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Abstract 
 

This research is aimed to evaluate the impact of financial performance which consist of leverage and 
firm size, also the non financial performance which consist of managerial owning, institutional 
owning, independent comissioner, audit committee, and the reputation of Public Accounting Firm 
toward the integrity of financial statement. This research use purposive sampling in choosing sample 
and obtained 22 companies which become samples of this research for a year. Data analysis 
technique which use is a double regression linear analysis. Variable of managerial owning 
significantly have a positive impact toward the integrity of financial statement, meanwhile the firm 
size, institutional owning, independent commissioner, audit committee, and the reputation of Public 
Accounting Firm don't have any significant positive impact toward the integrity of financial statement, 
and leverage don't have any significant negative impact toward the integrity of financial statement. 
 
Keywords: Leverage, Firm Size, Managerial Owning, Institutional Owning, Independent 
Commissioner, Audit Committee, the reputation of Public Accounting Firm, Integrity of Financial 
Statement. 
 
1. PENDAHULUAN  

Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis, di dalam laporan keuangan berisi informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna.  Dengan memahami laporan 

keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi 

kesehatan keuangan suatu perusahaan  (Murhadi, 2013:1).  Tujuan utama dari laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam posisi 

keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan putusan ekonomi (Murhadi, 

2013:1) 

Dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan 

jujur sehingga mengungkap fakta sebenarnya kepada pengguna laporan keuangan (Astiniah, 2013:1).  

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip 

Akuntansi yang Berlaku Umum dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan dan disengaja 

oleh pihak manajemen perusahaan agar laporan keuangan tersebut memiliki integritas yang tinggi.   

Dalam era globalisasi saat ini banyak perusahaan baik skala kecil hingga besar yang 

menyajikan informasi keuangan dengan tingkat integritas laporan keuangan yang rendah. Integritas 

laporan keuangan yang rendah tersebut disajikan dengan tidak wajar dan bias sehingga tidak sesuai 

dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut, seperti halnya kasus manipulasi 

data akuntansi yang melibatkan tiga perusahaan pertambangan di Indonesia yang termasuk dalam 

Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin), serta induk 

perusahaan tersebut, yaitu PT Bumi Resources Tbk (Bumi).  
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Di lain sisi krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan menggunakan hutang dalam 

mempertahankan keberlangsungan perusahaannya (Gayatri dan Saputra, 2013:349). Keberadaan 

hutang dalam menjalankan perusahaan diukur dengan rasio keuangan, yaitu leverage. Leverage 

dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui 

hutang.  Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memilik resiko keuangan yang 

tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi, hal ini 

menunjukkan bahwa resiko keuangan yang tinggi akan memperlambat manajemen untuk 

menginformasikan kinerja perusahaan dan meningkatkan upaya kecurangan untuk manipulasi laporan 

keuangan.   

Kinerja Keuangan yang diukur dengan ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi integritas 

informasi laporan keuangan, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara yang dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar (Saputra,et.al. 2014:5). Perusahaan dengan ukuran besar lebih diperhatikan oleh 

masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, hal ini 

memberikan dampak positif bahwa perusahaan akan melaporkan kondisinya dengan lebih akurat, 

benar dan jujur sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki integritas yang tinggi (Annisa, 

2013:8). 

Selain kinerja keuangan, kinerja non keuangan juga dapat mempengaruhi integritas laporan 

keuangan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal, yang diukur dengan kepemilikan 

manajerial, institusional, komisaris independen, komite audit, serta reputasi KAP.  Kepemilikan 

manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas 

laporan keuangan.  Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam 

kepentingan pemegang saham karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham, antara 

lain dengan tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan. 

Keberadaan investor institusional juga 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 

laporan keuangan. Keberadaan pemegang saham institusional didukung oleh hadirnya komisaris 

independen yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan 

perusahaan atau afiliasinya. Komisaris independen dibentuk untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan manajemen agar tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki 

kepentingan khusus (Gayatri dan Saputra, 2013:347). Kehadiran Komite Audit juga melengkapi 

keberadaan dewan komisaris, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

demi membantu dewan komisaris yang berwenang menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang 

dilakukan satuan pengawas internal maupun auditor eksternal (Susiana dan Herawaty, 2007).   
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Faktor lain yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu reputasi KAP yang dapat 

menjadi tolak ukur kualitas jasa yang diberikan.  Meningkatnya nilai audit atau kualitas audit 

ditentukan oleh seberapa berguna dan berharganya jasa yang diberikan oleh KAP, sehingga KAP 

dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007:3). Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan  penelitian mengenai “Evaluasi Empiris 

Integritas Laporan Keuangan Berdasarkan Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan 

Pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014”. 

2. KAJIAN LITERATUR  

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rozania, et al (2013:3482), hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih pemilik (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 

yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.  

Pendelegasian wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (agency problem), yaitu 

ketidaksejajaran kepentingan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agen atau manajemen 

perusahaan (Oktomegah, 2012:37) 

Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal, sehingga 

menimbulkan adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai 

penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stokeholder sebagai pengguna informasi 

(Oktamegah, 2012:37). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan 

adanya sebuah badan dalam perusahaan yang berfungsi menilai kinerja perusahaan secara luas dan 

keseluruhan serta menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait yang berasal dari 

luar perusahaan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada 

stokeholder bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan 

kepada perusahaan.  

Integritas Laporan Keuangan 

Menurut (Murhadi, 2013:1) laporan keuangan merupakan bahasa bisnis, di dalam laporan 

keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna.  Dengan 

memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat 

melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan.   

Hardiningsih (2010:65) menyatakan integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan 

yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau 

disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas 
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(tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk 

dituntut akan semakin besar.  

Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh apa perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang (Bringham and Houston, 2010:140).  resiko keuangan yang 

tinggi akan memperlambat manajemen untuk menginformasikan kinerja perusahaan dan 

meningkatkan upaya kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan (Modugu, et.al 2012 dalam 

Latifah, 2015:5) 

H1: Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil suatu 

perusahaan menurut berbagai cara (saputra, et.al 2014:5) antara lain: total aset, penjualan, kapitalisasi 

pasar, dan lain-lain. Ukuran perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Annisa, 2013:8).  

H2: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti direktur dan komisaris (Saputra, et. al. 

2014:2).  kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan dan masalah 

agensi, manajer yang memiliki saham di dalam perusahaan akan merasa bahwa perusahaan tersebut 

juga dimiliki olehnya, untuk itu laporan keuangan yang disajikan tentunya tidak lepas dari integritas 

laporan keuangan yang tinggi (Saputra, et.al. 2014:4). 

H3: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Kepemilikan Institusional 

Hardiningsih (2010:66) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase saham 

perusahaan yang dimiliki perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun diluar negeri serta saham 

pemerintah dalam dan luar negeri. Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi 

perilaku manajer sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan, 

dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan 

keputusan  (Astria, 2011:46). 

H4: Kepemilikan InstitusionalBerpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Komisaris Independen 

Dewan komisaris adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan (Sutedi, 2015:130).  Keberadaan 

komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan 
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yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi 

dan melindungi hak-hak diluar manajemen perusahaan (Hardiningsih, 66:2010). 

H5: Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Komite Audit 

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2002 

(bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN).  

(Sutedi, 2015:145) menyatakan Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi 

membantu Dewan Komisaris untuk melakukan hal-hal berikut seperti meningkatkan kualitas laporan 

keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya 

penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 

H6: Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

Reputasi KAP 

Astinia (2013:44) menyatakan bahwa dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi 

mengenai kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, setiap perusahaan diminta untuk 

menggunakan jasa KAP.  Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan biasanya 

menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik.  Hal ini biasanya ditunjukkan 

dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan Big Four 

Worldwide Accounting Firm (Big Four). 

H7: Reputasi KAP Berpengaruh Positif Terhadap Integritas Laporan Keuangan. 

3. METODOLOGI PENELITIAN  

Objek Penelitian 

Secara umum, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan sektor manufaktur 

dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

Variabel Penelitian  

Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Integritas Laporan Keuangan yang diukur 

dengan indeks Conservatisme C = (RP + DEPR) / NOA. Dimana: 

RP = Jumlah Biaya Penelitian dan Pengembangan yang ada dalam laporan Keuangan 

DEPR = Biaya Depresiasi yang terdaftar dalam laporan keuangan 

NOA = net operating asset yang diukur dengan rumus kewajiban – keuangan bersih: (total utang + 

total saham + total dividen) – (kas + total investasi) 

Leverage diukur menggunakan DAR, Ukuran perusahaan dihitung dengan Ln Aset, kepemilikan 

manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajerial, Kepemilikan 

institusional diukur dengan proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional, Komisaris 

independen diukur dengan membandingkan jumlah proporsi komisaris independen dibagi dengan 

seluruh total anggota dewan komisaris, komite audit ditunjukkan dengan jumlah dari anggota komite 
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audit, dan reputasi KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana angka 1 diberikan jika 

diaudit oleh KAP big four dan 0 jika diaudit oleh KAP non big four 

Penentuan Sampel 

Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.  

Sampel dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan manufaktur dan pertambangan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014 dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. 

Metode Analisis 

Untuk menguji hipotesis, penelitiian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

ILK = α + β1DAR + β2SIZE + β3KMM + β4KMI + β5KI + β6KA + β7KAP + e 

Keterangan: α : konstanta, β : koefisien regresi, ILK : Integritas Laporan Keuangan, DAR: Leverage, 

SIZE : Ukuran Perusahaan, KMM: Kepemilikan Manajerial,  KMI : Kepemilikan Institusional,          

KI : Keberadaan Komisaris Independen, KA : Keberadaan Komite Audit, KAP : Reputasi KAP,          

e : koefisien eror 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa 

annual report sebanyak 22 perusahaan manufaktur dan pertambangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia hinggga tanggal 31 Desember 2014.  

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi (R2) 

        Tabel 4.3 

       Adjusted R2 

Model Summaryb 

    Model R       R Square        Adjusted R Square                     Std. Error of the Estimate 

1       ,841a               ,708                                ,562                              ,379505 

a. Predictors: (Constant), DAR, SIZE, KMI, KMM, KA, KI, KAP 

b. Dependent Variable : ILK         

Pada tampilan tabel 4.3 model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai 

adjusted R2 yaitu 0,562, hal ini berarti 56,2% variabel integritas laporan keuangan yang diproksikan C-

score dapat dijelaskan oleh variabel leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan reputasi KAP, sedangkan sisanya 

43,8% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

         Tabel 4.4 

Hasil Regresi Simultan 
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ANOVAa 

       Model       Sum of Squares      Df      Mean Square F Sig. 

1 1         Regression 4,884 7 ,698 4,844 ,006b 

        Residual 2,016 14 ,144   

        Total 6,900 21    

  a. Dependent Variable: ILK 

B     b. Predictors: (Constant), DAR, SIZE, KMM, KMI, KA, KI, KAP 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test di atas, didapat F hitung sebesar 4,844 dengan 

tingkat probabilitas 0,006 (signifikan). Tabel 4.4 yaitu hasil uji F (regresi simultan) juga menunjukkan 

bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, komite audit dan reputasi KAP berpengaruh secara bersama terhadap integritas laporan 

keuangan.  

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

   Tabel 4.5 

Hasil Regresi Parsial 

                                                                  Coefficientsa 

      Model 

         Unstandardized 

Coefficients 

       Standardized  

Coefficients 

       T        Sig.      B     Std. Error        Beta 

      1       (Constant) -3,015 2,818  -1,070 ,303 

      DAR -,274 ,729 -,073 -,375 ,713 

      SIZE ,096 ,104 ,221 ,923 ,372 

      KMM ,034 ,009 1,062 3,990 ,001 

      KMI ,013 ,009 ,389 1,484 ,160 

      KI -,868 1,045 -,182 -,831 ,420 

      KA ,075 ,144 ,086 ,521 ,610 

      KAP ,299 ,253 ,267 1,182 ,257 

a. Dependent Variable: ILK 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,713 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α = 5%). 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya leverage yang tinggi tidak menjamin bahwa integritas 

laporan keuangan akan menjadi rendah.  Besarnya leverage suatu perusahaan akan menyebabkan 
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perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja 

yang baik dimata investor  dan auditor namun tidak semua perusahaan mampu melakukan aktivitas ini 

karena sangat tergantung pada kredibilitas perusahaan (Latifah, 2015:14). 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,372 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α = 5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan, maka akses informasi yang tersedia 

untuk masyarakat dan pemerintah akan semakin banyak, sehingga ini akan memberikan kemudahan 

bagi pihak manajemen untuk campur tangan dalam pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri dan akan menurunkan integritas laporan keuangan (Mulyanto dan 

Budiono, 2014:8). 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dari 0,01 (α = 1%).  Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa manajer pada 

perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik 

kepentingan dan masalah agensi, manajer yang memiliki saham di dalam perusahaan akan merasa 

bahwa perusahaan tersebut juga dimiliki olehnya, untuk itu laporan keuangan yang disajikan tentunya 

tidak lepas dari integritas laporan keuangan yang tinggi (Saputra, et.al. 2014:4). 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak.  Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,160 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (α = 5%). Hal ini terjadi karena kepemilikan institusional banyak berperan di luar 

manajemen perusahaan, sehingga kebijakan manajemen seperti integritas laporan keuangan kurang 

bisa dipengaruhi oleh kepemilikan institusional (Putra dan Muid, 2012:9).   

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,420 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05 (α = 5%).  Hasil penelitian ini dapat terjadi jika keberadaan komisaris independen hanya 

untuk memenuhi ketentuan formal saja. Pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan 

mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimasukkan untuk menegakkan 

good corporate governance di dalam perusahaan (Wulandari, 2014:583).  

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,610 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

(α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa berapapun  jumlah komite audit dalam perusahaan tidak 
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merubah tugas dan fungsinya untuk memonitor pelaporan keuangan sehingga berapapun jumlah 

komite audit, integritas laporan keuangan perusahaan tetaplah sama. Hal tersebut dapat dijelaskan 

dengan adanya agency problems (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota komite 

audit maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan 

dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota komite audit itu sendiri 

(Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Astiniah, 2013:91).  

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,427 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1 

(α = 10%). Hal ini menunjukkan bahwa KAP manapun yang mengaudit suatu perusahaan, 

kemungkinan integritas laporan keuangan dalam perusahaan adalah sama. Kecenderungan 

menggunakan auditor big four hanya untuk menaikkan reputasinya semata dan meningkatkan 

kredibilitas perusahaan.  KAP big four maupun KAP non big four memiliki standar sama sesuai dalam 

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehingga tidak 

terdapat perbedaan yang mencolok (Astiniah, 2013:94).  

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut.  Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, 

komite audit, dan reputasi KAP tidak berpengaruh positif  signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan serta leverage tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 

Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya..  1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian yang tidak 

hanya dari sektor manufaktur dan pertambangan saja, tetapi juga mencakup sektor-sektor lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat mencerminkan hasil temuan. 2. Penelitian ini juga 

hanya sebatas tahun 2014, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan memperluas periode 

pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan integritas laporan keuangan dari tahun ke tahun. 

3. Menambahkan beberapa variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan 

keuangan, seperti independensi.  
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