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baik dan independen dalam pengawasan kinerja, maka akan menghasilkan laporan 

keuangan yang berintegritas. Komite audit independen mempengaruhi integritas 

laporan keuangan karena komite audit yang mempunyai keahlian di bidang 

akuntansi maupun audit dan berperan dalam perusahaan untuk mengawasi laporan 

keuangan yang berintgritas. Ukuran KAP mempengaruhi integritas laporan 

keuangan karena KAP big four memiliki insentif untuk mrnghindari hal yang 

dapat merusak reputasinya dibandingkan KAP non big four. Audit Tenure 

mempengaruhi integritas laporan keuangan karena perusahaan membutuhkan jasa 

seorang audit untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. Jumlah 

pertemuan komite audit mempengaruhi integritas laporan keuangan karena 

semakin banyak komite audit melakukan meetting dengan auditor eksternal, maka 

secara efektif akan terjaga integritasnya sehingga dapat meningkatkan integritas 

laporan keuangan yang disajikan. 

           Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Paramita dan Cahyonowati (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Paramita dan Cahyonowati (2014) adalah integritas laporan keuangan 

menggunakan proksi konservatisme sedangkan penelitian ini menggunakan Book 

to Market (BtM). Perbedaan selanjutnya penelitian ini menambahkan variabel 

jumlah pertemuan komite audit yang mengacu pada penelitian Mutmainah dan 

Wardhani (2013).  

            Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesi (BEI)  tahun periode 2014-2016, dengan teknik purposive 

sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 24 sampel dengan periode 



 
 

ix 
 

penelitian dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 72. 

Kemudian teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 

program SPSS. 

           Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa  

Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

intgritas laporan keuangan (ditolak), karena pihak institusi banyak berperan diluar 

perusahaan, sehingga tidak kurang mampu mempengaruhi integritas laporan 

keuangan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap intgritas laporan keuangan (ditolak), karena persentase saham yang 

dimiliki manajemen sangat kecil. Manajer kurang merasa memiliki perusahaan 

sehingga integritas laporan keuangan rendah. Komisaris independen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan (diterima), karena 

komisaris independen posisi terbaik untuk memonitoring perusahaan supaya 

terciptanya (GCG) dan mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan 

manajemen terhadap laporan keuangan. Komite audit independen berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan (ditolak), karena 

keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat mandatory dan tidak 

dapat menjalankan tugasnya dalam memonitor laporan keuangan, sehingga gagal 

untuk mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.  

          Selanjutnya, ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan (diterima), karena KAP big four lebih memiliki 

sumber daya yang lebih baik dan menjaga reputasinya dibandingkan dengan 

perusahaan audit yang kecil, sehingga akan berusaha untuk menyajikan laporan 
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keuangan yang berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil. Auditor tenure 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan 

(ditolak), karena auditor tenur yang diganti maupun tidak di ganti tidak dapat 

dijadikan sebagai pembanding perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh  negatif dan tidak 

signifikan terhadap integritas laporan keuangan (ditolak) karena meskipun rapat 

komite audit banyak tetapi tidak ada tindak lanjut dari dewan komisaris maka 

rapat komite audit tidak akan efektif dalam meningkatkan integritas laporan 

keuangan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

“Apa yang kita perjuangkan dengan sepenuh hati pasti akan bermuara pada titik 

yang paling indah. Beranjaklah dan kejar impianmu, bawa serta do’a dalam setiap 

langkah. Percayalah, bahwa ALLAH SWT akan selalu memberi lebih dari apa  

yang kita minta” 

 

“Man jadda Wajada” 

 

“Barang siapa yang menghendaki kebaikan didunia,maka dengan ilmu. Barang 

siapa  yang menghendaki kebaikan diakhirat maka dengan ilmu. Dan barang siapa 

yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” 

(H.R Bukhori dan Muslim) 

 

 

         Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Bapak dan ibuku yang tercinta dan tersayang 

 Kakakku yang paling cuek dan aslinya perhatian 

 Keluargaku yang tersayang 

 Sahabat-sahabatku yang ter love  

 Teman-temanku yang seperjuangan 

 Calon imamku yang masih di rahasiakan Allah 

 Untuk yang selalu tanya kapan wisuda 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta 

inayah-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad SAW. Atas do’a 

serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Integritas Laporan Keuangan”. Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi 

salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak) Program 

Studi Akuntansi. Selama penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak 

dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak baik itu berupa 

pengarahan, pemberian informasi, saran serta bimbingan yang seluruhnya sangat 

berarti bagi penulis. 

Untuk  itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang 

mendalam atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

selama menyusun Skripsi ini, kepada yang terhormat : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si,Ph.D selaku Dekan Fakultas 

 Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra Winarsih, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku dosen pembimbing   

 yang penuh kesabaran dalam membimbing saya, memotivasi saya dan 

 mengarahkan penulis  hingga skripsi ini selesai. 
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4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staff karyawan Universitas Islam 

 Sultan Agung, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan 

 sebagai dasar penulisan pra skripsi ini. 

5. Kedua orang tua penulis yang sudah memberikan doa dan semangat dalam 

 menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kakak penulis yang sudah memberikan motivasi dan dorongan sehingga 

 saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabatku Tere, Aini, Nina, Kabilah, Cucum, dan Ika yang selalu 

 semangat, nasihat dan keceriaan selama penulis menyelesaikan skripsi 

 ini. 

8. Nia, Zahra, dan Linda yang selama ini selalu memotivasi , memberikan 

 semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menemani penulis melewati 

 masa-masa saat senang dan susah selama bertahun-tahun yang sudah seperti 

 keluarga sendiri bagi penulis. 

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan 

 Agung Semarang Angkatan 2014. 

10. Semua kerabat, teman dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan 

 dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

 penyusunan skripsi ini. Semoga kalian dibalas oleh Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun agar usulan penelitian ini dapat lebih sempurna. Namun 
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besar harapan penulis semoga usulan penelitian skripsi ini memberikan manfaat 

bagi pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 

  Semarang, 14 September 2018 

  Penulis, 

 

 

  Ana Zuliana 

  NIM : 31401405381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


