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   BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi adalah sekumpulan data yang bermanfaat bagi para 

pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Informasi tersebut harus 

memberikan manfaat bagi para penerima informasi yang mencerminkan 

peristiwa-peristiwa nyata untuk mengambil keputusan. Informasi keuangan 

memuat data-data tentang kondisi keuangan perusahaan, informasi tersebut 

disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang disajikan pada suatu periode 

akuntansi untuk menilai kinerja dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

yang baik adalah laporan yang berintegritas yaitu informasi yang disajikan 

secara wajar dan jujur. 

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagamaan masyarakat  muslim 

menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosial  maupun ekonominya,  

maka perkembangan ini mengakibatkan semakin banyak institusi bisnis  

islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan 

prinsip syariah. Dalam mengelola institusi islami diperlukan pencatatan  

akuntansi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan  

keuangan  yang  dijalankan  harus dengan  karakteristik  tertentu  yang  sesuai 

dengan syariah.  

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
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 (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka bank syariah diakui keberadaannya 

dalam sistem perbankan di Indonesia. Kaitannya dengan Perbankan Syariah, 

undang-undang ini lebih memberikan kesempatan bagi perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia, karena undang-undang inilah yang secara tegas membedakan 

bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. 

Melihat  perkembangan  yang  cukup pesat  maka  perbankan  syariah  

mempunyai potensi dan peluang yang  lebih besar dalam peranannya  sebagai  

sumber pembiayaan bagi  hasil  perekonomian. Masyarakat sebagai pihak  yang  

paling  berperan, pada umumnya  memiliki  respon  terhadap berbagai  bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh  masing-masing bank untuk menarik simpati 

masyarakat. Simpati dan kepercayaan  masyarakat  terhadap suatu bank  tidak  

terlepas  dari  keadaan  keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut. 

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan komprehensif serta 

akhlaqul karimah dan ketaqwaan kepapada Allah SWT yang menjadi tembok 

kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima 

amanah. Tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal sebagai good 

corporate governance berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “sesungguhnya Allah menyukai apabila 

seseorang melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. 

Institusi  perbankan  syariah  ini  tidak hanya  diukur  dari  aspek  

keuangan  saja melaikan  harus  dilengkapi  dengan  kinerja non  keuangan  

seperti penerapan Good Corporate  Governance  (GCG) sesuai dengan  Peraturan  

Bank  Indonesia  No. 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good Corporate 
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Governance bagi Bank Umum Syariah  dan Unit Usaha Syariah  pada tanggal 29 

Januari 2009 yang kemudian diatur juga dalam Surat Edaran  Bank Indonesia No. 

12/13/Dpbs  tanggal 30 April 2010  perihal  pelaksaan  GCG  pada  Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, 

lemahnya implementasi  sistem  tata  kelola  perusahaan atau  yang  biasa  dikenal  

dengan  istilah Corporate  Governance merupakan  salah satu  faktor  penentu  

parahnya  krisis  yang terjadi  di Asia Tenggara  (The World Bank, 1998)  dalam  

Djalil  (2011:3).  Rendahnya tingkat  penerapan  Corporate  Governance ini  

terkait  langsung  dengan  tingkat transparacy dalam suatu    lingkungan bisnis 

(Djalil, 2001:3-4)  Terkait dengan hal ini, Islam  menawarkan sebuah aturan yang 

komprehensif  mengenai  transparency  dan pertanggungjawaban dari sebuah 

entitas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari social community, dimana 

sebuah entitas tidak hanya  dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada 

shareholder (pemegang  saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat saja tetapi 

yang lebih utama adalah  adanya  sebuah  kewajiban  untuk melakukan 

pertanggungjawaban di hadapan Allah. 

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di 

sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada 

tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000, yang disebabkan karena 

belum berjalannya Good Corporate Governance di kalangan perbankan.
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Kontribusi audit adalah menyajikan integritas laporan keuangan suatu 

entitas atau organisasi. Setiap auditor harus memberikan pendapat yang 

independen, apakah laporan keuangan suatu entitas menyajikan hasil operasi yang 

wajar dan  informasi keuangan tersebut disajikan sesuai kriteria serta aturan yang 

telah ditetapkan. Laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi kualitas 

reliability yang terdiri dari 3 komponen, yaitu verifiability, representational 

faithfulness dan neutrality. Integritas informasi dalam laporan keuangan dapat 

diukur dengan konsevatisme, yaitu sebuah prinsip kehati-hatian dalam mengakui 

aktiva dan laba oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi 

ketidakpastian. Konsep konservatisme dalam penggunaannya adalah untuk 

mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan lebih rendah, 

dan nilai kewajiban dan beban lebih tinggi (Jama’an, 2008). 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, 

dan karakteristik  informasi dengan prinsip konservatisme ini dapat menjadi salah 

satu faktor untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. 

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris, 

keberadaan komisaris independen sangat diperlukan. Secara langsung 
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keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek 

sering ditemukan transaksi yang mengandung unsur ketidakwajaran dan 

mengabaikan kepentingan pemegang saham publik serta stakeholder 

lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana 

masyarakat dalam pembiayaan usahanya. 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau 

bertindak demi kepentingan perusahaan. Semua komisaris pada hakekatnya 

harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya 

secara independen, untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan 

kepentingan pihak lain. Pertimbangan independen adalah cara pandang atau 

penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan 

menghindari benturan kepentingan. Profesional adalah penguasaan tugas atau 

pekerjaan yang didasarkan kepada keahlian dan keterampilan yang teruji serta 

dukungan oleh dedikasi dan etika profesi. Stakeholders adalah seluruh pihak 

yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap 

kesinambungan perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, 

karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok kreditor, dan masyarakat. 

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis 
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perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau 

pemegang saham utama perusahaan. 

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organanisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang 

saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, dengan 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Corporate 

governance yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan sebuah 

rangkaian tentang proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang 

mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan 

atau korporasi. Penerapan corporate governance yang baik berdampak pada 

laporan keuangan yang dihasilkan, perusahaan akan sulit untuk melakukan 

manipulasi akuntansi karena terdapat pengawasan dari dewan komisaris 

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaaan yang 

sebenarnya dan berintegritas. 

Kepercayaan dari pemakai laporan keuangan auditan mengharuskan 

akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. 

Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan 

Publik sebagai pihak yang independen dan kompeten karena hal ini akan 

mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang telah diberikan oleh suatu  

Kantor Akuntan Publik. 

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 
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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 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai komite audit 

adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan 

Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, 

pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite 

audit. 

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan bahwa auditor dapat 

melaporkan temuannya dengan baik serta tidak adanya pelanggaran yang 

terjadi pada penyajian sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit sangat 

penting, karena kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan 

keuangan auditan yang dapat dipercaya sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. De Angelo  (1981)  dalam  Indah  (2010)  mendefinisikan  kualitas  

audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan  melaporkan  

pelanggaran  dalam sistem  akuntansi  dengan  pengetahuan  dan  keahlian  

auditor.  

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi 

pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang 
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dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan institusional menunjukkan 

pengaruh keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja 

manajemen, terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan. 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). 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari persentase 

jumlah saham manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat 

menekan masalah keagenan, dan 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 sendiridengan 

mengurangi resiko keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat hutang. 

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. Akan tetapi, peran ganda yang dimiliki 

manajemen sebagai pemilik dan pengelola dapat memberikan kendali yang 

lebih besar bagi manajemen untuk mengambil tindakan dengan 

mengutamakan kepentingan manajemen sendiri. Spesialisasi industri auditor 

merupakan banyak perusahaan dengan industri sejenis yang menjadi klien 

KAP pada tahun pengamatan. 

Banyak yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi integritas laporan keuangan, namun hasilnya sangat beragam. 
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Penelitian tentang integritas laporan keuangan ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Savitri (2016). Dalam penelitian tersebut 

dibahas mengnai faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan 

keuangan yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan 

dua variabel yaitu spesialisasi industri auditor (Fajaryani 2015) dan kualitas 

audit (Hardiningsih 2010). Serta penelitian ini menggunakan sampel Bank 

Umum Syariah tahun 2010-2017. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Indrasari et al (2016) yang 

menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari dan Budiartha (2014) menyatakan hasil sebaliknya yaitu 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. Penelitian pada variable komite audit yang dilakukan Savero 

(2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Hardiningsih (2010) menunjukkan hasil yang berbeda. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia dan Solikhah (2017) menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan Hardiningsih (2010) tentang pengaruh kualitas 

audit terhadap integritas laporan keuangan. Selain ketiga variable tersebut, 

terdapat penelitian sebelumnya tentang kepemilikian institusional, 

kepemilikan manjerial serta spesialisasi industri auditor  juga menunjukkan 

hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjududul 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan 

Keuangan Pada Bank Umum Syariah”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini akan menganalisis sejauh mana pengaruh mekanisme corporate 

governance, spesialisasi industri auditor dan kualitas audit terhadap integritas 

laporan keuangan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut:  

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

5. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan? 

6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan 

keuangan. 

2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. 

3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan. 

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manjerial terhadap integritas laporan 

keuangan. 

5. Menganalisis pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap integritas 

laporan keuangan. 

6. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan 

keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, bagi penulis, akuntan dan  Bank Umum Syariah yang menggunakan 

jasa akuntan untuk mengaudit laporan keuangan. Dengan adanya penelitian 

ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis dan juga bagi 

para auditor di Kantor Akuntan Publik. Berikut ini secara spesifik manfaat 

praktis dari penelitian ini:  

1. Manfaat bagi Penulis  

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, dapat digunakan penulis sebagai 

latihan penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari saat di perkuliahan, 

dan sebagai tambahan pengalaman bagi penulis tentang menganalisis 

Pengaruh Komisaris Independen, komite Audit, Kepemilikan Institusional, 
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Kepemilikan Manajerial, Spesialisasi Industri Auditor dan kualitas audit 

terhadap integritas laporan keuangan. 

2. Manfaat bagi Akuntan  

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

masukan, serta saran bagi akuntan mengenai  komisaris independen, 

komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

spesialisasi industri auditor dan kualitas audit dalam mengaudit suatu 

laporan keuangan yang berintegritas. 

3. Manfaat bagi Perusahaan Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yangmempengaruhi integritas laporan keuangan, sehingga dapat 

menghindari penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:   

Bab I    : PENDAHULUAN   

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II   : TINJAUAN PUSTAKA   

Berisi  penjelasan  mengenai  landasan  teori  yang  mendasari  penelitian, 

tinjauan  umum  mengenai  variabel  dalam  penelitian,  pengembangan 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.   

Bab III   : METODE PENELITIAN   
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Berisi  penjelasan  mengenai  apa  saja  variabel  yang  digunakan  dalam 

penelitian  serta  definisi  operasionalnya,  apakah  jenis  dan  sumber  data 

yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis 

data seperti apa yang dilakukan.   

Bab IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN   

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian.  Hal  tersebut  mencakup 

gambaran  umum  objek  penelitian,  hasil  analisis  data  dan  hasil  analisis 

perhitungan statistik serta pembahasan.   

Bab V   : PENUTUP   

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian.  Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat 

menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 


