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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Laporan keuangan memberikan segala informasi keuangan mengenai 

bagaimana posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan 

selama ini, serta bagaimana arus kas entitas perusahaan yang berguna bagi 

para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya sekadar 

kumpulan angka-angka, namun menjadi alat untuk beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dalam 

laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan 

mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak 

(Boediono, 2005). Menurut Mayangsari (2003) laporan keuangan yang 

disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur merupakan definisi 

dari integritas laporan keuangan. dalam SAK (2004) tercantun bahwa 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. 

Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, 

tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

informasi yang jujur dan disajikan secara wajar.  

Financial Accounting Standar Board (FASB) dalam Statement of 

Financial Accounting Concept No.2 (SFAC NO.2) mendefinisikan 
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informasi akuntansi sebagai informasi yang disediakan melalui pelaporan 

keuangan dan berbagai penjelasan yang digunakan sebagai laporan. 

Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh 

pihak eksternal perusahaan sebagai pemegang saham, investor, kreditur, 

lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum, dan pihak-pihak lainnya 

untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan. Oleh karena 

itu laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi. 

Integritas laporan keuangan dalam laporan ini diukur menggunakan 

indeks konservatisme akuntansi yang dikemukakan oleh Penmann dan 

Zhang (2002) menggunakan rumus :                         

       .berikut adalah tabel perhitungan integritas laporan keuangan 

terhadap beberapa perusahaan manufaktur sektor konsumsi 

Tabel 1.1 

Perhitungan Integritas Laporan Keuangan beberapa perusahaan 

manufaktur Sektor konsumsi 2015-2017 

No  Nama Perusahaan 2015 2016 2017 

1.  Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 0,1366 0,1638 0,2046 

2.  Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) 0,2327 0,2548 0,3337 

3.  Siantar Top Tbk(STTP) 0,3434 0,3515 0,4091 

4.  Bentoel Internasional Investama Tbk 

(RMBA) 

0,0815 0,1096 0,1402 

5.  Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) 0,2321 0,2761 0,2995 

6.  Kimia Farma Tbk (KAEF) 0,2482 0,2010 0,1625 

7.  Kalbe Farma Tbk(KLBF) 0,2936 0,3004 0,3036 

8.  Merck Indonesia Tbk (MERK) 0,2912 0,2189 0,2108 

9.  Pyridam Farma Tbk (PYFA) 0,6130 0,7877 0,9826 

10.  Kino Indonesia Tbk (KINO) 0,2539 0,2116 0,2219 

11.  Mandom Indonesia Tbk (TCID) 0,5159 0,5555 0,6636 

Sumber : www.idx.co.id laporan keuangan tahunan 2018 

http://www.idx.co.id/
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Table 1.1 menunjukan nilai perhitungan integritas laporan keuangan 

mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 terjadi penurunan pada 

perusahaan Kimia Farma Tbk dan Kino Indonesia Tbk. Dari perusahaan 

selain yang disebutkan terjadi peningkatan pada tahun 2015-2017, yang 

artinya bahwa keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan menjamin 

bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan, bias dan secara jujur 

menyajikan informasi yang benar untuk disajikan. 

Dari integritas laporan keuangan tidak lepas dari pengaruh kualitas 

audit yang baik. Audit dilakukan untuk memberikan opini terhadap 

kewajaran suatu laporan keuangan. Namun dari hasil yang diteliti dari 

Susiana & herawati (2007) pada perusahaan PT Kimia Farma dan Bank 

Lipo yang memiliki kualitas audit yang baik justru melakukan pelanggaran 

yaitu memanipulasi data akuntansi. Dari hasil ini menunjukan bahwa 

semakin tingginya nilai integritas laporan keuangan tidak menjamin kualitas 

audit di dalam perusahaan juga baik. Dalam pokok masalah ini peneliti 

ingin meneliti kembali apakah kualitas audit berpengaruh dalam integritas 

laporan keuangan. 

Integritas laporan keuangan menjadi tanggung jawab dua entitas 

yang terlibat dalam pelaporannya yaitu manajemen perusahaan selaku pihak 

internal perusahaan dan akuntan publik selaku pihak eksternal yang 

mengaudit dan memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan. 

Darmawati (2004) menyatakan bahwa penerapan dan pengelolaan corporate 

governance yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good corporate 

governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan 
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pentingnnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan 

perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang Good corporate 

governance bukan sebagai aksesoris belaka tetapi sebagai upaya 

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.  

Penerapan sistem Good corporate governance merupakan sebuah 

langkah yang signifikan untuk melewati krisis ekonomi yang telah terjadi di 

Indonesia. Good corporate governance memberikan peran yang baik 

kepada investor dan kreditor asing dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi di perusahaan. oleh karena itu penerapan Good corporate 

governance sangat penting bagi perusahaan di Indonesia, karena  dapat 

memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga 

perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global. Forum for Corporate 

governance in Indonesia FCGI (2001) mengungkapkan dengan adanya 

sistem Good corporate governance para pemegang saham dan investor 

menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena corporate 

governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang 

saham dan investor. Semakin baik penerapan corporate governance yang 

dilakukan perusahaan, dan dengan adanya komisaris independen, maka 

diharapkan akan mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat 

opportunistic sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas 

yang tinggi.  
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Dari penjelasan diatas, penulis ingin meneliti apakah Good 

corporate governance dapat berpengaruh terhadap integritas dari laporan 

keuangan. 

Dari latar belakang atau pokok masalah tersebut, Peneliti ingin 

melakukan pengujuan kembali apakah corporate governance  dan kualitas 

audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang berjudul : 

“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, 

DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN 

KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas audit  berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan? 

3. Apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 
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6. Apakah  kualitas audit, komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusi, kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap 

integritas laporan keuangan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap 

integritas laporan keuangan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap 

integritas laporan keuangan.  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen 

terhadap integritas laporan keuangan.  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap integritas laporan keuangan. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap integritas laporan keuangan. 

6. Untuk  menguji dan  menganalisis pengaruh secara simultan kualitas 

audit, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusi, 

kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat– manfaat kepada 

pihak-pihak, antara lain: 
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1. Akademik:  

a) Dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap 

integritas laporan keuangan. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan 

konseptual bagi peneliti sejenis maupun aktivitas akademik lainnya 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang 

pengauditan. 

2. Praktik:  

a) Dapat memahami faktor-faktor yang terkait dengan integritas laporan 

keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas perusahaan 

dengan penerapan prinsip corporate governance di lingkungan 

perusahaan.    

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan 

keahlian akuntan publik baik dari perspektif individu maupun profesi 

(pelatihan atau seminar) sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

auditor terhadap karakteristik industri tertentu dan berdampak positif 

pada kualitas audit. 

c) Penelitian memberikan motivasi bagi perusahaan untuk lebih 

memperhatikan pelaksanaan Good corporate governance. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun lima bab dengan tahapan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel – variabel yang akan 

diteliti, definisi operasional, jenis dan sumber data. Populasi dan penentuan 

sampel, metode pengumpulan data dan teknit analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis 

data, serta interpresi hasil 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan 

penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada 

peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama. 


