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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berisi catatan 

resmi mengenai kegiatan keuangan yang berguna untuk mengetahui kondisi 

ekonomi suatu perusahaan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan 

digunakan dalam membuat keputusan ekonomi, maka sangat penting jika 

laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang benar, jujur, 

dan tanpa ada yang disembunyikan yang dapat disebut sebagai laporan 

keuangan yang berintegritas. 

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 1, informasi 

laba menjadi perhatian utama dalam menentukan pertanggungjawaban dan 

kinerja manajemen perusahaan. Hal tersebut bagi pihak manajemen dapat 

dijadikan motivasi agar dapat berusaha semaksimal mungkin dalam 

melakukan aktivitas operasional perusahaan agar hasil yang disajikan pada 

akhir periode akan memberikan gambaran perusahaan dalam keadaan sehat. 

Akan tetapi disisi lain, peraturan ini oleh pihak manajemen justru dijadikan 

motivasi untuk melakukan tindakan fraud dengan cara memanipulasi laporan 

keuangan dan manajemen laba, yang dapat mengakibatkan laporan keuangan 

menjadi kurang dipercaya karena informasi yang disajikan tidak 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. 

Timbulnya keraguan masyarakat terhadap sistem pengelolaan yang ada 

dalam perusahaan dan sistem kepemilikan yang tersebar luas atau sering 
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disebut sebagai corporate governance disebabkan oleh terbuktinya kasus 

manipulasi data akuntansi pada saat ini, maka diperlukan adanya penerapan 

good corporate governance (GCG) yang akan mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan perusahaan, karena dengan dengan adanya pengawasan dari 

dewan komisaris maka akan sulit bagi pihak manajemen dan pengelola dalam 

melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan (Pradani, 2017). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2003), dengan 

adanya penerapan sistem corporate governance yang baik pada perusahaan 

akan membuat para pihak pemegang saham dan pihak investor menjadi yakin 

atas investasi yang dilakukannya akan memperoleh return, yang disebabkan 

adanya perlindungan yang efektif dari penerapan sistem corporate 

governance yang baik. Hal tersebut akan membuat kinerja perusahaan akan 

lebih maju dan dapat bersaing secara global. 

Corporate governance pada penelitian ini diproksikan dalam empat 

mekanisme yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, dan komite audit. Menurut Dewi dan Putra (2016), 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga 

atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, perusahaan reksadana, 

perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Pradani 

(2017), kepemilikan manajerial adalah mekanisme yang dapat digunakan agar 

pengelola melaksanakan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik 

perusahaan. Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi 

kebijakan-kebijakan pihak manajer, dan dapat menjadi penengah apabila 
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terjadi perselisihan antara pihak manajer internal. Menurut Dewi dan Putra 

(2016), komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris memastikan 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum. 

Leverage dapat memoderasi hubungan antara corporate governance 

terhadap integritas laporan keuangan, karena leverage juga sangat penting 

dalam kebenaran laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan. Menurut 

Schiper (2012) dalam Verya (2017), perusahaan perlu mengungkapkan 

informasi yang berintegritas tinggi untuk menghilangkan keraguan para 

pemegang obligasi terhadap terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pihak 

kreditur. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi berkewajiban untuk 

mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan dengan perusahaan 

dengan tingkat leverage rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya corporate 

governance yang baik untuk mengurangi tingkat manipulasi data keuangan 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil 

judul penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap 

Integritas Laporan Keuangan dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016).” Penelitian ini mengembangkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Pradani (2017). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? 

5. Apakah leverage dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan 

institusional terhadap integritas laporan keuangan? 

6. Apakah leverage dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan 

manajerial terhadap integritas laporan keuangan? 

7. Apakah leverage dapat memoderasi hubungan antara komisaris 

independen terhadap integritas laporan keuangan? 

8. Apakah leverage dapat memoderasi hubungan antara komite audit 

terhadap integritas laporan keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas 

laporan keuangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas 

laporan keuangan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap integritas laporan 

keuangan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas 

laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

7. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas 

laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

8. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap integritas laporan 

keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

terjadinya integritas laporan keungan, dan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh mekanisme corporate governance terhadap integritas 

laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 
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Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dalam menilai 

integritas laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan yang go 

public, sehingga investor bisa lebih yakin dalam melakukan investasi. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian 

akademisi terhadap pengembangan mengenai analisis terhadap laporan 

keuangan khususnya mengenai integritas laporan keuangan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya   

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi dalam 

melakukan penelitian sejenis dan dapat mengembangkan penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya mengenai integritas laporan keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi kedalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta pengembangan 

hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data dan teknik 

pengambilan data, variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data, pada bab ini akan 

dijelaskan mengenai pengumpulan analisis data, dan sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang dikemukakan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, dan disertai dengan saran-saran yang 

diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 

pengguna penelitian ini. 


