersebut. Kualitas  audit  ini  sangat  penting  karena  

kualitas audit  yang  tinggi  akan  menghasilkan  laporan keuangan  yang  

dapat  dipercaya  sebagai  dasar pengambilan  keputusan  (De  Angelo,  

1981  dalam Kusharyanti, 2003 : 25). kualitas audit secara langsung 

berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk 

ukuran  perusahaan  audit  adalah  jumlah  klien. Perusahaan audit yang 

besar adalah dengan  jumlah klien  yang  lebih  banyak.    

Berdasarkan  Standar  Profesional  Akuntan Publik  (SPAP),  

bahwa  audit  yang  dilaksanakan auditor dapat dikatakan  berkualitas  jika 

memenuhi ketentuan  atau  standar  auditing.  Standar  auditing mencakup  

mutu  professional  (professional qualities)  auditor  independen,  

pertimbangan (judgement)  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporan auditor. Berbagai  penelitian  tentang  kualitas  audit 

pernah  dilakukan,  salah  satunya  oleh  Deis  dan Giroux  (1992),  mereka  
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meneliti  faktor  penentu kualitas  audit  di  sektor  publik  dengan 

menggunakan  sampel  KAP  yang  mengaudit institusi  sektor  publik.  

Studi  ini  menganalisis temuan–temuan  Quality  Control  Review.  Hasil 

penelitian  ini menunjukkan  bahwa  lama  hubungan dengan  klien  (audit  

tenure),  jumlah  klien,  telaah dari  rekan  auditor  (peer  review),  ukuran  

dan kesehatan  keuangan  klien  serta  jam  kerja  audit secara  signifikan  

berhubungan  dengan  kualitas audit.   

Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi kualitas  audit  adalah  

pendidikan,  struktur  audit, kemampuan  pengawasan  (supervisor), 

profesionalisme  dan  beban  kerja.  Semakin  lama audit tenure, kualitas 

audit akan semakin menurun. Sedangkan  kualitas  audit  akan  meningkat  

seiring dengan  meningkatnya jumlah  klien, reputasi auditor,  kemampuan  

teknis,  dan  keahlian  yang meningkat. Dari pengertian  tentang kualitas 

audit diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  audit merupakan  

segala  kemungkinan  (probability) dimana  auditor  pada  saat  mengaudit  

laporan keuangan  klien  dapat  menemukan  pelanggaran. 

B. Kerangka Pemikiran 

Teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara dua 

pihak yaitu, prinsipal  dan  agen.  Jensen  dan Meckling  (1976:  309) 

menyatakan hubungan  agensi  terjadi  apabila  satu  pihak  (prinsipal) 

mengontrak pihak  lainnya  (agen)  untuk melakukan  suatu  jasa  yang 

melibatkan pendelegasian  wewenang  untuk  bertindak  atas  nama  agen  

dalam pembuatan keputusan. Selaras dengan pengertian  tersebut, Anthony 
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dan Govindarajan  (2005:  269) menjelaskan  dalam  suatu  korporasi, 

pemegang  saham  yang  bertindak  sebagai  prinsipal  mengontrak manajemen  

sebagai  agen  untuk  mengelola  perusahaan  dengan mengutamakan 

kepentingan pemegang saham.  Teori  agensi  menggunakan  tiga  asumsi  

sifat  manusia  yang dikemukakan  M.  Eisenhardt  (1989:  58,  63)  yaitu  

manusia  pada umumnya  mementingkan  diri  sendiri  (self  interest),  

manusia memiliki  daya  pikir  terbatas  mengenai  persepsi  masa  yang  akan 

datang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk 

adverse).  

Penelitian ini menggunakan komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, spesialisasi industri auditor, 

dan kualitas audit sebagai variabel independen, serta integritas laporan 

keuangan sebagai variabel dependen. Integritas  laporan  keuangan  sebuah  

perusahaan  juga  dapat  dipengaruhi oleh  adanya  komite  audit,  komisaris  

independen,  dan  kualitas  audit  dalam perusahaan.  

Komite  audit  bertujuan  agar  laporan  keuangan  yang  disajikan  

lebih jujur  sehingga  integritas  laporan  keuangan  perusahaan  dapat 

dipercaya. Sedangkan komisaris independen bertujuan untuk 

menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama untuk melindungi 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain  yang  terkait.  Perusahaan  

yang  memiliki  komisaris  independen  cenderung akan menyajikan laporan 

keuangan yang lebih berintegritas karena terdapat badan yang  mengawasi  

dan  melindungi  pihak-pihak  diluar  manajemen  perusahaan. Sedangkan  
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untuk  meningkatkan  kredibilitas  laporan  keuangan,  perusahaan diharapkan 

menggunakan  jasa KAP  yang mempunyai  reputasi  dana  nama  yang baik  

sehingga dapat menghasilkan  jasa  audit  yang  lebih baik dan meningkatkan 

integritas laporan keuangan perusahaan. 

Adanya  kepemilikan  institusional,  sebagai  salah  satu  pengukuran 

mekanisme corporate  governance,  memiliki  tujuan  untuk  menjaga  agar  

tidak terjadi  konflik  kepentingan.  Konflik  kepentingan  terjadi  dimana  

terdapat kekuasaan tunggal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi 

integritas laporan keuangan  yang  disajikan.  Sedangkan  kepemilikan 

manajemen  berfungsi  sebagai penyeimbang dalam kepemilikan saham. 

Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan  keputusan  perusahaan  

dapat  memotivasi  manajemen  dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

sehingga dapat tercapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan 

meningkatkan integritas laporan keuangan. 

Kepemilikan  saham  oleh manajemen  juga  dapat  menyelaraskan  

kepentingan  pemegang  saham dan manajemen.  Peningkatan kepemilikan 

manajemen atas perusahaan menumbuhkan rasa tanggung jawab manajemen 

yang lebih besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola perusahaan  

sehingga keputusan dan  tindakan  yang  diambil  manajemen  dalam  rangka  

menjalankan perusahaan  akan mengutamakan  pemegang  saham  yang  salah  

satunya adalah  manajemen  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Kepemilikan 

Institusional  dan  Kepemilikan  Manajerial  mendorong  pengungkapan 

informasi yang jujur dengan menggambarkan realita yang ada.   
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

Peran  pihak eksternal  seperti  auditor  juga  dinilai  mampu 

mempengaruhi  penyajian  laporan  keuangan  perusahaan.  Pemahaman yang  

lebih  baik  atas  industri  klien  dimiliki  oleh  auditor  dengan spesialisasi 

industri tertentu juga mendorong manajemen untuk berlaku jujur dalam 

menyajikan laporan keuangan sehingga spesialisasi auditor di bidang  industri  

klien  dapat  mempengaruhi  integritas  laporan keuangan. 

Berdasarkan  landasan  teori  yang  telah diuraikan diatas, disusun 

hipotesis yang  merupakan  alur  pikiran  dari  peneliti,  kemudian  

digambarkan  dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut :  

Variabel Independen      Variabel Dependen 

   

  

  

 

 

    

  

             

  

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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C. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor- faktor yang 

mempengaruhi integritas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, seperti, Safitri (2016), Indrasari (2016), Wulandari(2014), Savero 

(2017), Hardiningsih (2010),  Mudasetia (2017), Gayatri (2013), Fajaryani 

(2015), Khamawardila (2016), Dewi (2016), dan Oktadella (2011) serta 

penelitian-penelitian yang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2016) dengan menguji 

pengaruh variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan 

manjerial, komisaris independen, dan komite audit, terhadap integritas 

laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dada tahun 2014. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda, Hasil menunjukkan bahwa independensi 

memiliki peran moderasi penuh pada hubungan antara kepemilikan 

institusional, komisaris independen dan kualitas kantor akuntan publik 

dalam integritas laporan keuangan.Independensi tidak memiliki peran 

moderasipada hubungan antara kepemilikan manajerial dan komite audit 

dalam integritas laporan keuangan. 

Penelitian Indrasari (2016) dengan menggunakan variabel 

independen yaitu, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Financial 

Distres, serta Integritas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

pada perusahaan property  dan  real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2005-2014. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan regresi data panel dengan bantuan program komputer 

Eviews versi 8.0. hasil penelitian secara parsial pada tahun 2005-2014 

menunjukkan bahwa hanya komisaris independen yang memiliki pengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan, sementara komite audit dan  

financial distress  tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Sedangkan secara simultan, variabel komisaris independen, komite audit 

dan financial distress secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) ini menggunakan 

variabel independen Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, 

Komite Audit, Komisaris Independen,dan Dewan Direksi, serta variabel 

dependen Integritas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan  

purposive  sampling  dalam  pemilihan  sampel  dan  diperoleh  sebanyak  

45  perusahaan yang menjadi  sampel  penelitian  selama  3  tahun.  Teknik  

analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linier  berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  kepemilikan  institusional  

dan  dewan  direksi  berpengaruh  terhadap integritas  laporan keuangan. 

Sementara variabel  kepemilikan manajemen, komite  audit  serta 

komisaris independen tidak memiliki berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Savero (2017) ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh variabel independen, komisaris independen, komite 

audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial serta 

integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen.Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, teknik 

dimana jumlah sampel yang diperoleh penelitian ini adalah 30 (10 x 3). 

Analisis data dilakukan dengan model regresi berganda dengan bantuan 

perangkat lunakSPSS versi 20,0. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, secara parsialuji regresi (uji t) menunjukkan bahwa variabel 

independen direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. Artinya jika variabel independen direksi 

independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial tumbuh, yang dapat membuat perubahan pada integritas 

laporan keuangan dan jika direktur independen, komite audit, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial sedang rendah, dapat membuat 

integritas laporan keuangan juga rendah. 

Penelitian Hardiningsih (2010) yang menguji variabel independen 

yaitu, independensi, kepemilikan manajerisl, komite audit, komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan 

kualitas audit serta integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. 

Sampel dalam penelitian  ini menggunakan  81  perusahaan  di BEI  

selama  periode 2005  sampai  2008. Hasil  temuan menunjukkan  bahwa  
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independensi  auditor  tidak  berpengaruh terhadap  integritas  laporan  

keuangan.  Kepemilikan manajerial  signifikan  berpengaruh terhadap 

integritas  laporan  keuangan.  Sementara  komite  audit,  komisaris  

independen,  ukuran  dewan komisaris, dan kepemilikan institusional  

tidak berpengaruh terhadap  integritas  laporan keuangan.  Peran  komite  

audit  ternyata  belum  efektif  dalam  meningkatkan  integritas  laporan  

keuangan. Komisaris  independen  ternyata  juga  belum  bisa  berperan  

dalam menyeimbangkan  pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan 

penempatan dewan komisaris hanya sekedar memenuhi regulasi, sehingga 

belum bisa menegakkan Good Corporate Governance. 

Penelitian yang dilakukan Mudasetia dan Nur  Solikhah (2017) 

dengan variabel independen yaitu Independensi, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit dan kualitas 

audit serta integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39perusahaan untuk 

mendapatkan sampel dari 195 data observasi menggunakanpurposive 

sampling. Analisis deskriptif statistik adalah suatu data yang menjelaskan  

jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan 

standar. Dari 39 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015.Hasilnya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan  

antara independensi, persentase kepemilikan saham institusional, 

persentase manajemen kepemilikan saham, komite audit, komisaris 
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independen atas integritas laporan keuangan dan berpengaruh signifikan 

terhadap integritas kualitas audit laporan  keuangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putra (2016)  

menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajemen, komisaris independen, dan komite audit serta 

integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan menggunakan 

metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 72 

amatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kepemilikan  

institusional,  kepemilikan  manajemen  dan  komisaris  independen 

berpengaruh  positif  pada  integritas  laporan  keuangan,  sedangkan  

komite  audit  tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Saputra (2013) dengan 

tujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, 

komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap  integritas laporan 

keuangan sebagai variabel dependen. Sampel penelitian  ini adalah 

perusahaan manufaktur yang  terdaftar di BEI  periode  2009-2012,  yang  

ditentukan  dengan metode  purposive  sampling. Metode statistik  yang  

digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini 

menunjukkan  bahwa  mekanisme  corporate  governance,  yaitu  

komisaris  independen, komite  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  
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namun  kepemilikan  instutusional  tidak signifikan  terhadap  integritas  

laporan  keungan.  Sementara  itu,  ukuran  perusahaan  dan leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.   

Berdasarkan penelitian Fajaryani (2015) dengan variabel 

independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, ukuran 

perusahaan, leverage, dan spesialisasi industri auditor serat integritas 

laporan keuangan sebagai variabel dependen. Populasi  dalam  penelitian  

ini  adalah  seluruh  perusahaan  pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  

Efek  Indonesia  periode  2008-2013.  Pemilihan sampel  menggunakan 

metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda.  Hasil  

dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:   

1). Kepemilikan  institusional berpengaruh positif  terhadap  integritas 

laporan keuangan. 

2). Kepemilikan manajerial  tidak berpengaruh  terhadap  integritas 

laporan keuangan 

3). Ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap integritas laporan 

keuangan  

4). Leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan  

5). Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap  integritas 

laporan keuangan dan   
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6) Kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  ukuran 

perusahaaan,  leverage,  dan  spesialiasi  industri  auditor  secara  

bersamaan  berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rina (2016) dengan variabel 

independen yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manjerial, pergantian auditor, dan spesialisasi 

industri auditor serta integritas laporan keuangan sebagai variabel 

dependen. Sampel  dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2010-2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa vaiabel komite audit 

dan kepemilikan manajerial yang mempunyai pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai probabilitas, 

sedangkan variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, 

pergantian auditor dan spesialisasi industri auditor tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), dengan tujuan menguji 

pengaruh variabel independen kualitas Good Corporate Governance dan 

variabel dependen terdiri dari tingkat pengembalian, risisko pembiayaan, 

dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Populasi dalam 

penelitian  ini adalah seluruh  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia pada  

tahun  2010-2012. Penarikan  sampel  menggunakan  metode purposive  
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sampling  yaitu  teknik  penentuan sampel  yang  dilakukan  dengan   

tujuan  agar  diperoleh  sampel  yang representative  sesuai  dengan  

kriteria  dan batasan  yang  ditentukan. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang bertujuan  

untuk  mempelajari  hubungan antara  dua  variabel,  yakni  variabel 

independen  (bebas)  dan  variabel  dependen (terikat). Berdasarkan  hasil  

pengujian menunjukkan  bahwa  kualitas  Good Corporate  Governance  

tidak berpengaruh terhadap  tingkat  pengembalian  dan  risiko 

pembiayaan. Sedangkan kualitas Good Corporate Governance 

berpengaruh negatif signifikan  terhadap  pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama (tahun) Variabel 

Penelitian 

Metode dan Sampel Hasil Penelitian 

Dewi dan 

Putra (2016) 

Variabel 

independen: 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajemen, 

komisaris 

independen, 

dan komite 

audit Variabel 

Dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

Sampel dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-

2013 dengan metode 

purposive sampling. 

Jumlah sampel yang 

diperoleh sebanyak 72 

amatan. Menggunakan 

metode analisis regresi 

linier berganda. 

Kepemilikan  

institusional,  

kepemilikan  

manajemen  dan  

komisaris  independen 

berpengaruh  positif  

pada  integritas  

laporan  keuangan,  

sedangkan  komite  

audit  tidak 

berpengaruh pada 

integritas laporan 

keuangan 

Fajaryani  

(2015) 

Variabel 

independen: 

kepemilikan 

institusional, 

Sampel dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan  

pertambangan  yang 

Kepemilikan  

Institusional, 

kepemilikan 

manajerial,ukuran 
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Nama (tahun) Variabel 

Penelitian 

Metode dan Sampel Hasil Penelitian 

kepemilikan 

manjerial, 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

spesialisasi 

industri auditor 

Variabel 

Dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

terdaftar  di  Bursa  

Efek  Indonesia  

periode  2008-2013, 

dengan metode 

purposive sampling, 

dengan metode  

analisis regresi linier 

sederhana, dan analisis 

regresi linier berganda.   

perusahaan, leverage, 

dan spesialisasi 

industry auditor 

berpengaruh positif  

terhadap  Integritas 

Laporan Keuangan. 

Gayatri dan 

Saputra  

(2013) 

Variabel 

independen: 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan 

dan leverage 

Variabel 

Dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan. 

Menggunakan sampel 

perusahaan 

manufaktur yang  

terdaftar di BEI  

periode  2009-2012,  

yang  ditentukan  

dengan metode  

purposive  sampling, 

dengan metode 

analisis  regresi  linear  

berganda. 

Komisaris  

independen dan 

komite  audit  

berpengaruh  positif  

dan  signifikan,  

namun  kepemilikan  

instutusional  tidak 

signifikan  terhadap  

integritas  laporan  

keungan.   Ukuran  

perusahaan  dan 

leverage berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap integritas 

laporan keuangan 

Hardiningsih 

(2010) 

Variabel 

independen: 

Independensi, 

kepemilikan 

manajerisl, 

komite audit, 

komisaris 

independen, 

ukuran dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

institusional 

dan Kualitas 

Audit 

Variabel 

Dependen:  

Integritas 

Sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan  81  

perusahaan  di BEI  

selama  periode 2005  

sampai  2008. 

Menggunakan metode 

analisis regresi linier 

berganda.   

Independensi  auditor  

tidak  berpengaruh 

terhadap  integritas  

laporan  keuangan.  

Kepemilikan 

manajerial  signifikan  

berpengaruh terhadap 

integritas  laporan  

keuangan.  Sementara  

komite  audit,  

komisaris  

independen,  ukuran  

dewan komisaris, dan 

kepemilikan 

institusional  tidak 

berpengaruh terhadap  

integritas  laporan 
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Nama (tahun) Variabel 

Penelitian 

Metode dan Sampel Hasil Penelitian 

Laporan 

Keuangan. 

keuanga 

Indrasari et al   

(2016) 

Variabel 

independen: 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

dan Financial 

Distres, 

Variabel 

Dependen: 

Integritas 

Laporan 

Keuangan 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

laporan keuangan pada 

perusahaan property   

dan  real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 

2005-2014. Metode 

analisis menggunakan 

regresi data panel 

dengan bantuan 

program komputer 

Eviews versi 8.0. 

Komisaris independen 

memiliki pengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan, 

sementara komite 

audit dan  financial 

distress  tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan 

keuangan. 

Khamawardil

a (2016) 

Variabel 

independen: 

komite audit, 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manjerial, 

pergantian 

auditor, dan 

spesialisasi 

industri auditor 

Variabel 

Dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

Menggunakan sampel 

19 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

selama periode 2010-

2014. Metode  

analisis regresi linier 

berganda. 

Komite audit dan 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

integritas laporan 

keuangan. Komisaris 

independen, 

kepemilikan 

institusional, 

pergantian auditor dan 

spesialisasi industri 

auditor tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

integritas laporan 

keuangan 

Mudasetia 

dan Solikhah 

(2017) 

Variabel 

independen: 

Independensi, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajemen, 

komisaris 

independen, 

komite audit 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

39 perusahaan untuk 

mendapatkan sampel 

dari 195 data observasi 

menggunakan 

purposive 

sampling.Menggunaka

n metode analisis 

Tidak ada pengaruh 

yang signifikan  antara 

independensi, 

persentase 

kepemilikan saham 

institusional, 

persentase manajemen 

kepemilikan saham, 

komite audit, 

komisaris independen 
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Nama (tahun) Variabel 

Penelitian 

Metode dan Sampel Hasil Penelitian 

dan Kualitas 

Audit Variabel 

Dependen: 

Integritas 

Laporan 

Keuangan 

deskriptif statistik 

yaitu suatu data yang 

menjelaskan  jumlah 

sampel, nilai 

minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-

rata, dan standar. 

atas integritas laporan 

keuangan sedangkan 

kualitas audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

integritas laporan  

keuangan.  

Putri (2014) variabel 

independen: 

kualitas Good 

Corporate 

Governance 

variabel 

dependen: 

tingkat 

pengembalian, 

risisko 

pembiayaan, 

dan 

pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR). 

Populasi dalam 

penelitian  ini adalah 

seluruh  Bank  Umum  

Syariah  di  Indonesia 

pada  tahun  2010-

2012. Penarikan  

sampel  menggunakan  

metode purposive  

sampling. Metode 

analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analisis regresi linear 

sederhana 

hasil  pengujian 

menunjukkan  bahwa  

kualitas  Good 

Corporate  

Governance  tidak  

berpengaruh terhadap  

tingkat  pengembalian  

dan  risiko 

pembiayaan.  

Sedangkan  kualitas 

Good Corporate 

Governance 

berpengaruh negatif 

signifikan  terhadap  

pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility. 

 

Savero  

(2017) 

Variabel 

independen: 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Variabel 

Dependen: 

Integritas 

Laporan 

Keuangan. 

Teknik pengambilan 

sampel yang 

digunakan adalah 

purposive sampling 

dan diperoleh sampel 

penelitian 30 (10 x 3).  

Analisis data 

dilakukan dengan 

model regresi 

berganda. 

Variabel komisaris 

independen, komite 

audit, kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan 

manajerial  memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap integritas 

laporan keuangan.   

Savitri (2016) Variabel 

independen: 

kepemilikan 

institusional, 

Sampel dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Independensi 

memiliki peran 

moderasi penuh pada 

hubungan antara 
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Nama (tahun) Variabel 

Penelitian 

Metode dan Sampel Hasil Penelitian 

kepemilikan 

manjerial, 

komisaris 

independen, 

dan komite 

audit. 

Variabel 

dependen: 

integritas 

laporan 

keuangan 

Indonesia dada tahun 

2014. Metode analisis 

dalam penelitian ini 

menggunakan analisis 

regresi berganda. 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris independen 

dan kualitas kantor 

akuntan publik dalam 

integritas laporan 

keuangan.Independens

i tidak memiliki peran 

moderasi pada 

hubungan antara 

kepemilikan 

manajerial dan komite 

audit dalam integritas 

laporan keuangan. 

 

Wulandari 

dan Budiartha 

(2014) 

Variabel 

independen: 

Kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajemen, 

Komite Audit, 

Komisaris 

Independen,da

n Dewan 

Direksi,  

variabel 

dependen: 

Integritas 

Laporan 

Keuangan. 

Menggunakan  

purposive  sampling  

dalam  pemilihan  

sampel  dan  diperoleh  

sebanyak  45  

perusahaan yang 

menjadi  sampel  

penelitian  selama  3  

tahun.  Teknik  analisis  

data  yang  digunakan  

adalah  analisis regresi  

linier  berganda 

Variabel  kepemilikan  

institusional  dan  

dewan  direksi  

berpengaruh  terhadap 

integritas  laporan 

keuangan. Sementara 

variabel  kepemilikan 

manajemen, komite  

audit  serta komisaris 

independen tidak 

memiliki berpengaruh 

terhadap integritas 

laporan keuangan. 

 

2. Pengembangan  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,  

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung 

jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 
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pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan 

Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi 

nasihat kepada Direksi. 

Keberadaan  komisaris  independen dalam  sebuah  perusahaan  

dapat menjadi  penyeimbang  dalam pengambilan  keputusan  ekonomi 

khususnya  dalam  rangka perlindungan  terhadap  pemegang saham  

minoritas  dan  pihak-pihak lain  yang  terkait.  Menurut  Jama‟an (2008)    

komisaris  independen  yang  beranggotakan  orang  dari  dalam maupun  

luar  perusahaan  berfungsi untuk  melindungi pemegang  saham  

minoritas. 

Berdasarkan penelitian Indrasari et al (2016, 130) menunjukkan 

bahwa komisaris independen, komite audit, dan financial distress 

berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan. Savero 

(2017) juga menunjukkan bahwa komosaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Maka hipotesis untuk 

penelitian ini yaitu: 

H1: komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Susiana dan    Herawaty  (2007) mengemukakan  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.  Sehingga dibentuknya komite audit  bertujuan  
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untuk meningkatkan pengawasan  terhadap  tindakan manajemen  yang  

memungkinkan untuk  melakukan  manipulasi terhadap  laporan  keuangan  

yang mempengaruhi  integritas  laporan keuangan.  Semakin  banyak  

jumlah komite  audit  akan  semakin  besar tekanan  kepada  manajemen  

untuk menghasilkan  laporan  keuangan yang berintegritas. 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan KomisarisKomite audit diketuai 

oleh seorang Komisaris Independen. Komite audit paling kurang terdiri 

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

pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepem-LK 

No. KEP-643/BL/2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Savero (2017) menyatakan bahwa 

komite audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Untuk dapat mengasilkan laporan keuangan yang berintegritas 

maka perlu mekanisme pengendalian yang baik dari dalam perusahaan 

seperti tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Gayatri dan Saputra (2013) menyatakan bahwa 

komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu: 

H2: Komite audit berpengaruh  terhadap integritas laporan keuangan. 
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Tarjo  (2008)  mengatakan kepemilikan  instutisional  adalah 

kepemilikan  saham perusahaan  yang dimiliki  oleh  institusi  atau  

lembaga seperti  perusahaan  asuransi,  bank, perusahaan  investasi  dan 

kepemilikan  institusi  lainnya.Salah  satu  faktor  yang  dapat  

mempengaruhi  kinerja perusahaan  adalah  kepemilikan  institusional. 

Adanya  kepemilikan  institusional  di  suatu  perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.   

Susiana  dan  Herawaty  (2007:  8) menyatakan  Kepemilikan  

Institusional merupakan  persentase  saham perusahaan  yang  dimiliki  

oleh perusahaan  lain  baik  yang  berada  di dalam maupun  luar  negeri  

serta  saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Kepemilikan 

institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh 

institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan 

institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan 

laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Fajaryani (2015) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2013. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Savero (2017) juga menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusi 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sehingga hipotesis 

ketiga untuk penelitian ini yaitu: 
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H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

saham oleh manajemen dapat membantu menyatukan kepentingan antara 

pihak internal perusahaan dan penanam modal. Semakin baik kinerja 

perusahaan tersebut maka akan meningkatkan proporsi kepemilikan saham 

manajemen.   

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki  

manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan,  meliputi  direksi  dan komisaris. Meningkatkan  kepemilikan  

manajerial  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengatasi masalah 

yang  ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial 

maka manajer  akan termotivasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya  

sehingga  dalam  hal  ini  akan  berdampak  baik  kepada perusahaan  serta  

memenuhi  keinginan  dari  para  pemegang  saham.  Semakin  besar  

kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih 

giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai 

tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang 

tidak lain adalah dirinya sendiri.   

Menurut penelitian Khamawardila (2016) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial merupakan faktor yang mempengaruhi integritas 

laporan keuangan.Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Putra (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 
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terhadap integritas laporan keuangan. Maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini yaitu: 

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Spesialisasi  industri  auditor merupakan  banyak  perusahaan  

dengan industri  sejenis  yang  menjadi  klien KAP  pada  tahun  

pengamatan. Spesialisasi  industri  auditor    diukur dengan  menghitung  

persentase  jumlah klien  yang  diaudit  dalam  satu  industri. 

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  adalah dengan  spesialiasi  dalam  industri  klien. 

Dengan  mengaudit  berbagai  klien  dalam industri  yang  sama,  

pengalaman  dan kompetensi  akan  meningkat  sehingga  hasil audit  atas  

laporan  keuangan  lebih  akurat. Akan  tetapi,  biaya  audit  oleh  auditor 

spesialis  jauh  lebih  tinggi dibanding auditor nonspesialis. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Fajaryani (2015) 

spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat 

dirumuskan hipotesis kelima: 

H5: Spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan  
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 Kualitas  audit merupkan  suatu  kemungkinan  dimana  auditor  

dapat melaporkan  temuanya dengan  baik  atau  tidak  tentang  adanya  

suatu  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  sistem  akuntansi kliennya.  

Sedangkan  menurut  Christiawan  dalam  Singgih  dan  Bawono  (2009)  

mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi 

dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya  auditor  yang  

kompeten  adalah  auditor  yang  mampu menemukan  adanya pelanggaran  

sedangkan  auditor  yang  independen  adalah  auditor  yang  "mau" 

mengungkapkan pelanggaran tersebut.  Jelas  terlihat  bahwa  independensi  

dan  kompetensi  seperti  dikatakan Christiawan (2005) dan merupakan 

faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor. 

Kualitas  audit  sebagai  suatu  kemungkinan (joint  probability)  

dimana  seorang  auditor  akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

yang ada dalam  sistem  akuntansi  kliennya.  Kemungkinan dimana  

auditor  akan  menemukan  salah  saji tergantung  pada  kemampuan  

teknikal  auditor sementara  tindakan  melaporkan  salah  saji tergantung  

pada  independensi  auditor  tersebut. Kualitas  audit  ini  sangat  penting  

karena  kualitas audit  yang  tinggi  akan  menghasilkan  laporan keuangan  

yang  dapat  dipercaya  sebagai  dasar pengambilan  keputusan  (De  

Angelo,  1981  dalam Kusharyanti, 2003 : 25). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia dan 

Solikhah (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan 
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terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis keenam dari penelitian ini 

yaitu: 

H6: Kualitas audit berpengaruh  terhadap integritas laporan keuangan. 


