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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan 

dibagi dua yaitu pihak internal seperti manajemen dan karyawan perusahaan, serta 

pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah dan masyarakat. 

Dapatdisimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang 

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Tujuan khusus  laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar  dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil 

usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan. (Hery, 2009) 

Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang 

dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, maka akan sangat penting jika laporan keuangan yang 

disajikan adalah laporan keuangan yang berintegritas terutama pada perusahaan 

yang go public, seperti perusahan di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya 

diperjual belikan kepada masyarakat (Dewi dan Putra, 2016). 
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Dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan 

disajikan dengan jujur dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada 

pengguna laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan 

yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang 

ditutup–tutupi atau disembunyikan, dengan demikian, laporan keuangan dituntut 

untuk disajikan dengan integritas yang tinggi (Hardiningsih, 2010). 

Kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan 

manipulasi data akuntansi khususnya pada laporan keuangan. Banyak perusahaan 

menyajikan infomasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya 

integritas,akibat krisis global, banyak perusahaan domestik maupun multinasional 

serta jasa akuntan publik yang mulai dipertimbangkan dan diragukan 

kredibilitasnya disebabkan banyak terjadi manipulasi terhadap data akuntansi 

terlebih pada laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan 

khususnya go public yang diragukan integritas laporan keuangannya (Nicolin dan 

Sabeni, 2013). 

Salah satu contoh kasus yaitu pada perusahaan pertambangan tahun 2016, 

dimana Direksi PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) dilaporkan ke Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Polda Kalimantan Tengah, dengan dugaan penggelapan, 

manipulasi akuntansi dan menyesatkan investor. Direktur Utama CKRA, Boelio 

Muliadi,digugat pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, berkaitan dengan dua 

perusahaan tambang Zirconium, PT Takaras Inti Lestari (TIL) dan PT Murui Jaya 

Perdana (MJP). PT. CKRA telah membuat laporan kepada otoritas bursa tahun 

2014,  bahwa CKRA telah mengakuisisi TIL-MJP. Namun sesungguhnya, CKRA 
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sama sekali belum membayar agar sah menguasai 55% saham TIL-MJP.Para 

pemegang saham TIL-MJP telah didorong Boelio Muliadi dan Harun Abidin 

(yang merupakan  pemegang saham pinjam) untuk menandatangani perjanjian 

tukar-menukar saham (swap), untuk menguasai 55% saham TIL-MJP, dibayar 

dengan 330 juta lembar saham CKRA.Dari 330 juta lembar saham CKRA, 165 

juta lembar untuk pemegang saham TIL-MJP, 165 juta lembar untuk Harun 

Abidin (JPPN.com / 2017). 

Selanjutnya sesuai perjanjian, Harun Abidin harus membayar 165 juta 

lembar saham CKRA kepada pemegang saham TIL-MJP berupa lima perusahaan 

tambang, namun Boelio belum melaksanakan kewajiban, dan kelima perusahaan 

yang digunakan Harun Abidin untuk membayar TIL-MJP, ternyata bukan 

miliknya.CKRA kemudian membuat rekayasa akuntansi yang menyesatkan, yaitu 

dengan meningkatkan modal TIL, yang menyebabkan pemegang saham lama 

harus membayar pajak akibat peningkatan modal bohong-bohongan.Praktik 

curang yang dilakukan Boelio Muliadi dan Harun Abidin, yang juga dibantu oleh 

dua Direktur CKRA Argo Trinandityo dan Dexter Sjarif Putra, telah dilaporkan ke 

Polda Kalteng, dan jugake Kapolri.Menyadari telah diperlakukan curang dalam 

tukar-menukar saham antara TIL dengan CKRA, pemegang saham MJP kemudian 

mengambil langkah taktis sehingga CKRA gagal menguasai MJP.Direksi CKRA 

telah menyembunyikan sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan TIL dan 

MJP. Direksi CKRA menyesatkan OJK dan investor, seakan-akan mempunyai 

55% saham TIL-MJP, padahal tidak benar. 
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Direksi CKRA juga sengaja menggelembungkan nilai aset CKRA dengan 

mengkonsolidasikan rekening TIL-MJP ke dalam laporan keuangan CKRA serta 

melebih-lebihkan modal disetor kedua perusahaan tambang itu. 

Kecurangan yang dilakukan direksi CKRA, telah mengganggu kinerja pasar 

saham, merusak kepentingan investor publik dan merusak citra internasional 

Bursa Efek Indonesia. (JPPN.com / 2017) 

Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. 

Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, auditor internal, sampai pada auditor 

eksternal. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan ditandai dengan turunnya harga saham perusahaan. Munculnya kasus 

ini menimbulkan pertanyaan apakah tata kelola perusahaan (corporate 

governance) tidak diterapkan dengan baik. Di Indonesia sendiri, perbincangan 

mengenai corporate governance masih menjadi isu yang hangat. Terutama sejak 

terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melanda negara-negara Asia 

termasuk Indonesia, dan menjadi perhatian akibat terungkapnya kasus-kasus 

manipulasi laporan keuangan. 

Fenomena yang terjadi dapat membuktikan bahwa kurangnya integritas 

laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. 

Penyajian laporan tidak melaporkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya.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 maka, peluang seorang auditor untuk dituntut 
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akan semakin besar. Apabila laporan keuangan itu overstate akan sangat 

merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Hardiningsih, 2010). 

Menurut Widya (2005) pengukuran integritas laporan keuangan diukur 

dengan konservatisme akuntansi yaitu ditentukan dengan menggunakan asumsi 

metode perusahaan yang digunakan yaitu antara lain metode penyusutan, metode 

depresiasi dan amortisasi, dan pengukuran biaya riset. Konsep penggunaan 

konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengakui, 

mengukur dan melaporkan nilai aset dan pendapatan yang rendah, dan nilai yang 

tinggi untuk kewajiban dan beban (Jamaan, 2008). Secara intuitif prinsip 

konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan memprediksi kondisi 

mendatang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Karakteristik informasi dalam 

prinsip konservatisme ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi 

manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan alasan penggunaan 

konservatisme sebagai proxi integritas laporan keuangan yaitu konservatisme, 

konservatisme sendiri identik dengan laporan keuangan yang understate yang 

resikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang overstate. Jadi laporan 

keuangan yang memenuhi karakteristik tersebut akan menjadi lebih reliable 

sehingga memenuhisyarat kualitas informasi SFAC No. 2 (Dewanti, 2011). 

Faktor pertama yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah 

struktur corporate governance. Mekanisme corporate governance dalam 

penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen dan komite audit. Sruktur Corporate governance 
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merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. 

Semakin baik penerapan corporate governance yang dilakukan perusahaan maka 

akan diharapkan mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat 

oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang 

tinggi, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar 

dan jujur. (Astria, 2011). 

Penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa variable 

struktur Corporate Governance dengan proksi komisaris independen dan komite 

audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, 

namun variable kualitas audit yang di proksikan dengan spesialisasi industri 

auditor tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan 

keuangan. Penelitian Corporate Governance juga dilakukan oleh Gayatri dan 

Saputra (2013) di proksikan  oleh kepemilikan institusional, komite audit dan 

komisaris independen. Komisaris  independen dan komite audit  memiliki 

pengaruh yang positif  terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan 

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap integritas 

laporan keuangan. 

Berbeda  dengan hasil Penelitian oleh Dewi dan Putra (2016) 

menunjukkan bahwa Corporate Governance yang diproksikan oleh kepemilikan 

institusional, kepemilikan manejerial dan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak 
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berpengaruh positif terhadap integritas  laporan keuangan. Penelitian lainnya 

menunjukkan hasil Corporate Governance yang di proksikan oleh kepemilikan 

institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. (Wahyudi dkk, 2014). Arinasari (2016) menunjukkan hasil penelitian 

bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite 

audit tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap integritas laporan keuangan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu audit 

tenure. Audit tenure adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap 

klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik. Panjang masa perikatan audit 

secara positif dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. Dengan demikian, 

perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti Big 4 akan memiliki masa 

perikatan audit yang panjang dibandingkan perusahaan audit yang kecil seperti 

non big 4. Perbedaan panjang masa perikatan audit antara kedua jenis perusahaan 

audit (Big 4 dan non Big 4) bisa mengganggu independensi auditor dalam jangka 

panjang. Independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi 

dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental mereka dan opini 

mereka. Salah satu ancaman yang dapat menghilangkan independensi auditor 

adalah masa perikatan audit yang panjang (audit tenure) (Astria, 2011). 

Namun Audit tenure lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis 

bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program 

audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Jika 

dilihat dari hasil penelitian dan alasan logis yang disampaikan terkait dengan 

hubungan tenur dan kualitas audit, maka dapat dimunculkan satu proposisi bahwa 
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kualitas audit akan semakin tinggi ketika tenur auditor semakin lama(Astinia, 

2013) 

Menurut penelitian Azhar (2016) dan Giri (2010) menunjukkan hasil 

bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, 

karena seorang auditor dalam menjalankan tugas mengaudit laporan keuangan 

perusahaan tidak menjaga independensinya oleh karena itu hasil audit yang 

dilakukan oleh seorang auditor  tidak menggambarkan integritas laoran keuangan. 

Sementara itu penelitian Arinasari (2016), Nicolin & Sabeni (2013) dan Astinia 

(2013) menunjukkan hasil bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan 

terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini karena auditor menjalankan tugas 

dilaksanakan secara professional dan tetap menjaga independensi dalam 

melakukan audit atas laoran keuangan, sehingga kualitas laporan keuagnan yang 

dihasilkan dapat dijamin. Masa perikatan yang singkat maupun lama antara KAP 

maupun perusahaan klien tidak mempengaruhi pelaksanaan audit yang dilakukan 

terhadap laporan keuangan klien.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu 

ukuran perusahan. Ukuran perusahaan juga menanggung peranan penting dalam  

perusahaan yang melakukan manipulasi data akuntansi. Ukuran perusahaan  yang 

kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada  

perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan, 

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan  

sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak 

dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan 
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lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak 

pada perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution & 

Setiawan, 2007). Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin 

memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. (Astinia ,2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015), Wahyudi dkk (2014) dan 

Gayatri & Saputra (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka integritas laporan keuangan akan semakin tinggi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Sinaga (2014) dan Astinia (2013) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. 

Penelitan ini berpatokan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & 

Putra tahun 2016 tentang pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap 

integritas laporan keuangan yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Corporate Governance yang diproksikan oleh kepemilikan 

institusional, kepemilikan manejerial dan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penambahan variable 

yaitu Audit Tenure dan ukuran perusahaan. Alasannya karena kedua variable 

tersebut ikut serta berkontribusi terhadap variable integritas laporan keuangan. 
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Audit tenure merupakan  jangka  waktu seorang auditor bekerjasama dengan 

perusahaan, jangka waktu yang lama akan mempengaruhi independensi dari 

seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan karena dapat 

mempengaruhi independensinya, sehingga  laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak berintegritas dan sebaliknya. Ukuran perusahaan mempengaruhi integritas 

laporan keuangan, Karena ukuran perusahaan yang kecil cenderung untuk 

melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor, sebaliknya 

ukuran perusahaan yang besar akan menghasilkan laporan keuangan yang 

berintegritas karena sudah memiliki modal yang besar. Perbedaan selanjutnya 

yaitu pada perusahaan sektor  pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahu periode 2014-2016. 

Alasan pengambilan objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia adalah karena ada beberapa perusahaan pertambangan 

terlibat kasus manipulasi laporan keuangan. Perusahaan pertambangan tergolong 

perusahaan yang kegiatan operasinya memiliki ciri khusus dan berbeda dari 

perusahaan lainnya sehingga menuntut untuk membuat laporan keuangan yang 

berintegritas tinggi. Perusahaan pertambangan juga merupakan komoditi ekspor 

terbesar di Indonesia sehingga laporan keuangan yang dihasilkan harus 

berintegritas. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti kembali 

pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan 

terhadap integritas laporan keuagan yang di lakukan pada perusahaan sektor 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil 

tahun pengamatan selama  tiga tahun yaitu dari 2014 sampai dengan 2016. 
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure, Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Integritas Laporan Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan 

Pertambaangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

5. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan?  

7. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite 

audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran perusahaan 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas 

laporan keuangan. 

2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas 

laporan keuangan. 

3. Untuk menguji komisaris independen terhadap integritas laporan 

keuangan. 

4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap integritas laporan 

keuangan. 

5. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan 

keuangan. 

6. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas 

laporan. 

7. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan.  
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan, 

khusunya perusahaan pertambangan di Indonesia agar dapat: 

1.1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan 

keuangan 

1.2. Membuat laporan keuangan yang berintegritas dan 

menyajikannya secara jujur sehingga dapat membantu para 

pengguna informasi akuntansi seperti pemegang saham, kreditur  

dan pemerintah dalam membuat keputusan.  

2. Bagi pengambil kebijakan 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan badan pengatur 

di Bursa Efek Indonesia seperti BAPEPAM untuk lebih mengawasi 

laporan keuangan yang di laporkan oleh perusahaan, dan dapat 

membantu badan pengatur dalam mendorong perusahaan untuk 

membuat laporan keuangan yang berintegritas. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

secara umum akan dibahas di dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

menguraikan secara ringkas mengenai isi masing-masing BAB dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini nantinya akan berisikan mengenai uraian latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini nantinya akan berisi tentang tinjauan kepustakaan 

yang memuat mengenai teori agensi,  corporate governance, audit 

tenure, ukuran perusahaan, integritas laporan keuangan, pandangan 

Islam, penelitian terdahulu, hipotesis dan pengembangan hipotesis 

serta desain penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini nantinya akan berisikan mengenai Metodologi 

penelitian yang meliputi jenis  penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data 

penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

kualitas data, dan interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi 
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terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang 

digunakan, termasuk di dalamnya pemberian argumentasi atau 

dasar pembenaran. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan, selai itu juga berisi saran–saran yang 

direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta 

mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 

 


