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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Landasan teori yang digunakan untuk memahami peran komite audit dan 

reputasi kantor akuntan publik dalam peningkatan kinerja organisasi bisnis 

melalui integritas laporan keuangan yang disajikan adalah dalam perspektif teori 

agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, hubungan ini 

dikenal dengan nama hubungan keagenan. Teori agensi menyatakan bahwa 

terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen 

yang menjalankan perusahaan. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu 

bagi pemilik serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan pemilik. 

Hubungan keagenan akan memicu timbulnya masalah keagenan. Masalah 

keagenan ini timbul bila keputusan yang diambil oleh agen mengenai operasi 

perusahaan tidak sejalan dengan tujuan yang diinginkan prinsipal yaitu 

memaksimalkan kemakmuran prinsipal lewat maksimalisasi nilai perusahaan, 

melainkan untuk memaksimalkan kemakmuran pribadi agen. 

Untuk menghindari tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri, 

maka sangat penting membuat kontrak yang efesien. Salah satu faktor yang harus 

dipenuhi suatu kontrak yang efesien dimana agen dan prinsipal memiliki 

informasi yang sama besarnya (simetris), namun informasi yang simetris antara 
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manajemen dan pemegang saham tidak pernah ada. Ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pemegang saham disebut sebagai 

asimetri informasi (Dewi dan Putra, 2016).  

Asimetri informasi muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang 

tidak sama antara prinsipal dan agen. Idealnya, prinsipal memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. 

Namun dalam kenyataannya, ukuran-ukuran keberhasilan yang dikonsumsi 

prinsipal justru tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah 

dicapai, dengan usaha yang telah dilakukan agen (Jama’an,2008). Asimetri 

informasi dapat menyebabkan dua hal, yaitu: 

1) Moral hazard, yaitu bilamana agen tidak melaksanakan poin-poin yang telah 

disepakati dalam kontrak kerja.   

2) Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau  terjadi sebuah 

kelalaian dalam tugas. 

Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya pihak manajemen akan 

melaporkan laba oportunis untuk memaksimalkan kepentingan dirinya. Hal ini 

dilakukan oleh agen untuk mendapatkan kompensasi atas hasil kinerja yang 

tercermin dari laba. Salah satu cara agen untuk memaksimalkan laba dengan 

melakukan earnings management. Hal ini dikarenakan laba menjadi tolak ukur 

keberhasilan manajemen dalam mengelola kegiatan operasi perusahaan. Sehingga 
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agen berfokus untuk meningkatkan laba dengan cara memyembunyikan beberapa 

kondisi dari prinsipal. 

Francis dan Wilson dalam Jama’an (2008) menyatakan bahwa konflik 

keagenan dapat dikurangi dengan cara memberikan insentif kepada agen 

berdasarkan kinerjanya dalam perusahaan dan dalam bentuk pengawasan berupa 

penyusunan laporan keuangan periodik dan adanya fungsi auditing yang bersifat 

independen. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak independen 

dapat memberikan keyakinan kepada prinsipal atas laporan keuangan yang 

disajikan oleh agen. Selain itu komite audit yang profesional untuk mengontrol 

informasi keuangan dalam perusahaan juga dapat mengurangi konflik keagenan. 

Jama’an (2008) memaparkan beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengendalikan konflik keagenan tersebut, yaitu : 

1) The monitoring expenditure by the principal, merupakan biaya pengawasan 

yang harus dikeluarkan oleh prinsipal.  

2) The bonding cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal terkait 

dengan pengendalian terhadap agen.  

3) The residual cost, merupakan pengorbanan karena kurangnya kemakmuran 

prinsipal karena perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen 

 
2.1.2 Integritas Laporan Keuangan 

PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefenisikan laporan 

keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Harrison, et al (2012: 20) laporan 

keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan  
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dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya 

kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, 

kreditor, dan agen regulator. 

Laporan keuangan merupakan satu dari beragam informasi yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Investor berkepentingan terhadap 

laporan keuangan terkait dengan jumlah investasi (modal) yang ditanamkan pada 

perusahaan tersebut. Adapun kreditur, berkepentingan dengan laporan keuangan 

dalam kaitannya dengan jumlah pokok pinjaman dan bunga yang akan diterima. 

Serta pengguna lainnya memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing (Yadiati dan Mubarok, 2017:6). 

Supaya tujuan penyusunan laporan keuangan dapat tercapai, yaitu sebagai 

sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi penggunanya. Maka, sangat 

penting untuk menjaga kualitas dan integritas laporan keuangan tersebut. Dalam 

SFAC No. 2 integritas laporan keuangan didefenisikan sebagai kualitas informasi 

yang menjamin bahwa informasi disajikan secara wajar bebas dari kesalahan dan 

bias serta disajikan secara jujur untuk dinyatakan. Machdar dan Nurdiniah (2017) 

mengatakan bahwa integritas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana 

informasi dalam laporan keuangan yang disajikan secara jujur dan benar serta 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan yang berintegritas adalah laporan keuangan yang 

disajikan dengan jujur, benar, sesuai dengan fakta dan prinsip yang berlaku umum 

sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat untuk mengambil 

keputusan. 
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Sujarweni (2017:2) menyebutkan  bahwa dalam membuat laporan 

keuangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai 

ekonomis. Syarat-syarat tersebut adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat 

dibandingkan, mempunyai daya uji, netral, tepat waktu dan lengkap. 

Pelaporan keuangan yang berkualitas dan berintegritas sangat penting. 

Pelaporan keuangan yang berkualitas dan memiliki integritas akan dapat 

menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan 

keputusan. Pelaporan keuangan seperti ini dapat dicapai apabila memenuhi 

karakteristik kualitatif informasi keuangan (Yadiati dan Mubarok, 2017: 7). 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengungkapkan karakteristik 

kualitatif yang harus dimiliki oleh suatu informasi keuangan agar informasi 

tersebut berguna bagi penggunanya. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok 

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

dan dapat diperbandingkan.  

Financial Accounting Standard Board (FASB) dan International 

Accounting Standard Board (IASB) menjelaskan karakteristik-karaktersitik 

kualitatif agar suatu informasi berguna bagi investor, calon investor, kreditur, 

calon kreditur dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Karakteristik-

karakteristik tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang kompenen kerangka 

konseptual berikut ini ini: 
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Gambar 2.1  
Komponen Kerangka Konseptual 

 
Sumber: Ernst & Young (2013) dalam Yudiati dan Mubarok (2017). 

 
Yadiati dan Mubarok (2017: 24-26) memberikan penjelasan mengenai 

karakteristik-karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi keuangan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Karakteristik kualitatif fundamental (fundamental qualitatif 

characteristic), yang meliputi relevansi (relevance) dan penyajian jujur 

(faithfull representation). 

a) Relevansi (Relevance) 

Informasi yang relevan adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pemakai untuk pengambilan keputusan. Agar informasi memiliki relevansi, 

maka informasi tersebut harus memiliki nilai prediktif (predictive value), nilai 

mengonfirmasi (confirming value) dan Materialitas khusus-entitas (entity-

specific materiality). 
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Informasi keuangan dianggap memiliki nilai prediktif jika dapat 

menjadi masukan dalam suatu proses untuk memprediksi hasil di masa depan. 

Sedangkan informasi akan memiliki nilai konfirmasi jika mampu 

mempengaruhi keputusan pengguna, baik menguatkan (mengonfirmasi) 

ataupun mengoreksi harapan (ekspektasi) sebelumnya. Suatu informasi 

keuangan dianggap memiliki salah saji material jika mempengaruhi 

keputusan pengguna tentang pelaporan entitas khusus. 

b) Penyajian Jujur (Faithfull Representation) 

Suatu informasi dianggap menyajikan secara jujur, jika mampu 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyajian jujur akan mampu 

menggambarkan fenomena ekonomi secara lengkap, netral dan bebas dari 

kesalahan.  

Informasi dianggap lengkap jika tersedia secara cukup untuk memenuhi 

kebutuhan yang layak bagi para pengguna. Sementara itu, informasi keuangan 

yang memiliki sifat netralitas adalah informasi yang diperuntukkan kepada 

pengguna secara umum, tidak bias kepada kelompok pengguna tertentu. 

2. Karakteristik kualitatif yang Menaikkan (enchanging quality 

characteristic), yang meliputi dapat dibandingkan (comparability), ketepatan 

waktu (timeliness), dapat diverifikasi (verifiability), dan bisa dipahami 

(understandability). 

a) Dapat dibandingkan (comparability) 

Informasi keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

sama sehingga dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan 
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lainnya. Dapat dibandingkan memungkinkan pengguna untuk 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua kelompok fenomena 

ekonomi perusahaan. 

b) Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Penyajian informasi keuangan dianggap tepat waktu jika mampu 

disediakan pada saat dibutuhkan, informasi tersebut mampu disediakan 

sebelum kehilangan kepastiannya, yaitu mampu mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan. Ketepatan waktu mengacu pada jumlah waktu yang 

diperlukan untuk membuat informasi keuangan diketahui orang lain.  

c) Dapat Diverifikasi (Verifiability) 

Informasi keuangan harus dapat diperiksa kembali oleh pihak lain dan 

menghasilkan kesimpulan yang sama. 

d) Dapat Dipahami (Understandability) 

Informasi keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dengan 

berbagai latar belakang dan kepentingan. Untuk itu informasi keuangan harus 

diklasifikasikan, ditandai dan disajikan dengan jelas dan ringkas. 

Dalam penyajian laporan keuangan, manajemen mempunyai keleluasaan 

dalam kerangka kerja keseluruhan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(PABU). Akibatnya, ada potensi manajemen untuk memanipulasi laba atau rugi 

dan akun-akun lain dalam laporan keuangan. Idealnya, laporan keuangan 

seharusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan. Informasi harus berguna untuk menilai masa lalu dan 

memprediksi masa depan. Semakin tajam dan jelas gambar yang disajikan lewat 
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data keuangan, dan semakin mendekati realitas keuangan, maka semakin tinggi 

pula kualitas laporan keuangan dan pendapatan yang dilaporkan (Fraser dan 

Ormiston, 2008:34). 

Fraser dan Ormiston (2008:34-39) menjelaskan bahwa banyak peluang 

tersedia bagi manejemen untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan, 

diantaranya adalah : 

1) Kebijakan Akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen 

membuat membuat pilihan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan 

membuat estimasi dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. 

2) Waktu pengakuan pendapatan dan beban. Salah satu prinsip akuntansi yang 

berlaku umum menyediakan dasar bagi penyusunan laporan keuangan adalah 

prinsip pemaduan. Beban harus dipadukan dengan pendapatan yang 

dihasilkan guna menentukan laba bersih suau periode akuntansi. Proses ini 

melibatkan pendapat manajemen mengenai saat pendapatan dan beban diakui. 

3) Hal-hal mengenai kebijakan. Pada hakikatnya, banyak pengeluaran  

perusahaan sesuai dengan kebijakan yang titetapkan manajemen. Setiap 

pilihan yang berkaitan dengan kebijakan memilik dampak segera maupun 

jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan.  

2.1.2.1 Konservatisme Akuntansi 

Menurut Jam’an (2008), konservatisme adalah suatu usaha untuk 

menjamin bahwa risiko atau tingkat ketidakpastian dalam suatu usaha 

dipertimbangkan memadai. Didalam konservatisme, jika terdapat dua alternatif 

atau lebih dan memiliki kemampuan sama memenuhi objektivitas dari laporan 
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keuangan, maka yang dipilih adalah alternatif yang memiliki paling sedikit 

memberi manfaat dampak perolehan laba dan posisi keuangan. Konservatisme 

tidak memberikan pengaruh atas kehati-hatian, konsistensi dalam menyatakan 

harta bersih dan laba yang kekecilan, melainkan sesuatu metode yang digunakan 

dalam ketidak pastian tentang arus kas dimasa datang.  

Konservatisme identik dengan laporan keuangan yang understate yang 

resikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang overstate. Laporan 

keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif akan lebih reliable karena 

informasi yang disajikan tersebut tidak menyebabkan ada pihak yang dirugikan 

(Srimindarti dan Puspitasari, 2013). 

 
2.1.3 Komite Audit 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No. 55/POJK.04/2015 komite 

audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan semua perusahaan atau emiten publik 

untuk membentuk komite audit dengan beranggotakan paling sedikit tiga (3) 

orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak diluar perusahaan.  

Tunggal (2013:153) menjelaskan bahwa dewan komisaris harus 

menetapkan suatu komite audit yang terdiri atas anggota komisaris yang dipilih, 

auditor luar dan anggota puncak dari staf audit internal. Komite demikian harus 

independen dari direksi dan sebab itu harus semata-mata melapor kepada dewan 

komisaris. Setiap anggota komite audit hanya dapat dimutasikan berdasarkan 

suara bulat dari komisaris.  
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Okpala (2012) menjelaskan beberapa fungsi dan tujuan keberadaan komite 

audit didalam perusahaan sebagai berikut: 

1) Memastikan apakah kebijakan akuntansi dan pelaporan perusahaan sesuai 

dengan persyaratan hukum dan praktik etika yang disepakati. 

2) Meninjau ruang lingkup, perencanaan dan persyaratan audit. 

3) Meninjau kembali temuan audit eksternal. 

4) Menjaga efektivitas sistem akuntansi dan pengendalian perusahaan  

5) Memberikan rekomendasi kepada dewan terkait pengangkatan, penggantian 

dan penggajian auditor eksternal. 

6) Otorisasi auditor internal untuk melakukan investigasi terhadap aktivitas 

perusahaan. 

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 55/POJK.04/2015 mewajibkan  

Anggota komite audit memenuhi beberapa persyaratan dalam menjalankan 

tugasnya, yaitu : 

1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, 

pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi 

dengan baik. 

2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang 

terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan 

publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

3) Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau 

perusahaan publik. 
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4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan 

dan pelatihan. 

5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang 

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. 

Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas 

dan tanggung jawab, diataranya: 

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan 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.  

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.  

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. 

Sementara itu, menurut Tunggal (2013: 153) tugas komite audit 

mencakup: 

1) Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk 

mencegah kecurangan dan penyalahgunaan. 

2) Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan. 

3) Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal 

dan independensi dan obyektivitas dari audit eksternal. 

Selanjutnya, dalam pasal 11 POJK No. 55/POJK.04/2015 dijelaskan 

bahwa komite audit mempunyai wewenang atas beberapa hal berikut ini: 
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1) Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik 

tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. 

2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang 

menjalankan fungsi  audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait 

tugas dan tanggung jawab komite audit. 

3) Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan 

untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan). 

4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. 

 
2.1.4 Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 05 tahun 2011, Kantor 

Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha. Bentuk usaha KAP 

dapat berupa perseorangan, persekutuan perdata,atau bentuk usaha lain yang 

sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, yang diatur dalam Undang-

Undang. Menurut Arens, et al (2011), kantor akuntan publik adalah sebuah 

organisasi yang memberikan jasa audit kepatuhan, audit operasional dan audit 

laporan keuangan.  

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan untuk menentukan sejauh 

mana aturan, kebijakan hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah yang telah 

ditaati oleh entitas. Audit operasional adalah eximination secara sistematis 

terhadap sebagian atau semua kegiatan organisasi untuk mengevaluasi apakah 

sumber-sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan, audit 

laporan keuangan adalah proses sistematik untuk memperoleh bukti secara 
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objektif dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material dan sesuai dengan standar yang berlaku. (Messier et al., 2014:30). 

Audit laporan keuangan memainkan peran penting dalam menggerakkan 

ekonomi, dan dengan demikian masyarakat mengharapkan auditor untuk 

melakukan kecermatan dalam pekerjaan mereka. Banyak pembaca laporan 

keuangan percaya bahwa auditor sangat bertanggung jawab atas laporan keuangan 

atau setidaknya mereka memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi semua 

kesalahan, kecurangan, dan tindakan ilegal. (Messier et al., 2014:43). 

Dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi mengenai kinerja 

perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, setiap perusahaan diminta untuk 

menggunakan jasa auditor eksternal melalui kantor akuntan publik. Arens et al 

(2011:19) menjelaskan bahwa kantor akuntan  publik bertanggung jawab 

mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan 

terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan 

serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Menurut Tunggal (2013:197),  

auditor eksternal bertanggungjawab memberikan opini atas pendapat terhadap 

laporan keuangan perusahaan.  Laporan auditor independen adalah ekspresi dari 

opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. meskipun laporan 

keuangan adalah tanggungjawab dari manajemen, auditor independen 

bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan 

melalui laporan audit mereka. 

Perusahaan biasanya menggunakan jasa kantor akuntan publik yang 

mempunyai reputasi atau nama baik untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan 

keuangan perusahaan. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik 
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yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang 

dikenal dengan KAP Big Four. 

Reputasi kantor akuntan publik mengacu pada citra perusahaan yang 

dibangun dari waktu ke waktu oleh kantor akuntan publik, . Ini mungkin sebagai 

hasil dari susunan auditor yang dimiliki perusahaan, brand, kualitas audit yang 

dirasakan akibat sedikit atau tidak ada tuntutan, biaya yang dikenakan dan 

sebagainya (Aronmwan et al., 2013). Menurut Cameran (2005) dalam suhayati 

(2012) menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik sangat menentukan 

kredibilitas laporan keuangan, karena 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 kantor akuntan publik yang 

reputasi kurang baik. 

 
2.1.5 Corporate Governance  

Menurut Messier et al., (2014:45) definisi sederhana corporate 

governance terdiri atas keseluruhan orang, proses, dan kegiataan yang ada untuk 

membantu memastikan pengelolaan yang memadai atas aset suatu entitas. 

Menurut Tunggal (2013: 149), corporate governance adalah sistem dan struktur 

untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham 

(shareholder’s value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditur, suplier, asosiasi usaha, 

konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Sementara itu, Menurut 
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Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Per-

01/MBU/2011 tentang penerapan praktik corporate governance pada BUMN 

mendefisinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan stuktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan 

peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika. 

Sistem corporate governance sangat diperlukan dalam perusahaan, dimana 

manajer diawasi dan dikendalikan, karena sumber daya yang ada di investasikan 

dan dikelola dalam dunia bisnis modern. Corporate governance yang baik 

memastikan bahwa mereka mengelola entitas secara tepat dengan pemanfaatan 

waktu, bakat, dan sumber daya entitas untuk kepentingan untuk kepentingan 

pemilik yang tidak hadir, dan mereka melaporkan kondisi ekonomi dan kinerja 

perusahaan dengan tepat (Messier et al., 2014:45). 

Laporan keuangan ditujukan kepada pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya, masing-masing pemangku kepentingan memiliki kebutuhan 

informasi yang berbeda-beda. Peran corporate governance terkait dengan kualitas 

pelaporan keuangan dalam hal ini adalah mengidentifikasi kebutuhan masing-

masing pemangku kepentingan, yang kepadanya pelaporan keuangan ditujukan 

(Tunggal, 2013: 95). 

 
2.1.5.1 Komisaris Independen 

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 33/POJK.04/2014 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota 



30 

 

dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa 

keuangan ini. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dewan komisaris 

minimal dua orang anggota, dimana salah satunya adalah komisaris independen. 

Sedangkan, Menurut Nurjannah dan Pratomo (2014) komisaris independen 

merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan 

komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi 

untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.   

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: Kep-339/BEJ/07-

2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C 

mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki komisaris independen yang 

jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki 

oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh jumlah anggota 

komisaris. Selanjutnya, diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris menjelaskan bahwa 

keberadaan dewan komisaris independen wajib dimiliki oleh perusahaan sekurang 

kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris, jika dewan komisaris hanya 

berjumlah dua orang, maka salah satunya haruslah komisaris independen. 

Komisaris independen harus memenuhi beberapa persyaratan yang 

ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 

1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 
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mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris 

independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya. 

2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten 

atau perusahaan publik tersebut. 

3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama 

emiten atau perusahaan publik tersebut. 

4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik 

tersebut. 

Keberadaan komisaris independen dalam jajaran komisaris diharapkan 

mampu mencegah pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan 

dalam penyajian laporan keuangan, sehingga informasi yang tersajikan tidak 

menyesatkan bagi pemakainya (Machdar dan Nurdiniah, 2017). Komisaris 

independen juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang memenuhi good corporate governance. Hal tersebut diharapkan 

dapat mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap 

laporan keuangan, sehingga akan meningkatkan integritas laporan keuangan 

(Srimindarti dan puspitasari, 2013).  

 
2.1.5.2 Kepemilikan Institusional 

Menurut Srimindarti dan Puspitasari (2013), Kepemilikan institusional 

berarti saham perusahaan dimiliki oleh institusi lain atau lembaga lain seperti 
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perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya. Persentase 

saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan manajemen. Tindakan pengawasan yang dilakukan 

oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan 

kinerja perusahan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic. Investor 

institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perusahaan karena kepemilikan sahamnya yang besar (Nicolin dan sabeni, 2013). 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang 

merupakan salah satu alat ukur kinerja perusahaan (Jama’an,2008). 

Keberadaan investor institusional dapat menunjukan corporate governance 

yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan 

manajemen pada khususnya. Tindakan monitoring yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dan pihak pemegang saham institusional lainnya dapat membatasi 

perilaku manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba dan menjamin kemakmuran pemegang 

saham (Oktadella, 2011). 

 
2.2 Integritas Laporan Keuangan di Dalam Islam 

Integritas adalah kesesuaian antara nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma 

yang dianut dengan perbuatan dan perkataan. Konsep ini sesuai dengan prinsip 
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dalam Islam. Islam menekankan umatnya untuk bertindak jujur dalam segala hal, 

menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Seorang 

akuntan maupun manajemen yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan 

keuangan secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sudah diatur 

dalam Islam. Allah SWT menegaskan kepada manusia untuk bersikap jujur dalam 

menyajikan laporan keuangan.  Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282, berikut ini: 

 

                                     

    … 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar.…” 

 
Di dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan untuk mencatat segala 

sesuatu dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang 

berlaku dalam masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang 

bermu’amalah. Begitu juga dalam hal pelaporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen, harus dibuat dengan sebenar-benarnya, artinya laporan keuangan 

harus memiliki integritas yang baik sehingga bermanfaat bagi penggunanya. 

Di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 diatas terkandung prinsip 

pertanggungjawaban yang merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. 

Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan 

sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT 
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sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk 

menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis 

dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus 

selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat 

kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan 

keuangan. 

Selanjutnya, Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin Ayat 1 -3, yang 
berbunyi : 

 

                                

        

Artinya :”1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 

2)(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi” 

 
Ayat diatas menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud 

dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam 

menakar dan menimbang. Beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang 

menyebabkan suatu perusahaan pailit. Termasuk praktek earning management 

dilarang dalam dalam Islam, karena kecurangan ini akan menurunkan integritas 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

 
2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017), bertujuan 

untuk melihat pengaruh reputasi KAP  dan komite audit terhadap integritas 

laporan keuangan dan moderasi corporate governance. Data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

integritas laporan keuangan, di ukur dengan menggunakan akuntansi konservatif 

yang digunakan oleh reyad, yaitu rasio market to book. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah reputasi KAP dan komite audit. Variabel moderasinya 

corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen dan  

kepemilikan institusional. Dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan 

bantuan komputer aplikasi e-Views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan reputasi KAP 

tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Corporate governance 

memperkuat pengaruh reputasi KAP terhadap integritas laporan keuangan dan 

memperlemah pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiniah dan Pradika (2017). Meneliti 

tentang pengaruh good corporate governance, reputasi KAP, ukuran perusahaan 

dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen dalam 

penelitain ini adalah good corporate governance, reputasi KAP, ukuran 

perusahaan dan leverage. Sedangkan variabel dependennya adalah integritas 

laporan keuangan. Data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menemukan 

hal yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Machdar 

dan Nurdiniah (2017), dimana ditemukan bahwa Komisaris independen, reputasi 

KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan 
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keuangan. Sedangkan komite audit, kepemilikan institusional dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Okpala (2013), meneliti pengaruh komite 

audit terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Nigeria.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, dan variabel 

dependennya adalah integritas laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini  

perusahaan publik yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (Bursa Efek 

Nigeria) dan kantor akuntan publik serta investor. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komite 

audit dan integritas laporan keuangan. 

 Ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan utama serta 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
No 

 
Peneliti 
(Tahun) 

Judul Hasil 
Penelitian 

Metodologi Penelitian  

Persamaan Perbedaan 

1 Machdar 
dan 
nurdiniah 
(2017) 

Pengaruh reputasi 
KAP, audit komite 
terhadap integritas 
laporan keuangan 
dengan moderasi 
corporate 
governance 

Reputasi KAP tidak 
berpengaruh terhadap integritas 
laporan keuangan, 
Sedangkan Komite audit 
berpengaruh terhadap integritas 
laporan keuangan. 
Corporate governance 
memperkuat pengaruh reputasi 
KAP terhadap integritas 
laporan keuangan dan 
memperlemah pengaruh 
komite audit terhadap 
integritas laporan keuangan 

Variabel Independen 
Komite Audit, Reputasi 
KAP,  
Variabel Moderasi 
Corporate Governance 
(Komisaris independen 
dan kepemilikan 
institusional)  
Variabel Dependen 
Integritas laporan 
keuangan 

Sampel penelitian adalah 
perusahaan manufaktur di BEI 
sedangkan penelitian ini 
Perusahaan jasa keuangan. 
Model yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda, 
sedangkan penelitian ini 
menggunakan analisis regresi 
berganda dan moderated 
regression analysis. 

2 Dede 
Nurdiniah 
dan Endra 
Pradika 
(2017) 

Effect corporate 
governance, KAP 
reputation, its size 
and leverage on 
integrity of financial 
stetment 

Komisaris independen, reputasi 
KAP dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap 
integritas laporan keuangan. 
Sedangkan komite audit, 
kepemilikan institusional dan 
leverage tidak berpengaruh 

Variabel Independen  
Reputasi KAP, Komite 
Audit,  
Variabel Dependen 
Integritas Laporan 
keuangan 

Variabel Komisaris independen 
dan kepemilikan institusional 
dalam penelitian ini sebagai 
variabel moderasi. 
Sampel penelitian adalah 
perusahaan manufaktur di BEI,  
Tahun pengamatan 2013-2015.  
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No 
 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul Hasil 
Penelitian 

Metodologi Penelitian  

Persamaan Perbedaan 

terhadap integritas laporan 
keuangan 

 

3 Lita 
Nurjannah 
dan Dudi 
Pratomo 
(2014) 

Pengaruh Komite 
Audit, Komisaris 
Independen dan 
Kualitas Audit 
terhadap Integritas 
Laporan Keuangan 

Komite audit dan komisaris 
independen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap integritas 
laporan keuangan. Sedangkan 
kualitas audit memiliki 
pengaruh signifikan terhadap 
integritas laporan keuangan 

Variabel independen 
Komite audit 
Variabel dependen 
Integritas Laporan 
Keuangan 

Menambahkan variabel 
komisaris independen dan 
kepemilikan institusional 
sebagai moderasi 
Menambahkan variabel reputasi 
kantor akuntan publik 
 

4 Srimindarti 
(2013) 

Peran Kepemilikan 
Institusional,Komisa
ris Independen, 
Komite Audit dan 
Auditor Eksternal 
terhadap Integritas 
Laporan Keuangan. 

Komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap 
integritas laporan keuangan. 
Sedangkan kepemilikan 
institusional, komite audit dan 
auditor eksternal tidak 
berpengaruh terhadap integritas 
laporan keuangan. 

Variabel Independen 
Komite Audit,  
Variabel Dependen 
Integritas Laporan 
Keuangan 

Variabel kepemilikan 
institusional dan komisaris 
independen sebagai variabel 
moderasi 
Menambahkan variabel reputasi 
KAP sebagai independen 

5 Kenneth 
Enoch 
Okpala 
(2012) 

Audit Committee and 
Integrity of 
Financial Statements 

Terdapat pengaruh signifikan 
antara komite audit dan 
integritas laporan keuangan. 

Variabel Independen 
Komite Audit 
Variabel Dependen 
Integritas Laporan 
Keuangan 
 

Variabel reputasi kantor akuntan 
publik dan Corporate 
Governance sebagai moderasi 
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No 
 

Peneliti 
(Tahun) 

Judul Hasil 
Penelitian 

Metodologi Penelitian  

Persamaan Perbedaan 

6 Jama’an 
(2008) 

Pengaruh 
Mekanisme 
Corporate 
Governance dan 
Kualitas KAP 
terhadap Integritas 
Laporan Keuangan 

Corporate governance dan 
kualitas kantor akuntan publik 
berpengaruh signifikan 
terhadap integritas laporan 
keuangan 

Variabel Independen 
Komite audit 
Variabel Dependen 
Integritas Laporan 
Keuangan 

Variabel komisaris independen 
dan kepemilikan institusional 
sebagai moderasi 
Menambahkan variabel reputasi 
kantor akuntan publik 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Hubungan variabel independen (komite audit dan reputasi kantor akuntan 

publik) dan variabel moderasi (corporate governance yang diproksikan dengan 

komisaris independen dan kepemilikan institusional) dengan variabel dependen 

(integritas laporan keuangan) digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis 

berikut ini: 

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2018 

 
2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah 

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan 

pengendalian internal (Andi, 2010 dalam Nuratama, 2011). Disamping itu komite 

audit dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan 

manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi laporan 

Reputasi KAP (X2) 

Komite Audit (X1)  

Integritas  
Laporan Keuangan (Y) 

Coorporate Governance (Z) 
Komisaris Independen 

Kepemilikan Institusional 
 

H1 

H2 

H3 H4 

H5 
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keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Hamonangan dan 

Mas’ud, 2006 dalam Nuratama, 2011).  

Machdar dan Nurdiniah (2017) yang mengukur komite audit dengan 

jumlah komite audit menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. Artinya, semakin banyak komite audit, 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). Okpala (2012) yang meneliti pengaruh 

komite audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

Nigerian Stock Exchange juga menemukan  bahwa komite audit berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit 

bertindak secara independen, sehingga keberadaan komite audit dalam sebuah 

perusahaan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menjamin integritas 

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan pada perusahaan jasa keuangan 

 
2.5.2 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Intergritas Laporan Keuangan 

Penelitian ini menilai reputasi berdasarkan pengelompokkan auditor big 

four dengan non big four. Penelitian yang dilakukan Jama’an (2008) menyatakan 

bahwa kualitas audit diukur dengan ukuran KAP memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan. Machdar dan Nurdiniah 
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(2017) yang meneliti integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa reputasi kantor akuntan 

publik tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, hal ini terbukti 

dengan banyaknya kasus yang dialami oleh berbagai perusahaan. Sementara itu, 

Nurdiniah dan Pradika (2017) yang meneliti kembali pengaruh Reputasi KAP 

terhadap integritas laporan keuangan menemukan bahwa Reputasi KAP 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

 Hasanah (2012) yang meneliti kualitas laporan keuangan dana pensiun 

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.   

Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik dianggap memiliki 

kualitas yang baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak independen untuk 

menyatakan kewajaran atau ketidakwajaran laporan keuangan kliennya. Sehingga, 

diharapkan mampu untuk mendukung integritas laporan keuangan peruasahaan 

yang akan dijadikan sebagai sumber informasi bagi penggunanya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua yaitu: 

H2 :  Diduga reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan 
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2.5.3 Corporate Governance memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap 

Integritas Laporan Keuangan 

Corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional. Komisaris independen adalah dewan 

komisaris perusahaan yang berasal dari pihak independen. Komisaris independen 

berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan 

diharapkan mampu menjaga informasi yang disampaikan manajemen kepada 

pihak lain. Komisaris independen memiliki sifat integritas dan independensi yang 

kuat sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh manajemen dalam melakukan 

pengawasan terhadap laporan keuangana perusahaan.  

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan mampu 

untuk meningkatkan kinerja komite audit dalam mengawasi kegiatan perusahaan. 

Sehingga hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan integritas laporan 

keuangan perusahaan. Machdar dan Nurdiniah (2017) menemukan bahwa 

komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, tetapi 

tidak mampu memperkuat pengaruh komite audit terhadap integritas laporan 

keuangan. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi komisaris independen 

didalam perusahaan. Seharusnya, semakin banyak komisaris independen semakin 

meningkatkan kinerja komite audit dalam menjaga integritas laporan keuangan 

perusahaan. 

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki 

oleh emiten/institusi lain di luar perusahaan. Srimindarti (2013) menemukan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan 
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keuangan. machdar dan nurdiniah (2017) serta Nurdiniah dan pradika (2017) juga 

menemukan hal yang sama. sehingga, Kepemilikan institusi lain diharapkan 

semakin meingkatkan kinerja komite audit untuk menjaga integritas laporan 

keuangan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai 

berikut: 

H3 : Diduga corporate governance yang diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan instutusional memperkuat pengaruh komite 

audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa keuangan. 

 
2.5.4 Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Reputasi Kantor 

Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional. Komisaris independen memiliki sifat 

integritas dan independensi yang kuat sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi 

oleh manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangana 

perusahaan.  

Machdar dan nurdiniah (2017) menyelidiki moderasi komisaris 

independen menemukan bahwa komisaris independen dalam perusahaan 

memperkuat pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap integritas laporan 

keuangan. hal ini sejalan dengan fungsi adanya komisaris independen didalam 

perusahaan. Temuan ini didukung oleh hasil yang ditemukan oleh peneliti lain, 

seperti Jam’an (2008) dan Srimindarti (2012). 
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Kepemilikan institusional atas saham perusahaan diharapan semakin 

meingkatkan kinerja manajemen untuk menjaga integritas laporan keuangan 

perusahaannya. Semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional, diharapkan akan 

memperkuan fungsi auditor eksternal dalam menjalankan audit atas laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Sejalan dengan yang ditemukan oleh machdar dan 

nurdiniah (2017) bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh reputasi 

KAP terhadap integritas laporan keuangan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis keempat 

sebagai berikut: 

H4 : Diduga corporate governance yang diproksikan dengan komisaris 

independen dan kepemilikan instutusional memperkuat pengaruh reputasi 

kantor akuntan publik terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan 

jasa keuangan. 

 
2.5.5 Pengaruh Komite Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Secara 

Simultan Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

Keberadaan komite audit didalam perusahaan diharapkan mampu 

menjamin integritas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Serta 

dengan adanya audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang memiliki 

reputasi yang baik, juga diharapkan semakin menjamin kebenaran dan kewajaran 

informasi yang terdapat didalam laporan keuangan tersebut. Sehingga, dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi pengguna 

laporan keuangan tersebut. Hal ini didukung oleh hasil yang ditemukan oleh 

Machdar dan Nurdiniah (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 
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integritas laporan keuangan. Nurdiniah dan Pradika (2017) menemukan bahwa 

reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis kelima, sebagai 

berikut: 

H5:   Diduga komite audit dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif 

secara simultan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan jasa 

keuangan 

 


