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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqoroh Ayat 286)

“Hal yang terkadang tidak mungkin tetapi jika ada niat dan usaha pasti akan ada

jalan.”

(Annisaa Wardani)
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ABSTRAK

Annisaa Wardani. NIM 1822100012. Skripsi. Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. “Pengaruh
Good Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan
Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Keuangan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate
Governance (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi
terhadap integritas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai variabel
pemoderasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga
diperoleh 31 sampel yang memenuhi kriteria. Metode analisis data yang
digunakan antara lain uji deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,
uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis antara lain uji regresi
linier berganda, uji F (simultan), uji t (parsial), uji Moderated Regression Analysis
(MRA), dan uji koefisien determinasi (R2).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap integritas
laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2020. Sedangkan komisaris independen secara parsial
berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Namun komite audit
dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Kualitas audit mampu memoderasi
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada
perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Namun
kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional,
komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap integritas laporan
keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2020.

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial (MNJR), Kepemilikan
Institusional (INST), Komisaris Independen (KOIN),
Komite Audit (KOMA), Dewan Direksi (DEDI), Integritas
Laporan Keuangan (ILKit), Kualitas Audit (KA).
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ABSTRACT

Annisaa Wardani. NIM 1822100012. Thesis. Accounting Study
Program. Faculty of Economics. Widya Dharma University of Klaten. "The
Effect of Good Corporate Governance to Integrity of Financial Statements
with Audit Quality as Moderating Variabel in Financial Companies Listed on
Indonesia Stock Exchange in 2020".

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance
(GCG) as a proxy for managerial ownership, institutional ownership, independent
commissioners, audit committees, and boards of directors to integrity of financial
statements with audit quality as a moderating variabel in financial companies
listed on Indonesia Stock Exchange in 2020. The sample selection used purposive
sampling technique, so that 31 samples were obtained that met the criteria. The
data analysis methods used include descriptive tests, classical assumption tests
which include normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test,
hypothesis testing including multiple linear regression test, F test (simultaneous), t
test (partial), Moderated Regression Analysis (MRA) test, and the coefficient of
determination test (R2).

The results of this study indicate that managerial ownership and
institutional ownership partially have a positive effect on integrity of financial
statements in financial companies listed to Indonesia Stock Exchange in
2020.While independent commissioners partially have a negative effect to
integrity of financial statements in financial companies listed on Indonesia Stock
Exchange2020. However the audit committee and the board of directors have no
effect to integrity of financial statements listed on Indonesia Stock Exchange in
2020. Audit quality is able to moderate the effect of managerial ownership to
integrity of financial statements infinancial companies listed on Indonesia Stock
Exchange in 2020. However audit quality is not able to moderate the effect of
institutional ownership, independent commissioners, audit committees, and boards
of directors to integrity of financial statements in financial companies listed on
Indonesia Stock Exchange in 2020.

Keywords: Managerial Ownership (MNJR), Institutional Ownership
(INST), Independent Commissioner (KOIN), Audit Committee
(KOMA), Board of Directors (DEDI), Financial Report
Integrity (ILKit), Audit Quality (KA).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai penyajian penyampaian laporan tahunan diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016

tentang Perusahaan Publik bahwa setiap perusahaan publik wajib

menyampaikan laporan tahunan kepada OJK. Salah satu isi laporan tahunan

tersebut adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut SAK (2007)

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses

pelaporan keuangan yang lengkap berupa neraca, laporan laba rugi, dan

perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban antara manajemen dengan pemilik perusahaan dan pihak

berkepentingan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan laporan keuangan

harus dibuat dengan benar dan disajikan secara jujur dengan mengungkapkan

keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Sehingga laporan

keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi dan dapat dipercaya

oleh pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Integritas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana laporan

keuangan yang disajikan mampu menunjukkan informasi yang benar dan

jujur sehingga tidak menyesatkan pengguna ketika akan membuat sebuah

keputusan (Atiningsih dan Suparwati, 2018). Menurut SFAC Nomor 2 dalam

Dewi dan Putra (2016) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan adalah
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informasi laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tidak bias, dan jujur

menginformasikan keadaan yang sebenarnya. Jika perusahaan terbukti

menyajikan laporan keuangan secara tidak jujur akan berdampak besar pada

merosotnya kepercayaan publik, yang ditandai dengan menurunya harga

saham perusahaan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan integritas laporan

keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menarik

kepercayaan di mata pemegang saham perusahaan dan pemangku

kepentingan lainnya bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Integritas laporan keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan

konservatisme. Konservatisme diukur dengan menggunakan metode market

to book ratio (Fajaryani, 2015). Market to book ratio mencerminkan nilai

pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1

mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi yang konservatif karena

perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya

(Wahyuni dan Fitriany, 2010 dalam Fajaryani, 2015).

Secara praktis, proses memaksimalkan integritas laporan keuangan

sering kali menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan

manajemen perusahaan. Di mana pihak manajemen tidak selalu bertindak

demi kepentingan pemilik. Agar integritas laporan keuangan tercapai maka

perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance). Good Corporate Governance (GCG) merupakan

salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam

jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Manossoh,
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2016). Penerapan good corporate governance merupakan cara untuk

mengurangi konflik keagenan. Oleh sebab itu, perusahaan yang menerapkan

good corporate governance dapat membantu tercapainya pengelolaan

perusahaan yang lebih transparan sehingga diharapkan akan menghasilkan

suatu laporan keuangan yang lebih berintegritas.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat integritas

laporan keuangan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,

komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi. Kepemilikan

manajerial merupakan suatu kondisi di mana manajer memiliki peran ganda

sebagai manajer sekaligus pemegang saham di dalam perusahaan (Sugiarto,

2009). Kepemilikan manajerial merupakan persentase suara yang berkaitan

dengan saham yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan

(Atiningsih dan Suparwati, 2018). Semakin besar kepemilikan saham oleh

manajemen perusahaan maka akan semakin tinggi pula adanya rasa motivasi

keikutsertaan dalam hak milik saham perusahaan sehingga dapat

menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi.

Hasil penelitian Purwantiningsih dan Anggaeni (2021), Febriyanti dan

Wahidahwati (2020) serta Fahmi dan Nabila (2020) mengatakan bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka laporan keuangan

semakin berintegritas karena ikut dalam permodalan perusahaan yang

memiliki kepentingan untuk menikmati keuntungan sehingga memotivasi

kinerjanya untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Sementara itu,
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hasil penelitian Liliany dan Arisman (2021) mengatakan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin rendah

integritas laporan keuangannya. Dengan kepemilikan manajerial yang besar

memungkinkan pihak manajemen melakukan tindakan kecurangan dan

penyelewangan terhadap laporan keuangan sehingga akan meningkatkan

keuntungannya sendiri yang mana akan berdampak pada rendahnya integritas

laporan keuangan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Fajaryani (2015),

Permatasari dan Trisnawati (2021) serta Himawan (2019) mengatakan bahwa

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan. Hal ini di karenakan besar kecilnya kepemilikan saham oleh

manajemen perusahaan kurang berperan dalam pengambilan keputusan

sehingga tidak dapat mempengaruhi laporan keuangan yang berintegritas.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan

adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan

proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi seperti perusahaan bank,

asuransi, investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Kepemilikan

institusional merupakan persentase saham institusi yang diperoleh dari

penjumlahan atas persentase saham perusahaan oleh perusahaan lain baik

yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam

maupun luar negeri (Herawaty, 2007). Semakin besar kepemilikan saham

oleh institusi maka akan meningkatkan pengawasan menjadi lebih optimal
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terhadap kinerja manajemen dalam bekerja sehingga perusahaan dapat

menyajikan suatu laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Hasil penelitian Purwantiningsih dan Anggaeni (2021), Fajaryani

(2015), Amelia, Qorib, Cahyani, dan Sandi (2021) serta Himawan (2019)

mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional

menunjukkan bahwa semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan

pihak institusi terhadap tindakan manajemen dalam menyajikan laporan yang

berintegritas dalam perusahaan. Sedangkan penelitian Fahmi dan Nabila

(2020), Kusumawardani, Hernawati, dan Nugraheni (2021) serta Priharta

(2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap integritas laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan

institusional maka integritas laporan keuangan semakin rendah. Bahwa

tingginya persentase dari investor institusional dapat menyebabkan adanya

ketertarikan dari pihak manajemen, karena pihak manajemen dapat

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang akan menghasilkan

integritas yang rendah. Berbeda dengan penelitian Febriyanti dan

Wahidahwati (2020) serta Permatasari (2017) mengatakan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi antara

pihak investor dan pihak manajemen menyebabkan pihak investor belum

tentu sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen

sehingga manajemen perusahaan sulit dikendalikan oleh investor institusional.
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Faktor berikutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan

adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris

yang tidak ada hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham

(Hasnati, 2014). Komisaris independen merupakan posisi terbaik dalam

melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta good corporate governance

pada perusahaan dan mengurangi risiko kecurangan manajemen sehingga

akan meningkatkan integritas laporan keuangan (Arista, Wahyudi, dan

Yusnaini, 2018). Semakin tinggi komisaris independen perusahaan maka

pengawasan semakin lebih meningkat terhadap resiko kecurangan dalam

pelaporan keuangan karena keberadaan komisaris independen dapat menekan

tindakan manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan

sehingga perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang berntegritas.

Dalam penelitian Purwantiningsih dan Anggaeni (2021), Fahmi dan

Nabila (2020), Priharta (2017), Amelia dkk. (2021), dan Himawan (2019)

mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan. Semakin tinggi komisaris independen maka

semakin tinggi integritas laporan keuangan perusahaan. Hal ini karena

keberadaan komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap

perusahaan lebih optimal sehingga mendorong tersusunnya laporan

keuangan yang berintegritas. Sedangkan penelitian Permatasari dan

Trisnawati (2021) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh

negatif terhadap integritas laporan keuangan. Semakin tinggi komisaris

independen maka akan menyebabkan tingkat integritas laporan keuangan
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lebih rendah, di mana terdapat kecenderungan keberadaan komisaris

independen dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Namun

berbeda dengan penelitian Febriyanti dan Wahidahwati (2020) serta

Permatasari (2017) yang mengatakan bahwa komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini karena besar atau

kecilnya tingkat komisaris independen kurang mampu dalam mengawasi

pembuatan laporan keuangan perusahaan sehingga tidak dapat menghasilkan

laporan keuangan yang berintegritas.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan

keuangan adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang

membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan

oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas laporan

keuangan (Suaryana, 2005). Komite audit merupakan komite yang memeriksa

jalannya pembuatan laporan keuangan agar tersaji secara benar dan jujur,

komite ini dibentuk oleh dewan komisaris sebagai bentuk untuk membantu

dewan komisaris dalam bekerja di perusahaan (Purwantinigsih dan Anggaeni,

2021). Semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan semakin tinggi

pula dalam mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen

dikarenakan komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap

proses penyusunan pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat

meningkatkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Febriyanti dan Wahidahwati (2020)

serta Permatasari (2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif
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terhadap integritas laporan keuangan. Semakin tinggi jumlah komite audit

dalam perusahaan akan membuat kinerja komite audit semakin efektif dalam

mengawasi jalannya proses penyajian laporan keuangan yang dibuat

manajemen agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat

menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Sedangkan dalam

penelitian Fahmi dan Nabila (2020) mengatakan bahwa komite audit

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Semakin tinggi

jumlah komite audit akan menurunkan integritas laporan keuangan. Hal ini

dikarenakan keberadaaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi,

tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif sehingga kurang mampu

dalam meningkatkan laporan keuangan yang berintegritas. Berbeda dengan

penelitian Purwantiningsih dan Anggaeni (2021), Kusumawardani dkk.

(2021), dan Himawan (2019) mengatakan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Besar atau kecil jumlah

komite audit tidak memberi pengaruh apapun terhadap penyajian laporan

keuangan yang berintegritas disebabkan karena komite audit diangkat dan

bertanggung jawab oleh komisaris independen, sehingga keberadaannya

hanya membantu menyelesaikan dan mengefektifkan tugas komisaris

independen, namun keberadaannya tidak dapat memutuskan sesuatu hal yang

berkaitan dengan penyajian suatu laporan keuangan yang berintegritas.

Berikutnya faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan

keuangan adalah dewan direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Pasal 1, dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan
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bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu perusahaan

yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan operasi dan kepengurusan

perusahaan (Akram, Basuki, dan Budiarto, 2017). Semakin tinggi jumlah

dewan direksi dalam perusahaan maka semakin tinggi dalam memonitor

setiap kebijakan perusahaan salah satunya proses pelaporan keuangan lebih

efektif sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berintegritas tinggi.

Hasil penelitian Febriyanti dan Wahidahwati (2020) mengatakan

bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan. Semakin tinggi jumlah dewan direksi pada perusahaan maka

semakin tinggi integritas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan

karena dengan tingginya jumlah dewan direksi akan lebih efektif dalam

memonitor proses pelaporan keuangan. Hal ini karena adanya banyak

pemantauan oleh dewan direksi sehingga semakin efektif dan dapat

menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas dalam perusahaan.

Sedangkan hasil penelitian Permatasari (2017) mengatakan bahwa dewan

direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Besar

kecilnya jumlah dewan direksi dalam perusahaan tidak memberi pengaruh

apapun terhadap suatu laporan keuangan yang berintegritas.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris

independen, komite audit, dan dewan direksi, ada faktor lain yang mampu
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mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu kualitas audit. Sehingga

dalam penelitian ini, kualitas audit sebagai variabel pemoderasi yang dapat

memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan

direksi terhadap integritas laporan keuangan. Kualitas audit dipilih sebagai

variabel pemoderasi karena jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh

jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas tinggi maka

akan menghasilkan opini audit yang sesuai dan memberikan keandalan yang

lebih atas laporan keuangan sehingga mampu memastikan bahwa laporan

keuangan tersebut berintegritas tinggi karena kualitas audit mampu

mengungkap hal-hal yang tidak benar adanya pada laporan keuangan

perusahaan yang dapat mempertahankan integritas laporan keuangan

perusahaan. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (joint probability)

di mana seseorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran

yang ada dalam sistem akuntansi kliennya (Akram dkk., 2017). Kualitas audit

diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP yang diukur dengan variabel

dummy yaitu jika diaudit oleh jasa audit dari KAP big four diberi angka 1 dan

jika diaudit oleh KAP non big four diberi angka 0.

Objek penelitian ini menggunakan perusahaan keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Pemilihan objek

penelitian tersebut karena sektor keuangan masih menjadi penguasa

kapitalisasi pasar di perdagangan BEI tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari

data kapitalisasi pasar tahun 2020 di BEI bahwa 50 besar pasar kapitalisasi
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didominasi oleh sektor keuangan yaitu BBCA 11,85%, BBRI 7,31%, BMRI

4,19%, BBNI 1,64%, BNLI 1,20%, SMMA 1,04%, MAYA 0,74%, DNET

0,71%, MEGA 0,71%, ARTO 0,66%, BDMN 0,44%, BTPS 0,41%, BNII

0,37% (www.idx.co.id).

Sektor keuangan memegang peranan penting dalam memicu

pertumbuhan ekonomi karena sektor keuangan merupakan populasi terbesar

di dalam penyediaan sumber dana dan mampu memobilisasi tabungan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 bahwa jumlah penduduk

sebesar 270,20 juta jiwa (www.bps.go.id), di mana dengan adanya sektor

keuangan memiliki peran dalam membantu masyarakat untuk menghimpun

dana dan menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan

kualitas tinggi dan risiko rendah. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk

meningkatkan taraf hidup lebih meningkat dan akhirnya dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini perlu dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan dari

hasil penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu

mengenai integritas laporan keuangan bervariatif, terdapat penelitian yang

berpengaruh positif, negatif bahkan tidak berpengaruh terhadap integritas

laporan keuangan sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini

sebagai bahan penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate

Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Kualitas

Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Keuangan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020”.

http://www.idx.co.id
http://www.bps.go.id
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan

masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas

laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun

2020?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas

laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun

2020?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas

laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun

2020?

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020?

5. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020?

6. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020?

7. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan institusional

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020?
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8. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh komisaris independen

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020?

9. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh komite audit terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

BEI tahun 2020?

10. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

BEI tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020.

2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020.

3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

BEI tahun 2020.
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4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas

laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun

2020.

5. Untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

BEI tahun 2020.

6. Untuk menguji apakah kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan

manajerial terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020.

7. Untuk menguji apakah kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan

institusional terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020.

8. Untuk menguji apakah kualitas audit memoderasi pengaruh komisaris

independen terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2020.

9. Untuk menguji apakah kualitas audit memoderasi pengaruh komite audit

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020.

10. Untuk menguji apakah kualitas audit memoderasi pengaruh dewan direksi

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di BEI tahun 2020.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka peneliti ini diharapkan memberikan

manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen

perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang berintegritas,

sehingga memberikan dampak positif terhadap perusahaan lebih baik.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor

institusional dan pihak manajemen yang menjadi pemegang saham

perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah

dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan

direksi terhadap integritas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai

variabel pemoderasi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2020. Artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial

dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap tingginya laporan

keuangan yang berintegritas. Hal tersebut karena pihak manajemen akan

cenderung berhati-hati dalam bertindak dikarenakan pihak manajemen

juga ikut dalam permodalan perusahaan yang memiliki kepentingan

untuk menikmati keuntungan sehingga memotivasi kinerjanya untuk

meningkatkan laporan keuangan yang berintegritas. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Purwantiningsih dan Anggaeni (2021),

Febriyanti dan Wahidahwati (2020) serta Fahmi dan Nabila (2020) yang

mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap

integritas laporan keuangan.
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2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2020. Artinya semakin besar kepemilikan institusional

akan meningkatkan laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar

kepemilikan institusional menunjukkan bahwa semakin kuatnya tingkat

pengendalian berupa pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja

manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang berintegritas.

Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap

perusahaan berupa meningkatnya harga saham perusahaan dan pengelola

perusahaan akan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang

berintegritas. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwantiningsih dan

Anggaeni (2021), Fajaryani (2015), Amelia dkk. (2021), dan Himawan

(2019) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap integritas laporan keuangan.

3. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan

keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2020. Artinya semakin tinggi komisaris independen akan

menghasilkan laporan keuangan dengan integritas yang rendah. Hal ini

karena ada kecenderungan keberadaan komisaris independen dinilai

kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Permatasari dan Trisnawati (2021) yang mengatakan

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas

laporan keuangan.
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4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2020. Artinya besar kecilnya jumlah komite audit perusahaan tidak

memberi pengaruh apapun terhadap laporan keuangan yang berintegritas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwantinigsih dan

Anggaeni (2021), Kusumawardani dkk. (2021), dan Himawan (2019)

yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap

integritas laporan keuangan.

5. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2020. Artinya besar kecilnya jumlah dewan direksi tidak dapat

mempengaruhi laporan keuangan yang berintegritas. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Permatasari (2017) yang mengatakan bahwa

dewan direksi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

6. Kualitas audit memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap

integritas laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2020. Artinya kualitas audit mampu meningkatkan integritas laporan

keuangan pada saat kepemilikan manajerial tinggi dan memperlemah

kualitas audit pada saat kepemilikan manajerial rendah. Kualitas audit

mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap

integritas laporan keuangan apabila manajemen perusahaan

menggunakan jasa audit dari KAP yang berkualitas tinggi karena hal

tersebut akan menarik kepercayaan masyarakat dan menarik minat lebih
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pengelola perusahaan yaitu pemegang saham manajemen lain dalam

perusahaan karena memiliki peran ganda sebagai pengelola sekaligus

pemegang saham dalam perusahaan dan mengiginkan keuntungan

sehingga akan mendorong laporan keuangan yang berintegritas. Dengan

menggunakan KAP yang berkualitas maka dapat memberikan

kepercayaan publik atas laporan keuangan yang transparansi sehingga

menarik minat para investor terhadap perusahaan.

7. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Artinya kualitas audit tidak

mampu meningkatkan integritas laporan keuangan pada saat kepemilikan

institusional tinggi dan tidak mampu menurunkan integritas laporan

keuangan pada saat kepemilikan institusional rendah. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian Kusumawardani dkk. (2021) yang mengatakan

bahwa kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan

insitusional terhadap integritas laporan keuangan.

8. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh komisaris independen

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahan keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Artinya kualitas audit tidak

mampu meningkatkan integritas laporan keuangan pada saat komisaris

independen tinggi dan tidak mampu menurunkan integritas laporan

keuangan pada saat komisaris independen rendah.
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9. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Artinya kualitas audit tidak mampu

meningkatkan integritas laporan keuangan pada saat komite audit tinggi

dan tidak mampu menurunkan integritas laporan keuangan pada saat

komite audit rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

Kusumawardani dkk. (2021) dan Himawan (2019) yang mengatakan

bahwa kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit

terhadap integritas laporan keuangan.

10. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap

integritas laporan keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Artinya kualitas audit tidak mampu

meningkatkan integritas laporan keuangan pada saat dewan direksi tinggi

dan tidak mampu menurunkan integritas laporan keuangan pada saat

dewan direksi rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat

dikemukakan saran sebagai berikut ini.

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia

(BEI) diharapkan mampu mempertimbangkan kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional di mana kedua varian tersebut mampu
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meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan, ketika

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional meningkat maka

akan meningkatkan laporan keuangan yang berintegritas. Namun

perusahaan perlu mewaspadai besarnya persentase komisaris independen

tidak mampu diikuti integritas laporan keuangan bahwa besarnya

persentase komisaris yang tinggi mampu menurunkan integritas laporan

keuangan. Selain itu, perusahaan harus melihat kualitas audit yang

diproksikan dengan ukuran KAP di mana kualitas audit mampu

memoderasi dengan memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial

terhadap integritas laporan keuangan sehingga melalui penelitian ini

diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Hal tersebut ketika manajemen mampu menyajikan laporan keuangan

yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat

terutama pemegang saham dan pemangku kepentingan lain bahwa

perusahaan memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga akan memberikan

dampak positif terhadap perusahaan.

2. Bagi Investor

Bagi investor maupun calon investor agar dalam mengambil

sebuah keputusan investasi menghasilkan laba yang maksimal

dikarenakan dengan perusahaan memiliki performa bagus mampu

meningkatkan keuntungan dan juga calon investor dapat melihat kualitas

audit bahwa calon investor di perusahaan yang menggunakan jasa audit

dari KAP yang berkualitas akan mempengaruhi laporan keuangan yang
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berintegritas tinggi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi

suatu gambaran yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki integritas

laporan keuangan sehingga bisa lebih selektif lagi dalam memilih

perusahaan yang dijadikan tempat berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini, Peneliti

selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang diprediksi dapat

mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hal ini didukung dengan

hasil uji determinasi sebesar 27,7%. Hal ini berarti masih ada 72,3%

dipengaruhi variabel lain dalam model penelitian ini sehingga peneliti

selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti Spesialisasi

Industri Auditor yang berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan Fajaryani (2015), Kartika dan Nurhayati (2018) serta Auditya

dan Wijayanti (2016). Sedangkan Spesialisasi Industri Auditor yang

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan Oktaviani,

Ermaya, dan Kirana (2021) serta Rachman (2016). Kemudian

Spesialisasi Industri Auditor yang tidak berpengaruh terhadap integritas

laporan keuangan Yulinda, Nasir, dan Idrus (2016) yang diduga mampu

mempengaruhi integritas laporan keuangan. Selain itu, peneliti

selanjutnya disarankan dapat menambahkan periode tahun penelitian,

atau menggunakan objek penelitian lain yang tidak hanya perusahaan

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat lebih

menjelaskan tingkat integritas laporan keuangan perusahaan.
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