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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan wajib mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada 

para stakeholder perusahaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan 

adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan 

informasi menyangkut  posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi (SAK, 2012).  Informasi tersebut akan 

digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti karyawan, 

investor, kreditur, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak 

lain yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan. Oleh sebab itu, 

informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan harus disajikan dengan benar 

dan jujur serta mengungkapkan fakta yang sebenarnya supaya bermanfaat bagi 

stakeholder perusahaan. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengungkapkan karakteristik 

kualitatif yang harus dimiliki oleh suatu informasi keuangan agar informasi 

tersebut bermanfaat untuk penggunanya. Terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok yang harus dimiliki laporan keuangan, yaitu relevan, keandalan, dapat 

dipahami, dan dapat diperbandingkan. Informasi dikatakan relevan apabila dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 
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mengoreksi hasil evaluasi pengguna masa lalu. Sedangkan, informasi dikatakan 

reliabel (andal) apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material  dan dapat diandalkan penggunanya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Karakteristik-karakteristik tersebut akan 

membedakan informasi yang lebih bermanfaat dengan informasi yang kurang 

bermanfaat.  

Supaya menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi 

penggunanya serta dapat dipertanggungjawakan oleh penyajinya maka lahirlah 

konsep konservatisme. Wibowo (2000) dalam Jama’an (2008) mendefinisikan 

konservatisme sebagai prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan 

untuk mengakui dan mengukur laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena 

aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian.   

Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat menjadi salah 

satu faktor untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Mulyadi (2011:30) 

mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, 

seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan 

mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Machdar dan Nurdiniah (2017) 

mengatakan bahwa integritas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana 

informasi dalam laporan yang disajikan secara jujur dan benar serta memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan. Integritas laporan keuangan juga dapat 

dikatakan menyangkut keandalan informasi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam 

penyajian, dapat dipercaya dan netralitas (Jama’an,2008). 
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Integritas laporan keuangan merupakan hal yang penting karena 

mencerminkan nilai perusahaan, yang merupakan sinyal positif agar dapat 

mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Namun pada kenyataanya, menyajikan 

laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi bukanlah hal mudah. 

Laporan keuangan yang seharusnya menjadi informasi yang bermanfaat, justru 

menjadi salah satu permasalahan yang membawa kerugian bagi penggunanya. Hal 

ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus kecurangan dalam menyajikan laporan 

keuangan yang dialami oleh perusahaan dan membawa kerugian bagi para 

pemangku kepentingan bahkan membawa dampak yang buruk bagi ekonomi 

dunia. 

Seperti kasus yang terjadi pada awal triwulan kedua 2017 muncul isu 

terjadinya kecurangan akuntansi di British Telecom yang mengalami kecurangan 

pelaporan keuangan di salah satu lini usahanya di Italia. Modus kecurangan yang 

dilakukan British Telecom di Italia yaitu membesarkan penghasilan perusahaan 

melalui perpanjangan kontrak dan invoice-nya yang palsu, serta transaksi yang 

palsu dengan vendor. Dampak kecurangan laporan keuangan dengan melakukan 

penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan 

GBP530.000.000,- dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar 

GBP500.000.000,- untuk membayar utang-utang yang tidak dilaporkan. Tentu 

saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya 

tak ada. Skandal kecurangan akuntansi ini, berdampak kerugian kepada pemegang 

saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya 
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ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar 

GBP530.000.000.,- di bulan Januari 2017. Sebagaimana skandal kecurangan 

akuntansi lainnya, kecurangan di British Telecom berdampak kepada akuntan 

publiknya yaitu kantor akuntan publik Price Waterhouse Coopers (PwC) yang 

merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk the big four 

yang gagal mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan raksasa dunia 

ini (Warta Ekonomi, 2017).  

Skandal kecurangan akuntansi tidak hanya menerpa perusahaan 

manufaktur, tetapi juga terjadi pada perusahaan jasa keuangan. Perusahaan yang 

sejatinya beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di semua 

kalangan serta memiliki stakeholder yang sangat banyak, justru masih mengalami 

kecurangan akuntansi. Salah satu kasus atau skandal keuangan yang terkait 

dengan kurangnya integritas dalam laporan keuangan di sektor keuangan 

diantaranya adalah kasus Lehman Brothers. Seperti yang dijelaskan Rachman 

(2016), Lehman Brothers merupakan perusahaan layanan keuangan global yang 

bergerak di bidang bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) menjamin 

hampir separuh dari total kredit perumahan di Amerika Serikat. Lehman Brothers 

mengumumkan kebangkrutannya pada Senin tanggal 15 September 2008, 

sehingga terungkap perekayasaan laporan keuangan dimana terjadi pengurangan 

jumlah kewajiban dengan menggunakan Repo 105 dan Repo 108. Hal ini 

dikarenakan krisis subprime mortgage yang menjadikan penggunaan Repo 105 

dan 108 merupakan jalan keluar paling menguntungkan bagi Lehman Brothers 

dibandingkan dengan menjual aset yang harganya telah merosot tajam. Transaksi 
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Repo yang digunakan oleh Lehman Brothers dilakukan untuk menutupi kewajiban 

sebesar lebih dari 50 Miliyar. KAP Ernest & Young dinilai lalai, dan melaporkan 

hasil audit palsu terkait laporan keuangan Lehman Brothers. Padahal KAP Ernest 

& Young merupakan salah satu KAP yang memiliki reputasi bagus yang masuk 

sebagai KAP Big-four. 

Kasus yang dialami berbegai perusahaan membuktikan bahwa perusahaan 

besar baik sektor manufaktur maupun sektor keuangan memiliki resiko atas 

integritas laporan keuangannya. Kasus-kasus yang telah terjadi tersebut 

menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terhadap integritas laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di dunia.  

Supaya integritas laporan keuangan meningkat, maka sistem corporate 

governance wajib diawasi dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan 

manajerial dan kompensasi eksekutif merupakan mekanisme pengawasan internal 

untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Sedangkan akuntan 

publik, kepemilikan pihak luar, monitoring debtholder, peraturan pemerintah 

(perlindungan kepemilikan investor) merupakan mekanisme pengawasan 

eksternal yang membantu pihak internal untuk mengawasi efektivitas perusahaan 

(Srimidarti dan Puspitasari, 2012).  

Komite audit dinilai sangat berpengaruh untuk menjamin integritas 

informasi laporan keuangan suatu perusahaan. Karena, berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 55 /POJK.04/2015 komite audit memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan 
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yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau 

pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 

dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. Sehingga, untuk 

memastikan reliabilitas dan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan, komite 

audit memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan. 

Komite audit memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar 

kebijakan keuangan yang berlaku dalam perusahaan. 

 Kasus manipulasi informasi laporan keuangan tidak hanya menjadi 

tanggungjawab pihak dalam perusahaan saja, tapi pihak eksternal juga sangat 

berpengaruh. Seperti akuntan publik yang dianggap sebagai pihak independen 

yang memberikan opini kewajaran laporan keuangan serta menjadi kepercayaan 

masyarakat umum. Eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan 

publik terhadap reputasi profesional akuntan publik. Kepercayaan yang besar dari 

pemakai laporan keuangan auditan dan masyarakat atas jasa yang diberikan oleh 

akuntan publik, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang 

dihasilkannya. Kontribusi akuntan publik itu sendiri adalah menyajikan 

akuntabilitas dan integritas laporan keuangan, memberikan pendapat yang 

independen, serta memberi informasi apakah laporan keuangan suatu entitas atau 

organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan 

tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan 

yang telah ditetapkan (Adriansano dan Nuryantoro, 2015).  

Maraknya kasus yang menimpa kantor akuntan publik yang tidak mampu 

mendukung integritas laporan keuangan kliennya sangat menarik perhatian 
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berbagai pihak. Banyak kasus kecurangan akuntansi yang terungkap merupakan 

partner dari kantor akuntan publik yang tergolong kedalam KAP big four maupun 

afiliasi big four. Padahal kantor akuntan yang big four maupun berafiliasi dengan 

kantor akuntan big four adalah kantor akuntan publik yang bereputasi tinggi 

(Almuntha dan Pribadi, 2016). Menurut Cameran (2005) dalam suhayati (2012) 

menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik sangat menentukan kredibilitas 

laporan keuangan, kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat 

melakukan audit lebih efisien. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik 

umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan 

kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) 

dibandingkan dengan KAP yang reputasi kurang baik.  

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh komite audit dan  reputasi kantor 

akuntan publik serta moderasi corporate governance terhadap integritas laporan 

keuangan yang diproksikan dengan indeks konservatisme pada perusahaan jasa 

keuangan di Indonesia. Beberapa peneliti sebelumnya menemukan hasil yang 

beragam, diantaranya Machdar dan Nurdiniah (2017) yang meneliti perusahaan 

manufaktur di Indonesia menemukan bahwa semakin banyak komite audit yang 

berasal dari komisaris independen, semakin bagus integritas laporan keuangan 

yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan konsep yang diharapkan dari fungsi 

komite audit serta didukung oleh penelitian Indrasari,dkk (2016) dan Efrianti 

(2012). Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Nurdiniah dan Pradika(2017) 

yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas 
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laporan keuangan. Hal ini juga ditemukan oleh Srimindarti dan Puspitasari (2012), 

Wulandari dan Budiartha (2014), dan Nurjannah dan Pratomo (2014). 

Penelitian pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap integritas 

laporan keuangan pernah dilakukan oleh Nurdiniah dan Pradika (2017) yang 

menemukan bahwa reputasi kantor akuntan publik terbukti mampu meningkatkan 

integritas laporan keuangan perusahaan. Hasanah (2012) yang meneliti kualitas 

laporan keuangan dana pensiun juga menemukan bahwa kualitas audit 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana pensiun, hal ini 

dapat mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP the big 

four yang mengaudit laporan keuangan DPLK sudah cukup efektif untuk 

membuat laporan keuangan DPLK menjadi lebih berkualitas. Sementara itu, 

Machdar dan Nurdiniah (2017) justru menemukan hal yang berbeda, reputasi 

kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, hal 

ini terbukti dengan banyaknya kasus rendahnya integritas laporan keuangan 

perusahaan yang di audit oleh kantor akuntan publik yang bereputasi baik. 

Temuan tersebut mendukung pernyataan Adriansano dan Chello (2015), serta 

Srimindarti dan Puspitasari (2012).  

Adanya perbedaan (gap) antara ekspektasi terhadap laporan keuangan 

dengan fenomena yang dialami beberapa perusahaan memberikan motivasi 

kepada peneliti untuk meneliti mengenai integritas laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Walaupun penelitian tentang integritas laporan 

keuangan sudah banyak di lakukan oleh peneliti sebelumnya, tapi masih terdapat 

perbedaan hasil yang ditemukan, sehingga dirasa perlu untuk diteliti kembali 
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sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menguatkan hasil dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian penelitian Machdar dan 

Nurdiniah (2017). Beberapa pembaharuan yang dilakukan diantaranya yaitu 

metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan Moderated 

Regression Analysis (MRA) serta objek penelitian ini adalah perusahaan jasa 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan bahwa 

jasa keuangan merupakan sektor vital dalam perekonomian karena selain memiliki 

investor yang banyak juga bersentuhan langsung dengan masyarakat umum yang 

memanfaatkan jasa yang diberikan perusahaan serta masih sedikit peneliti yang 

menggunakan perusahaan jasa keuangan sebagai objek penelitian. Sementara itu, 

penelitian ini hanya mengamati satu tahun terakhir saja untuk menghindari data 

yang bias karena beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi nasional kurang baik 

sehingga berpengaruh terhadap perusahaan jasa keuangan, hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya perusahaan yang jasa keuangan yang mengalami kerugian 

dalam beberapa tahun terahir.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat judul untuk 

penelitian ini yaitu “Pengaruh Komite Audit dan Reputasi Kantor Akuntan 

Publik terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Corporate Governance 

sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Keuangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan jasa keuangan? 

2) Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan? 

3) Apakah corporate governance yang diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan 

pada perusahaan jasa keuangan? 

4) Apakah corporate governance yang diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan? 

5) Apakah komite audit dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh secara 

simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa 

keuangan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hal – hal berikut ini: 

1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan. 
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2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh reputasi kantor akuntan publik 

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan. 

3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh corporate governance yang 

diproksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional  

terhadap hubungan komite audit dan integritas laporan keuangan pada 

perusahaan jasa keuangan. 

4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh corporate governance yang 

diproksikan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional 

terhadap hubungan pengaruh reputasi kantor akuntan publik dan integritas 

laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan. 

5) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit dan reputasi kantor 

akuntan publik secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan jasa keuangan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis bagi para pembacanya.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama oleh mahasiswa atau peneliti selanjutnya. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk mengetahui 

tentang integritas laporan keuangan dan menambah pengetahuan terhadap 

akuntansi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi perusahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menyajikan laporan keuangan yang lebih integritas  

2) Bagi praktisi akuntan publik, sebagai suatu tinjuan dalam penyajian laporan 

keuangan yang lebih berintegritas sehingga dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi para pemakai laporan keuangan. 

3) Bagi pemerintah atau Bapepam, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

pengawasan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan penyajian laporan 

keuangan yang lebih berintegritas 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas 5 bab untuk memberi 

gambaran umum penulisan skripsi sehingga dapat memperjelas isinya. Masing-

masing urutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi grand theory yang 

digunakan, integritas laporan keuangan, komite audit, reputasi kantor 

akuntan publik, coorporate governance, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, laporan keuangan dalam pandangan Islam,  



13 

 

penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan 

metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil uji statistik 

deskriptif, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang dapat diberikan penulis. 


