
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu 

principal (investor) dan agent (manajer). Hubungan antara principal dan 

agent terjadi jika tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak 

kepada orang lain (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Sartono (2012) 

menjelaskan jika hubungan agensi muncul apabila satu orang atau lebih 

(principal) memerintah orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 

dan kemudian memberi wewenang pengambilan keputusan kepada agent.  

Pada model keagenan ini dirancang dalam sebuah sistem yang 

melibatkan kedua belah pihak tersebut, maka diperlukan kontrak kerja 

antara pemilik (principal) dan manajer (agent). Kepemilikan dan 

pengendalian yang dipisahkan dalam suatu perusahaan adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik kepentingan yang disebut 

dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan berbeda yang dapat menyulitkan dan 

menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif untuk 

mencapai nilai bagi perusahaan itu sendiri (Putra dan Muid, 2012). 

Konflik keagenan tersebut terjadi karena menurut asumsi dasar 

sifat manusia, manajer sebagai manusia akan melakukan tindakan 

opportunistic, yaitu tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadinya. 
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Untuk menghindari tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri, 

maka sangat perlu dibuatnya kontrak yang efisien dimana agen dan 

principal mempunyai informasi yang samabesar (simetris) (Putra dan 

Muid, 2012).  

Agent mempunyai kewajiban untuk memberikan pengungkapan 

informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting 

bagi pengguna eksternal karena dengan kondisi kurangnya penguasaan 

informasi dalam sebuah perusahaan. Adanya ketidakseimbangan 

penguasaan informasi dapat menjadi pemicu timbulnya suatu kondisi yang 

disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry) (Putra dan 

Muid, 2012).  

Asimetri informasi (information asymmetry) yang timbul antara 

peincipal dan agent dapat membuka peluang bagi manajemen untuk 

melakukan tindakan manipulasi dalam rangka good performance kepada 

principal atas kinerja ekonomi perusahaan. Dalam  hal ini apabila agent 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka 

manajer akan cenderung melakukan kecurangan. Fajaryani (2015) 

menyatakan baha kecurangan tersebut terjadi apabila semakin tinggi 

leverage perusahaan akan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh 

investor akibatnya mereka menuntut perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan yang besar. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan 

manipulasi laporan keuangan  untuk menambah keuntungannya sendiri 

(Putra dan Muid, 2012). Adanya manipulasi laporan keuangan maka 

Pengaruh Audit Tenure... Putri Kumara Dewi, FEB UMP, 2018



11 

 

dibutuhkan pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan 

publik (Puspita dan Utama, 2016). 

Timbulnya masalah agensi yang dikarenakan adanya konflik 

perbedaan kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat 

perusahaan menanggung biaya keagenan (agency cost). Teori agensi 

mengemukakan bahwa konflik keagenan dapat dihambat dengan 

mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dengan ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

untuk principal bahwa mereka akan mendapatkan kembalian atas dana 

yang telah mereka investasikan kepada perusahaan. Dengan adanya 

pengawasan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi manipulasi 

laporan keuangan yang berdampak pada integritas laporan keuangan 

(Putra dan Muid,  2012). 

2. Integritas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan banyak transaksi 

yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk 

kepentingan manajemen dan pihak lain yang mempunyai kepentingan 

dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 2006).  

(Mulyadi, 2013) menyatakan integritas adalah prinsip moral yang 

tidak memihak dan jujur dalam menyajikan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Integritas laporan keuangan merupakan keadaan laporan 
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keuangan yang telah memenuhi kriteria reliability yaitu laporan keuangan 

yang disajikan mempunyai keadaan yang sebenarnya dan laporan 

keuangan yang disajikan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi (Zuhdi 

dkk, 2014). 

Laporan keuangan yang berintegritas dapat diukur dengan 

konservatisme. Konservatisme digunakan karena menyajikan laporan 

keuangan yang understate yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan 

dengan laporan keuangan yang overstate (Fajaryani, 2015). Konservatisme 

bermanfaat karena karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme ini 

dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan 

keuangan dan dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi di masa 

depan yang sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan integritas 

laporan keuangan (Priharta, 2017). 

3. Audit Tenure  

Dalam penelitian Nicolin dan Sabeni (2013), menyatakan bahwa 

jangka waktu perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan 

independensi auditor. Kualitas audit dalam menilai laporan keuangan 

dipengaruhi oleh independensi auditor terhadap klien. Namun, dalam 

proses kegiatan audit diperlukan hubungan kerja yang erat antara auditor 

dengan pihak manajemen perusahaan. Pembinaan hubungan kerja yang 

erat tersebut dapat diwujudkan dengan jangka waktu perikatan yang lama. 

Namum hal tersebut dapat menyebabkan shareholders mempertanyakan 
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independensi auditor dan menuntut kontrol yang lebih tinggi atas 

independensi. Masa perikatan yang lama antara auditor dengan kliennya 

berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga dapat 

mengurangi tenure dan kualitas audit serta objektivitas dalam menilai 

laporan keuangan dimana auditor cenderung untuk menyesuaikan dengan 

keinginan berbagai pihak manajer dan pemegang saham. Peningkatan 

tenure KAP juga menyebabkan penurunan integritas laporan keuangan. 

4. 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 juga memberikan informasi tentang pengaruh 

keberadaan pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen 

dan  akan mampu meningkatkan pengawasan kinerja manajemen (Dewi 

dan Putra, 2016).  

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi 

perilaku manajer sehingga laporan keuangan yang disusun mempunyai 

integritas laporan baik. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya 

pengawasan maka manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak 

investor institusional dapat membantu manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya terhadap kinerja sehingga dapat mengurangi perilaku 
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opportunistic atau mementingkan diri sendiri (Irawati dan Fakhruddin, 

2016). 

5. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

manajemen atau pihak internal perusahaan yang berperan dalam 

membatasi perilaku. Manajemen memegang peranan sebagai pihak 

sekaligus pengelola perusahaan sehingga dalam menjalankan 

tanggungjawabnya akan cenderung melakukan hal yang terbaik (Dewi dan 

Putra, 2016). 

Menurut (Hardiningsih, 2010) umumnya manusia memiliki sifat 

mementingkan diri sendiri (self interest) sehingga seorang manajer ingin 

menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya didepan investor 

agar kinerja perusahaan terlihat baik dari kondisi sebenarnya. Sehingga 

dari asumsi tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak 

opportunistic atau mengutamakan kepentingan pribadinya. Sehingga dari 

sifat opportunistic ini manajer cenderung akan melakukan manipulasi 

dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai pengelola perusahaan 

lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) 

(Hardinigsih, 2010).  

Peran ganda yang dimiliki manajemen sebagai pemilik dan 

pengelola dapat memberikan kendali yang lebih besar bagi manajemen 

Pengaruh Audit Tenure... Putri Kumara Dewi, FEB UMP, 2018



15 

 

untuk mengambil tindakan dengan mengutamakan kepentingannya sendiri 

(Fajaryani, 2015). 

6. Leverage  

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara 

utang perusahaan terhadap modal maupun asset (Harahap, 2011). Rasio ini 

dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh model. 

Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih 

besar dari hutang. 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya 

jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, 

diduga melakukan earnings management karena perusahaan terancam 

default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada 

waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat 

kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba dengan 

cara melalukan manipulasi sehingga integritas laporan keuangan 

berkurang (Agustia, 2013). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

audit tenure, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan leverage 

terhadap integritas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1. Ida Ayu Sri 

Gayatri dan I 

Dewa Gede 

Dharma 

Saputra 

(2013) 

Pengaruh Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan Dan 

Leverage Terhadap 

Integritas Laporan 

Keuangan 

Komisaris independen, komite 

audit berpengaruh positif dan 

signifikan, namun kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruhpositif signifikan 

terhadap integritas laporan 

keuangan. Sementara itu, ukuran 

perusahaan dan leverage 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap integritas laporan 

keuangan. 

2. Sigit 

Subandono 

(2015)  

Pengaruh 

Independensi, 

Mekanisme 

Corporate 

Governance Dan 

Kualitas Audit 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

Independensi yang diukur 

dengan audit 

tenureberpengaruh 

positif,mekanisme corporate 

governance berpengaruh 

signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan sedangkan 

untuk kualitas audit menunjukkan 

tidak berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan.  

3. Daniel 

Sulfauz 

Tawakal Putra 

dan Dul Muid 

(2012) 

Pengaruh 

Independensi, 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, Kualitas 

Audit, Dan 

Manajemen Laba 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

Independensi yang diukur 

dengan audit tenure, komite 

audit, kualitas audit, manajemen 

laba berpengaruh signifikan 

terhadap integritas laporan 
keuangan, sedangkan komisaris 

independen, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan. 

4. Atik Fajaryani 

(2015) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Integritas Laporan 

Keuangan 

Kepemilikan institusional dan 

ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap integritas 

laporan keuangan,leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan 

sedangkan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan. 
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5. Nelly Yulinda 

(2016) 

Pengaruh Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Leverage, 

Pergantian Auditor 

Dan Spesialisasi 

Industri Auditor 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

Komisaris independen, komite 

audit, leverage, dan pergantian 

auditor berpengaruh signifikan 

terhadap integritas laporan 
keuangan, sedangkan spesialisasi 

industri auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan. 

6. Amrulloh, 

IG.A. Made 

Asri Dwija 

Putri, dan 

Dewa Gede 

Wirama 

(2016) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate 

Governance, Ukuran 

Kap, Audit Ternure 

Dan Audit Report 

Lag Pada Integritas 

Laporan Keuangan 

Kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komite 

audit, audit tenuredan audit 

report lag berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan, sedangkan komisaris 

independen dan KAP tidak 

berpengaruh terhadap integritas 

laporan keuangan. 

7. Budi 

Setiawan 

(2015)  

Pengaruh 

Independensi, 

Kualitas Audit, Dan 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

Independensi yang diukur 

dengan audit tenure, kualitas 

audit, komite audit dan komisaris 

independen berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan sedangkan 

kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

8. Ni Kadek 

Harum Sari 

Dewi dan I 

Made Pande 

Dwiana Putra 

(2016) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate 

Governance Pada 

Integritas Laporan 

Keuangan 

Kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan 

komisaris independen 

berpengaruh positif pada 

integritas laporan keuangan 
sedangkan komite audit tidak 

berpengaruh positif pada 

integritas laporan keuangan. 

9. Andry 

Priharta 

(2017) 

Pengaruh Corporate 

Governance 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

Kepemilikan institusional 

berpengaruh negatifterhadap 

integritas laporan keuangan 
sedangkan komisaris independen 

dan kualitas audit berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. 

10. Linda Irawati 

dan Iwan 

Fakruddin 

(2016) 

Pengaruh Dan 

Kualitas Audit 

Corporate 

Governance 

Kualitas audit berpengaruh negatif 

komite audit tidak berpengaruh 

dan komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan 
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Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan 

terhadap integritas laporan 

keuangan.Kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan. 

11. Ocktaviana  

Nicolin, dan 

Arifin Sabeni 

(2013)  

Pengaruh Struktur 

Corporate 

Governance, Audit 

Tenure, Dan 

Spesialisasi Industri 

Auditor Terhadap 

Integritas Laporan 

Keuangan 

Komisaris independen dan komite 

audit memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, audit tenuredan 

spesialis industri tidak 

berpengaruh terhadap 

integritas laporan keuangan. 

12 N. P. Yani 

Wulandari 

Dan  I Ketut 

Budiartha 

(2014) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikanm 

Komite Audit, 

Komisaris 

Independen Dan 

Dewan Direksi 

Terhadap Integritas 

Laporan Keuangan. 

Kepemilikan institusional dan 

dewan direksi berpengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan, kepemilikan 

manajemen, komite audit dan 

komisaris sebagai variabel bebas 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap integritas laporan 

keuangan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak perusahaan kepada 

pihak pengguna laporan keuangan, perusahaan wajib menunjukkan hasil dari 

kinerjaperusahaan dalam hal ini berupa laporan keuangan. Atas hal tersebut 

laporan keuangan yang disajikan haruslah laporan keuangan yang 

berintegritas. Integritas laporan keuangan berarti penyajian laporan keuangan 

dengan jujur, wajar dan tidak bias sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 

pihak manajemen kepada pemilik perusahaan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu peneliti mengindikasi variabel yang digunakan audit tenure, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan leverage sebagai 

variabel independen.  
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti menggambarkan dalam bentuk 

model penelitian sebagai berikut: 

  

H1 (-) 

Audit Tenure (X1) 

Kepemilikan Institusional  (X2) 

Kepemilikan Manajerial (X3) 

Leverage (X4) 

Integritas Laporan Keuangan (Y) 

H2 (+) 

H3(-) 

H4 (-) 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan 

Dalam penelitian Nicolin dan Sabeni (2013), menyatakan bahwa 

jangka waktu perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan 

independensi auditor. Kualitas audit dalam menilai laporan keuangan 

dipengaruhi oleh independensi auditor terhadap klien. Namun, dalam 

proses kegiatan audit diperlukan hubungan kerja yang erat antara auditor 

dengan pihak manajemen perusahaan. Pembinaan hubungan kerja yang 

erat tersebut dapat diwujudkan dengan jangka waktu perikatan yang lama. 

Namum hal tersebut dapat menyebabkan shareholders mempertanyakan 

independensi auditor dan menuntut kontrol yang lebih tinggi atas 

independensi. Masa perikatan yang lama antara auditor dengan kliennya 

berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga dapat 

mempengaruhi tenure dan kualitas audit serta objektivitas dalam menilai 

laporan keuangan dimana auditor cenderung untuk menyesuaikan dengan 

keinginan berbagai pihak manajer dan pemegang saham. Peningkatan 

tenure KAP juga menyebabkan penurunan integritas laporan keuangan.   

Penelitian (Putra dan Muid, 2012) menyatakan hubungan auditor 

dengan klien terdapat kecenderungan bahwa seiring dengan berjalannya 

waktu, auditor akan menyesuaikan keinginan manajemen sehingga tidak 

bertindak sepenuhnya independen. Penelitian ini sejalan dengan 

(Subandono, 2015) menyatakan bahwa semakin lama hubungan  KAP 

dengan klien maka mempunyai pengaruh yang dapat menurunkan 

integritas laporan keuangan. 
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H1 : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap integritas   

laporan keuangan 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan 

keuangan 

Kepemilikan institusional dapat mengurangi permasalahan yang 

terjadi akibat adanya asimetri informasi. Dengan adanya kepemilikan 

institusional maka akan ada yang melakukan pengawasan terhadap kinerja 

manajemen, karena pemegang saham institusi memiliki kemampuan dan 

profesional yang baik dalam menilai suatu laporan yang disajikan (Dewi 

dan Putra, 2016). Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor 

institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya kepada kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi 

perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri (Putra dan Muid, 

2012). 

Dalam penelitiannya (Fajaryani, 2015) menyatakan bahwa 

besarnya kepemilikan institusioanl dalam perusahaan pengelola akan 

cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Penelitian (Amrulloh 

dkk, 2016) dan (Dewi dan Putra, 2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.  

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap  

integritas laporan keuangan. 
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3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan 

keuangan 

Dalam penelitiannya (Putra dan Muid, 2012), menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan 

keuangan karena adanya sifat opportunistic manajer cenderung akan 

melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai 

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan 

pemegang saham. Widodo (2016) dan Wulandari dan Budiartha (2014) 

yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

integritas laporan keuangan. Jadi, semakin tinggi kepemilikan manajerial 

maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan 

kecurangan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya integritas laporan 

keuangan. 

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap  

integritas laporan keuangan. 

4. Pengaruh leverage terhadap integritas laporan keuangan 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya 

jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, 

diduga melakukan manipulasi  karena perusahaan terancam default yaitu 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. 

Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat 

kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba dengan 
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cara melalukan manipulasi sehingga integritas laporan keuangan 

berkurang (Agustia, 2013). 

Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki leverage yang rendah. Akan tetapi, semakin 

tinggi leverage perusahaan akan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh 

investor akibatnya mereka menuntut perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan yang besar yang mengakibatkan adanya manipulasi laporan 

keuangan yang dapat memberikan dampak terhadap berkurangnya 

integritas laporan keuangan tersebut (Fajaryani, 2015). 

Dari penelitiannya (Fajaryani, 2015), menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Selanjurnya 

(Yulinda, 2016) juga menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap integritas laporan keuangan. 

H4 : Leverage berpengaruh negatif terhadap integritas laporan  

 keuangan  
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