
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu  (Harahap, 

2011). Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi posisi keuangan, 

kinerja keuangan, serta aliran kas yang berguna untuk sejumlah besar 

kalangan pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, dengan demikian laporan keuangan harus disusun dengan 

menjunjung tinggi integritas (Amrulloh, 2016). 

Integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang 

menunjukkan keadaan perusahaan yang jujur, apa adanya dan tidak ada yang 

disembunyikan. Apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang 

tidak memiliki integritas (tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya) maka 

peluang auditor untuk dituntut semakin besar. Hal ini dikarenakan apabila 

laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata merupakan laporan 

keuangan yang overstate, maka akan merugikan pengguna laporan keuangan 

tersebut (Hardiningsih, 2010). 

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan 

tersebut memenuhi kriteria diandalkan (reliability) yaitu terdiri dari tiga 

komponen berikut: daya uji, ketepatan penyajian dan netral. Integritas laporan 

keuangan dapat diproksi dengan konservatisme. Konservatisme adalah prinsip 
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kehati-hatian dalam mengakui aktiva dan laba oleh karena aktivitas ekonomi 

dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Gayatri dan Saputra, 2013). Secara 

umum konsep konservatisme berarti perusahaan harus melaporkan seminimal 

mungkin nilai asset dan pendapatan, disisi lain untuk meningkatkan nilai 

kewajiban dan biaya (Reyad, 2012).  

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2009 menimpa perusahaan 

BUMN yaitu Waskita Karya yang melakukan kelebihan pencatatan laba bersih 

pada laporan keuangan 2004-2008 sekitar Rp 400 miliar. Laba yang 

seharusnya masuk pembukuan tahun depan dicatat sebagai laba tahun lalu. 

Terbongkarnya kasus ini bermula saat pemeriksaan kembali neraca dalam 

rangka penerbitan saham perdana. Direktur menemukan pencatatan yang tidak 

sesuai. Selain itu pada tahun 2013 PT Bakrieland Development Tbk (ELYT) 

tidak mengungkapkan kewajiban jangka panjang yang sebenarnya. Perusahaan 

memiliki hutang obligasi sebesar US$ 155 juta dan tidak dapat membayarnya 

saat jatuh tempo. Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak agar 

perusahaan segera memberikan laporan terbuka kepada publik, karena sebagai 

perusahaan terbuka seharusnya mengungkapkan semua informasi yang terkait 

dengan perusahaan (Indrasari dkk, 2016). 

Dari fenomena diatas Indrasari (2016) menyatakan, bahwa PT Waskita 

Karya dan PT Bakrieland Development menimbulkan ketidakpercayaan dari 

pengguna laporan keuangan dan mempertanyakan integritas laporan keuangan 

yang disajikan. PT Waskita Karya tidak menyajikan laba perusahaan yang 

sebenarnya  dan  PT Bakrieland Development tidak secara terbuka 

mengungkapkan kejadian yang ada di dalam perusahaan.   
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan 

salah satunya adalah audit tenure. Audit tenure merupakan jangka waktu 

pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh Kantor Akuntan Publik. 

Masa perikatan audit yang panjang akan mempengaruhi independensi seorang 

auditor atas pendapatnya dalam penyajian laporan keuangan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Auditor membutuhkan kepercayaan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Karena semakin baik kualitas 

auditor, maka semakin banyak masyarakat yang mempercayainya dan 

menggunakan jasanya (Nugrahanti dan Darsono, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) dan Amrulloh dkk 

(2016) menyatakan bahwa independensi auditor yang diukur dengan audit 

tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Muid 

(2012) menyatakan bahwa independensi auditor yang diukur dengan audit 

tenure mempunyai pengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian dari Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa 

independensi yang di proksikan dengan audit tenure tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan keuangan. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan 

adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah presentase 

saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang mencakup 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi 

lainnya. Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan 

pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen. Karena kinerja 

manajemen lebih dapat terkontrol dengan baik oleh pemegang saham eksternal 
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(Gayatri dan Saputra, 2013). Penelitian Wulandari dan Budiartha (2014) yang 

sebelumnya telah dijelaskan oleh Tarjo (2002) yang menyatakan bahwa 

adanya kepemilikan oleh pemegang saham institusional seperti lembaga, 

perusahaan, asuransi dan bank serta institusi keuangan lain dapat mendorong 

peningkatan dan optimalisasi pengawasan terhadap kinerja dalam perusahaan. 

Penelitian Wulandari dan Budiartha (2014) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan. Sejalan denelitian Fajaryani (2015) dan Amrulloh dkk (2016) juga 

menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan. Namun penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan Priharta (2017) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. Irawati dan Fakhruddin (2016) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan 

adalah kepemilikan manajerial. Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan 

mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya, akan tetapi peran 

ganda yang dimiliki manajemen sebagai pemilik dan pengelola dapat 

memberikan kendali yang lebih besar bagi manajemen untuk mengambil 

tindakan dengan mengutamakan kepentingan manajemen (Fajaryani, 2015). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amrulloh dkk (2016) dan 

Subandono (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini 
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bertolak belakang dengan penelitian Widodo (2016) dan Wulandari dan 

Budiartha (2014) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.Sedangkan 

penelitian Fajaryani (2015) dan Putra dan Muid (2012) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan.  

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan 

adalah leverage. Leverage merupakan rasio perbandingan hutang dan aset 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut memenuhi seluruh kewajibannya (Sawir, 2005). Dengan 

adanya leverage yang tinggi maka dapat mendorong perusahaan untuk 

menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghilangkan keraguan kreditur akan kemampuan perusahaan dalam 

pengungkapkan informasi dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan 

leverage yang rendah (Permanasari, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Gayatri dan Saputra, 2013), 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan, hal ini berarti semakin besar leverage maka semakin tinggi nilai 

integritasnya. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yulinda 

(2016) yang membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan. Demikian juga penelitian Fajaryani (2015) yang 
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membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut disertai dengan adanya 

banyak perbedanaan antara hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi integritas laporan keuangan, maka perlu adanya 

penelitian kembali. Sebab itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Tenure, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan 

pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah audit tenure berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas 

laporan keuangan? 

4. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:  

1) Untuk menemukan bukti empiris bahwa audit tenure berpengaruh 

negatif terhadap integritas laporan keuangan. 

2) Untuk menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 

3) Untuk menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif  terhadap integritas laporan keuangan. 

4) Untuk menemukan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap integritas laporan keuangan. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain:  

1) Bagi investor 

Bagi pihak investor penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

2) Bagi peneliti  

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

pengaruh audit tenure, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan leverage tehadap integritas laporan keuangan. 
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3) Bagi Kalangan Akademik 

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian mengenai pengaruh 

audit tenure, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

leverage terhadap integritas laporan keuangan. 
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