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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) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit) terhadap 
integritas laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2016. Sampel penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
140 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite 
audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan, lebih lanjut leverage tidak mampu memoderasi 
pengaruh corporate governance (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial), 

komisaris independen, komite audit) terhadap integritas laporan keuangan. 

Kata Kunci: integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, komite audit, leverage. 

Abstract 

This study aims to examine the effect of corporate governance (institutional ownership, 

managerial ownership, independent commissioners, audit committee) on the integrity of 
financial statements with leverage as a moderating variable. The population of this 
study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-

2016. The research sample obtained in this study were 140 companies by using 
purposive sampling technique. Multiple linear regression analysis was used for the 

analysis technique. The results showed that the audit committee had a significant on the 
integrity of financial statements, while the institutional ownership, managerial 
ownership, and independent commissioners had no significant on the integrity of 

financial statements, further leverage was not able to moderate the effects of corporate 
governance (institutional ownership, managerial ownership), independent 

commissioner, audit committee) on the integrity of financial statements. 

Keywords: integrity of financial statements, institutional ownership, managerial 

ownership, independent commissioner, audit committee, leverage. 

1. PENDAHULUAN 

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 
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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 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 
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perusahaan. Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan-

kebijakan pihak manajer, dan dapat menjadi penengah apabila 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 bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit) terhadap 

integritas laporan keuangan dengan leverage sebagai variabel pemoderasi. 

 

2. METODE 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang digunakan diperoleh sampel sebanyak 

140 sampel. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari laporan tahunan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2016. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang 

diperoleh melalui situs resmi BEI www.idx.co.id. Literatur lainnya diperoleh dari buku, 

http://www.idx.co.id/
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jurnal penelitian, skripsi, dan mengutip informasi dari situs internet yang relevan sesuai 

dengan yang diperlukan peneliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ILK 140 -0,908 6,724 1,41431 1,356639 

KI 140 0,02 0,98 0,6800 0,18267 
KM 140 0,00 0,37 0,0501 0,07547 
KOI 140 0,29 0,75 0,3949 0,08413 

KA 140 2 4 3,02 0,305 
LV 140 0,111 2,661 0,51239 0,361611 

Valid N 

(listwise) 

140     

  Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data (valid N) yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 140 sampel yang berasal dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2014-2016. Variabel integritas laporan keuangan (ILK) memiliki nilai 

minimum sebesar -0,908, nilai maksimum sebesar 6,724, nilai rata-rata (mean) sebesar 

1,41431, dan standar deviasi sebesar 1,356639. Variabel kepemilikan institusional (KI) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,02, nilai maksimum sebesar 0,98, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,6800, dan standar deviasi sebesar 0,18267. Variabel kepemilikan 

manajerial (KM) memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,37, 

nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0501, dan standar deviasi sebesar 0,07547. Variabel 

komisaris independen (KOI) memiliki nilai minimum sebesar 0,29, nilai maksimum 

sebesar 0,75, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,3949, dan standar deviasi sebesar 0,08413. 

Variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 

4, nilai rata-rata (mean) sebesar 3,02, dan standar deviasi sebesar 0,305. Variabel 

leverage (LV) memiliki nilai minimum sebesar 0,111, nilai maksimum sebesar 2,661, 

nilai rata-rata (mean) sebesar 0,51239, dan standar deviasi sebesar 0,361611. 
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3.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan 

uji CLT (Central Limit Theorem). Pada penelitian ini jumlah n sebesar 140 > 30, maka 

hal tersebut menunjukkan bahwa data dikategorikan sebagai sampel besar dan dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

Tabel 2 Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

KI 0,667 1,498 Tidak terjadi multikolinieritas 

KM 0,660 1,515 Tidak terjadi multikolinieritas 
KOI 0,977 1,024 Tidak terjadi multikolinieritas 

KA 0,990 1,010 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 

masing-masing nilai VIF (Variance Inflation Factor) berada kurang dari 10, demikian 

juga dengan hasil dari nilai tolerance lebih dari 0,10, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

model regresi tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 3 Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Keterangan 

1,966 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Pengujian terhadap gejala ini dilakukan dengan tes Durbin-Watson (DW). 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai D-W 

sebesar 1,966, jika nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2, maka dapat dinyatakan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

KI 0,473 Tidak terjadi heterokedastisitas 
KM 0,779 Tidak terjadi heterokedastisitas 

KOI 0,809 Tidak terjadi heterokedastisitas 
KA 0,510 Tidak terjadi heterokedastisitas 
LV 0,933 Tidak terjadi heterokedastisitas 

KI*LV 0,876 Tidak terjadi heterokedastisitas 
KM*LV 0,593 Tidak terjadi heterokedastisitas 

KOI*LV 0,882 Tidak terjadi heterokedastisitas 
KA*LV 0,968 Tidak terjadi heterokedastisitas 

 Sumber: Data sekunder diolah, 2019 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Rank-Spearman. Berdasarkan hasil 

uji heterokedastisitas pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai thitung  sebesar 

0,191 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,849 > 0,05 sehingga H1 ditolak. Dengan 

demikian berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. Hal ini dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak mampu 

mengawasi kinerja manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, 

namun terdapat kecenderungan di masa yang akan datang bahwa kepemilikan 

institusional akan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, dikarenakan 

kepemilikan institusional merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (Pradani, 2017). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradani (2017), 

Nicolin dan Sabeni (2013), Saputra (2014), Mudasetia dan Solikhah (2017). 

3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai thitung  sebesar -

0,727 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,469 > 0,05 sehingga H2 ditolak. Dengan 

demikian berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial memiliki persentase yang sangat 

kecil apabila dibandingkan dengan jumlah saham secara keseluruhan, sehingga pihak 

manajer perusahaan tidak memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan penyusunan 

laporan keuangan perusahaan (Saputra, 2014), jika semakin besar tingkat persentase 

yang dimiliki oleh pihak manajer, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau manipulasi data akuntansi yang dilakukan, hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan sifat manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta 

kesempatan yang diberikan dalam mengelola perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015), 

Nicolin dan Sabeni (2013), Saputra (2014), Mudasetia dan Solikhah (2017). 
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3.2.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel komisaris independen diperoleh nilai thitung  sebesar -

0,735 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,463 > 0,05 sehingga H3 ditolak. Dengan 

demikian berarti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan tugas komisaris independen adalah untuk melakukan 

pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, sehingga tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap bagian-bagian dalam pengukuran integritas laporan keuangan 

perusahaan (Pradani, 2017). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pradani (2017), Mudasetia dan Solikhah (2017). 

3.2.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t variabel komite audit diperoleh nilai thitung  sebesar 2,997 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,003 < 0,05 sehingga H4 diterima. Dengan demikian berarti 

komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak komite audit maka tingkat integritas laporan keuangan akan semakin 

tinggi, yang kemungkinan akan berdampak pada tingkat kecurangan atau manipulasi 

data pada perusahaan semakin rendah agar pengguna informasi percaya bahwa 

perusahaan memiliki informasi yang akurat, dan menggambarkan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan (Nicolin dan Sabeni, 2013). Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradani (2017), Nicolin 

dan Sabeni (2013), Verya (2017), Yulinda (2016). 

3.2.5 Pengaruh Leverage Terhadap Hubungan Antara Kepemilikan Institusional dengan 

Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t interaksi variabel kepemilikan institusional dan leverage 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,623 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,534 > 0,05 

sehingga H5 ditolak. Dengan demikian berarti leverage tidak dapat memoderasi 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa leverage sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti dapat 

memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan. Besar kecilnya persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

institusional dengan tingkat leverage yang tinggi ataupun rendah tidak dapat menjamin 

kebenaran dari informasi laporan keuangan yang disajikan. Sehingga leverage tidak 

mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan 
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keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang 

dilakukan oleh Pradani (2017), Nicolin dan Sabeni (2013), Saputra (2014), Mudasetia 

dan Solikhah (2017), dan juga hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 

yang dilakukan oleh Pradani (2017), Verya (2017). 

3.2.6 Pengaruh Leverage Terhadap Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan 

Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t interaksi variabel kepemilikan manajerial dan leverage diperoleh 

nilai thitung sebesar 0,691 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,491 > 0,05 sehingga H6 

ditolak. Dengan demikian berarti leverage tidak dapat memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa leverage sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. 

Tinggi rendahnya tingkat leverage pada besar kecilnya persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak manajerial tidak dapat menjamin kebenaran informasi laporan 

keuangan perusahaan yang disajikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan yang dilakukan yang dilakukan oleh Fajaryani (2015), Nicolin dan 

Sabeni (2013), Saputra (2014), Mudasetia dan Solikhah (2017), dan juga hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pradani (2017), 

Verya (2017). 

3.2.7 Pengaruh Leverage Terhadap Hubungan Antara Komisaris Independen dengan 

Integritas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t interaksi variabel komisaris independen dan leverage diperoleh 

nilai thitung  sebesar -0,296 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,767 > 0,05 sehingga H7 

ditolak. Dengan demikian berarti leverage tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris 

independen terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa leverage 

sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Tinggi rendahnya 

tingkat leverage pada banyaknya jumlah dewan komisaris independen tidak dapat 
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menjamin kebenaran informasi laporan keuangan perusahaan yang disajikan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dilakukan 

oleh Pradani (2017), Mudasetia dan Solikhah (2017), dan juga hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pradani (2017), Verya (2017). 

3.2.8 Pengaruh Leverage Terhadap Hubungan Antara Komite Audit dengan Integritas 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil uji t interaksi variabel komite audit dan leverage diperoleh nilai thitung  

sebesar 0,725 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,470 > 0,05 sehingga H8 ditolak. 

Dengan demikian berarti leverage tidak dapat memoderasi pengaruh komite audit 

terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa leverage sebagai 

variabel pemoderasi tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh 

komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Tinggi rendahnya tingkat leverage 

pada banyaknya jumlah anggota komite audit tidak dapat menjamin kebenaran 

informasi laporan keuangan perusahaan yang disajikan. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan yang dilakukan oleh Pradani (2017), Nicolin dan Sabeni 

(2013), Verya (2017), Yulinda (2016), dan juga hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian yang membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh Pradani (2017), Verya (2017). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan adalah komite audit dengan nilai thitung sebesar 

2,997 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,003 < 0,05 yang berarti komite audit 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Variabel yang tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan adalah 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Pada 

variabel kepemilikan institusional nilai diperoleh thitung sebesar 0,191 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,849 > 0,05 yang berarti kepemilikan institusional tidak 
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berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Pada variabel kepemilikan 

manajerial diperoleh nilai thitung sebesar -0,727 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,469 

> 0,05 yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. Pada variabel komisaris independen diperoleh nilai thitung sebesar -

0,735 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,463 > 0,05 yang berarti komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Variabel leverage tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap integritas 

laporan keuangan. Pada variabel leverage sebagai variabel pemoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional diperoleh nilai thitung sebesar 0,623 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 0,534 > 0,05 yang berarti leverage tidak dapat memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Pada variabel leverage 

sebagai variabel pemoderasi pengaruh kepemilikan manajerial diperoleh nilai thitung 

sebesar 0,691 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,491 > 0,05 yang berarti leverage 

tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan 

keuangan. Pada variabel leverage sebagai variabel pemoderasi pengaruh komisaris 

independen diperoleh nilai thitung sebesar -0,296 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,767 

> 0,05 yang berarti leverage tidak dapat memoderasi pengaruh komisaris independen 

terhadap integritas laporan keuangan. Pada variabel leverage sebagai variabel 

pemoderasi pengaruh komite audit diperoleh nilai thitung sebesar thitung sebesar 0,725 

dengan tingkat signifikasi sebesar 0,470 > 0,05 yang berarti leverage tidak dapat 

memoderasi pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. 

4.2 Saran 

Beberapa saran untuk penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya antara lain: 

1. Menambah tahun pengamatan pada penelitian, agar data yang diperoleh semakin 

banyak sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih akurat. 

2. Menambah variabel independen dan mengembangkan variabel pemoderasi selain 

leverage. 
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