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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Laporan keuangan yakni suatu acuan mengenai informasi keuangan 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja suatu perusahaan dan wajib dipublikasikan. Laporan 

keuangan disebut sebagai alat komunikasi informasi keuangan perusahaan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan keuangan disajikan sesuai PSAK No. 16 

(revisi 2011) mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap asset tetap mulai 

dari pengakuan, pengeluaran setelah pengakuan, pengukuran, penyusutan, 

penghentian, dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan asset tetap dalam 

pelaporan keuangan.  

  Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 

(SAK, 2012). Karakteristik umum dari penyajian laporan keuangan menurut SAK 

(2012), laporan keuangan disajikan dengan wajar mengharuskan penyajian secara 

jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain dalam entitas. Karakteristik 

kualitatif reliabilitas dan integritas laporan keuangan merupakan penyajian 

laporan keuangan secara jujur dan wajar, sedangkan bertentangan dengan tujuan 

laporan keuangan menurut SAK (2012), yaitu menyajikan informasi secara jujur 

dan tidak menyesatkan karena saat ini sering terjadi manipulasi laporan keuangan.  



2  

  

 

  Mayangsari (2003) menyatakan integritas laporan keuangan sama 

halnya dengan ukuran laporan keuangan yang disajikan sejauh mana 

menunjukkan informasi benar dan jujur.  

Gambar 1.1 Perkembangan jumlah perusahaan yang memiliki laba bersih 

negatif periode 2015-2018 

Sumber : http://repository.stei.ac.id/ (Diolah oleh peneliti tahun 2022)  

 Berdasarkan gambar diatas menggambarkan banyaknya kasus terkait 

masalah integritas laporan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Biasanya 

kasus tersebut terjadi pada perusahaan yang laporan keuangannya tidak sehat. 

Laporan keuangan yang tidak sehat akan mendorong perusahaan untuk melakukan 

kecurangan atau manipulasi laporan keuangan, sehingga masyarakat atau 

pengguna laporan keuangan tidak bisa melihat laporan keuangan yang sebenarnya 

karena kurangnya transparansi. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus yaitu 

pada perkembangan perusahaan yang memiliki laba bersih negatif dapat 

diindikasikan mengalami financial distress, dari 45 perusahaan aneka industri 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 12 perusahaan terindikasi memiliki laba 

bersih negatif yang berarti perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan dalam 

keuangannya, dengan adanya kenaikan maupun penurunan pada laporan laba/rugi 

secara berturut-turut dalam kurun waktu periode 2015-2018. Hal ini kemungkinan 

ada faktor yang menjadi penyebab atas kondisi financial distress yang terjadi pada 

periode dan perusahaan tertentu yang mengalaminya yaitu dengan adanya 

persaingan perdagangan antar perusahaan semakin ketat, sehingga dalam kondisi 

seperti ini perusahaan mengalami kesulitan dalam hal pendapatan perusahaan, lalu 

perusahaan akan memilih untuk menggunakan pinjaman untuk menutupi biaya 

yang timbul akibat operasi perusahaan, tetapi justru akan menimbulkan kewajiban 

bagi perusahaan itu untuk mengembalikan hutang di masa yang akan mendatang. 

Perusahaan yang tidak memikirkan strategi untuk membangun perusahaannya 

kembali dan justru membiarkan perusahaan dalam kondisi buruk pada akhirnya 

akan mengalami kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama 

beberapa tahun, sehingga berdampak pada laporan keuangan perusahaan tersebut 

dalam penyajiannya tidak benar dan tidak jujur, sehingga integritas laporan 

keuangan harus dijalankan oleh perusahaan agar laporan keuangan yang dijadikan 

acuan para pengguna laporan keuangan tidak menyesatkan. 

 Dalam penelitian kali ini, peneliti menguji beberapa faktor yang 

mempengaruhi integritas laporan keuangan. Yang pertama ada intellectual 

capital. Intellectual capital menghasilkan sebuah pengetahuan untuk 

pembentukan kekayaan intellectual dan sebuah pengalaman agar dapat 

menciptakan kekayaan bagi perusahaan tersebut. Tujuan dikembangkannya 
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intellectual capital untuk meningkatkan produktifitas manusia.  Dengan 

meningkatnya produktifitas manusia maka perusahaan mendapat value added, 

salah satunya profitabilitas yang diwujudkan. Laporan keuangan sebagai 

gambaran untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan profit, 

laporan keuangan juga sebagai alat pertimbangan stakeholder untuk pengambilan 

suatu keputusan. Tetapi banyak perusahaan melakukan kecurangan dalam 

penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. Integritas laporan keuangan sama halnya dengan ukuran laporan 

keuangan yang disajikan sejauh mana menunjukkan informasi benar dan jujur. 

Intellectual capital berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan 

(Candra Febrilyantri, 2016). 

 Faktor kedua size, size adalah ukuran, yang dimaksud dengan ukuran 

adalah besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar 

dapat memberikan informasi bagi investor untuk pengambilan suatu keputusan 

sehingga dalam pelaporannya lebih berhati-hati, sedangkan perusahaan kecil 

cenderung memperlihatkan kondisi perusahaan berkinerja baik bertujuan untuk 

menarik para investor agar menanamkan modal diperusahaannya. Maka didapat 

hasil penelitian menunjukkan bahwa size berpengaruh positif terhadap integritas 

laporan keuangan (Mais dan Nuari 2017).  

 Faktor ketiga ada leverage, leverage yaitu alat ukur besarnya suatu asset 

dari utang yang dibelanjakan (Brigham & Houston, 2001: 121-125). Schiper 

(2012) untuk menghilangkan keraguan para pemegang obligasi hak-hak kreditur 

dipenuhinya dan perusahaan dengan integritas yang tinggi perlu mengungkapkan 
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informasi. Digunakannya rasio ini untuk mengetahui struktur modal perusahaan 

dimana tingkat tak tertagihnya suatu utang dapat terlihat. Sehingga leverage dapat 

diartikan sebagai proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang 

saham. 

 Kasmir (2015), rasio leverage yaitu alat ukur asset perusahaan sejauh 

mana dibiayai dengan utang. Fahmi (2014), tingginya pengeluaran utang akan 

merugikan perusahaan karena perusahaan masuk kedalam kategori ekstrim, 

sehingga leverage beban utangnya lebih sulit untuk dilepaskan. Manajemen 

mendorong hal ini untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan yang lebih 

transparan dibandingkan perusahaan yang tingkat leveragenya rendah. Jadi rasio 

leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena leverage 

di suatu perusahaan besar kecilnya tidak akan menggangu integritas laporan 

keuangan perusahaan tersebut.  

 Keempat ada komite audit, komite audit yaitu komite yang diketuai oleh 

seorang Komisaris Independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris. Tugas dan fungsinya membantu melaksanakan Dewan 

Komisaris. Komite audit membantu dewan komisaris memastikan pelaksanaan 

tata kelola perusahaan yang baik, berupa mengkaji perencanaan audit, menelaah 

laporan keuangan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Anggota 

komite audit kurang dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan 

pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 

KEP-643/BL/2012).  
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 Terjaminnya keterbukaan laporan keuangan, transparansi, keadilan untuk 

semua pemegang saham dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

manajemen yaitu manfaat dari  komite audit. Salah satu upaya perusahaan 

mengurangi kecurangan laporan keuangan, misalnya manipulasi dalam penyajian 

informasi akuntansi yaitu dengan komite audit sehingga dapat meningkatkan 

keintegritasan laporan keuangan maka didapat hasil penelitian komite audit tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan (Nicolin dan 

Sabeni 2013).  

Yang terakhir spesialisasi auditor, spesialisasi auditor yaitu alat ukur 

kualitas audit yang tingkat keefektifan dan keefisiennya tergantung dari 

kemampuan auditor didalam industri klien, sama halnya dengan pengetahuan 

mengenai klien (Nicolin dan Sabeni 2013). Spesialisasi auditor dilakukan oleh 

KAP dengan tujuan meningkatkan kompetensi dalam jasa audit yang berkualitas. 

Balsam (2003) kualitas yang lebih baik dimiliki spesialisasi auditor karena 

memiliki wawasan yang lebih luas tentang industri klien dengan memahami lebih 

dalam tekhnologi, personel, fasilitas secara fisik dan sistem pengendalian 

perusahaan yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mendeteksi ketidak 

teraturan.  

  Spesialisasi auditor berkontribusi pada kredibilitas yang diberikan auditor. 

Hamersley (2006), spesialis auditor dapat menginterpretasikan kesalahan 

pelaporan keuangan. Spesialis auditor memiliki pengetahuan lebih mendalam atas 

kebijakan akuntansi dan mengerti tetang industri klien lebih rinci, dengan harapan 

auditor akan lebih efektif dalam mengumpulkan bukti dan mengevaluasinya 
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sehingga mendeteksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang 

menghasilkan kualitas audit lebih akurat. Maka spesialisasi auditor berpengaruh 

terhadap integrtitas laporan keuangan. 

 Penelitian ini replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Candra Febrilyantri (2020). Beberapa perbedaan dalam penelitian ini diantaranya 

variabel independen sebelumnya intellectual capital, size, leverage dan peneliti 

selanjutnya menjadi intellectual capital, size, leverage, komite audit dan 

spesialisasi auditor. Hal ini berpijak pada saran untuk menambah jumlah sampel 

dan memperluas penelitian selanjutnya, menambah variabel lain dan dari sektor 

perusahaan lainnya. Kemudian peneliti selanjutnya juga membedakan objek 

penelitian dari sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur sektor food and beverage 

menjadi sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta 

peneliti memperpanjang periode penelitian sebelumnya tahun 2015-2018 menjadi 

tahun 2015-2020.  

 Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Intellectual Capital, Size, Leverage, Komite Audit, 

Spesialisasi Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020). 

1.2 Ruang Lingkup  

Untuk mempermudah pembahasan  sesuai dengan tujuan, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam sebuah permasalahan :  
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1. Melakukan penelitian mengenai pengaruh intellectual capital, size, 

leverage,  komite audit, spesialisasi auditor terhadap integritas laporan 

keuangan.  

2. Objek penelitian yang diteliti adalah sektor perusahaan aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitiannya tahun 2015-

2020.  

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, latar belakang, dan batasan masalah 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan?  

2. Apakah Size berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?  

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?  

4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?  

5. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan?  

1.4 Tujuan Peneliti  

Berdasarkan perumusan masalah, peneliti ingin mencapai tujuannya, yaitu 

:  

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Intellectual Capital 

terhadap  integritas laporan keuangan.  

2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Size terhadap 

integritas  laporan keuangan.  

3. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Leverage terhadap 

integritas laporan keuangan.  
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4. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Komite Audit 

terhadap  integritas laporan keuangan.  

5. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Spesialisasi Auditor  

terhadap integritas laporan keuangan.  

1.5 Kegunaan Penelitian  

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat ataupun 

sebuah kontribusi dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagi investor  

Salah satu acuan hasil penelitian ini dalam proses pengambilan keputusan 

investor, calon investor untuk berinvestasi keperusahaan dan bagi kreditur 

untuk  memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan melihat laporan 

keuangan  perusahaan tersebut. 

2. Bagi akademis   

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi hasil penelitian ini. 

Bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang dapat membantu mereka 

dalam memahami makna konservatisme akuntansi.  

3. Bagi perusahaan  

Memberikan partisipasi bagi perusahaan dalam konservatisme akuntansi 

ditinjau dari komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dan debt covenant.   

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat menjadi acuan atau menambah wawasan keilmuan, serta 

dapat membantu mereka dalam memahami tentang konservatisme akuntansi 
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hasil dari penelitian ini yang pada nantinya dapat dijadikan salah satu 

referensi bagi peneliti selanjutnya.  

  


