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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement) 
Restatement adalah perusahaan merevisi laporan keuangan yang sudah 

diterbitkan karena adanya kesalahan saji yang bersifat material (Puspitasari & 

Januarti, 2014). Restatement juga bisa disebabkan karena adanya salah saji yang 

tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Perusahan yang melakukan penyajian ulang 

baik secara sukarela maupun diminta auditor, maka perusahaan wajib 

memberitahu ataupun membuat keterangan pada laporan keuangan selanjutnya 

mana yang sudah direvisi guna agar para investor tidak salah menggunakan 

informasi sebagai acuan lagi (Widyaningrum & Faisal, 2015). Menurut PSAK No. 

25 (revisi 2012) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya penyajian 

kembali laporan keuangan (Siregar & Rahayu, 2018): 

1. Perubahan Estimasi Akuntansi

Dengan tidak diketahuinya masalah maupun kejadian di masa mendatang,

maka di perlukan estimasi dalam laporan yang berbentuk pos-pos tertentu seperti 

masa manfaat aset yang akan disusut. Jika dalam perubahan estimasi berdampak 

pada material maka harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

2. Kesalahan Mendasar

Kesalahan disini dapat berupa kesalahan pengukuran, penyajian maupun

pengungkapan pos dalam laporan keuangan. Sehingga perlu dilakukannya koreksi 

atas kesalahan yang disesuaikan pada saldo laba awal periode. 

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan yang dibuat harus dapat dibandingkan selama beberapa

periode. Sehingga pada saat pembuatan laporan keuangan harus diterapkan 

kebijakan akuntansi secara konsisten. 

Perusahaan yang semakin sering melakukan restatement akan berdampak 

buruk pada jumlah aset menurun, serta kepercayaan investor pada perusahaan juga 

akan dipengaruhi sehingga harga saham juga berkurang (Kusumo & Meiranto, 

2014).  
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian pada topik restatement pernah dilakukan oleh Abbott, Parker, dan 

Peters (2004), Presley & Abbott (2013) dan Lin, Li dan Yang (2006), Abdullah et 

al. (2010), Ishak dan Yusof (2013), Mohammad, Wasiuzzaman, Morsali, dan 

Rapiah (2018), Hasnan, Marzuki, dan Shuhidan (2017), Ali, Saffa, Besar, dan 

Mastuki (2017), He (2015), Koloub dan Shoorvarzy (2015), Sinaga (2014), 

Sahputra dan Diantimala (2018), Wahab, Gist, dan Majid (2014), Gao dan Zhao 

(2016), Soroushyar dan Ahmadi (2016), Heninger, Kim, dan Nabar (2009), Gao 

dan Chen (2015), Retnoasih dan Faisal (2008), Lungeanu, Paruchuri dan Tsai 

(2010), Ma, Zhang, dan Yang (2015), Mao (2018), Othman (2018), Zhang, 

Huang, dan Habib (2018), Eshagniya dan Salehi (2017), Nasr dan Mohammadi 

(2015), Tariverdi, Lashgari, dan Jalalpour (2014). 

Pada penelitian Aziz, Mohamed,m Hasnan, Sulaiman, dan Aziz (2017) 

memakai variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

institusional, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing sebagai independen 

serta memiliki variabel kontrol yang dipakai untuk membantu penelitian. Variabel 

kontrol yang dipakai adalah ROA dan leverage. Dalam penelitian ini memakai 

Bursa Efek Malaysia dari periode 2005-2013. 

Ma dan Chang (2015) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Cina dari periode 2009-2013. Variabel yang dijadikan 

sebagai independen adalah board size, jumlah rapat dewan direksi, direktur 

independen, direktur yang menjadi dewan direktur dan CEO, jumlah dewan pria, 

keahlian direktur dan kepemilikan dewan direksi, serta mempunyai variabel yang 

berfungsi sebagai kontrol yakni ukuran perusahaan, ROE, Growth, leverage, dan 

perputaran total aset. 

Penelitian ini selain dilakukan diluar kota, di Indonesia topik restatement 

juga pernah diteliti oleh:  
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Gambar 2.1 Rancangan Penelitian oleh Puspitasari dan Januarti (2014) 

 
Gambar 2.2 Rancangan Penelitian oleh Akadiati (2018) 

Selain yang disebutkan diatas, masih terdapat penelitian yang dilakukan 

yang dilakukan berdasarkan pemilihan data dari BEI yaitu Anggraini dan 

Dianawati (2017), Siregar dan Rahayu (2018), Pertiwi (2012), Riandi, Sebrina dan 

Serly (2019) 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Independen terhadap 

Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Penyajian Kembali 

Laporan Keuangan 

Independensi dalam komite audit dapat diartikan sebagai sebuah sifat 

mandiri ataupun tidak ada berhubungan antara anggota terhadap pejabat dalam 

perusahaan (Apadore & Noor, 2013). Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam 

OJK nomor 55/POJK.04/2015 perusahaan memiliki kewajiban dalam mendirikan 

komite audit yang bukan termasuk pihak yang bersangkutan dengan perusahaan 

atau anggota yang berasal dari luar usaha. Komite audit yang banyak dan bersifat 

independensi akan mengurangi perusahaan melakukan penyajian kembali laporan 

keuangan karena pihak komite audit akan melakukan pengawasan secara efektif 
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dan tidak dipengaruhi oleh pihak manajemen (Widyaningrum & Faisal, 2015), 

sehingga pada saat ketemu adanya ketidaksesuaian dalam penyajian laporan 

keuangan akan diminta untuk melakukan penyajian kembali. Dengan begitu, 

laporan keuangan yang dibuat perusahaan lebih bisa diandalkan oleh para 

pengguna (Hashim & Rahman, 2011). 

Penelitian yang sebelum membuktikan adanya pengaruh independensi 

komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan yaitu Shafie dan 

Zainal (2016), Abbott et al. (2004), Mohammad et al. (2018), Pertiwi (2012) dan 

Abdullah et al. (2010) juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan 

negatif. Widyaningrum dan Faisal (2015), Lin et al. (2006), Hasnan dan Hussain 

(2015), Kusuma dan Rohman (2014), Ali, Besar dan Mastuki (2017) tidak 

menemukan adanya pengaruh terhadap restatement.  

 

2.3.2 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Penyajian Kembali Laporan 

Keuangan 

Komite audit melaksanakan pertemuan guna untuk memantau, diskusi dan 

implementasi strategi serta untuk berkonsultasi bersama dan memberikan 

pendapat dalam mendeteksi penyimpangan pelaporan Mohammad et al. (2018). 

Pertemuan antar anggota komite yang semakin banyak akan mengurangi 

kemungkinan terjadinya penyajian kembali laporan keuangan, hal ini karena pada 

saat rapat akan terdapat pembahasan tentang proses laporan keuangan dan cara 

penyelesaian masalah yang ditemukan, sehingga dapat mencari solusi dalam 

penyelesaian permasalahan dengan mengemukakan pendapatan masing-masing 

anggota. Menurut ketentuan OJK nomor 55/POJK.04/2015 yang mengatur komite 

audit wajib melakukan rapat dengan sesama anggota paling tidak tiga bulan sekali 

(Amalia & Didik, 2017). 

Penelitian ini pernah di lakukan oleh Mohammad et al. (2018) dan Abbott et 

al. (2004) mendapatkan hasil pengaruh signifikan negatif dan Anggraini & 

Dianawati (2017) menemukan adanya pengaruh signifikan positif sedangkan Lin 

et al. (2006), Presley dan Abbott (2013), Pertiwi (2012), Ali et al. (2017) dalam 

penelitiannya tidak terdapat bukti yang menyatakan adanya pengaruh terhadap 

rapat komite audit. 
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2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penyajian Kembali Laporan 

Keuangan 

Anggota komite audit diwajibkan oleh OJK untuk dibentuk dengan anggota 

minimal terdapat atas tiga anggota yang ketuanya dipilih dari dewan komisaris 

independen dan dua anggota lagi yang merupakan orang eksternal atau pihak luar 

yang tidak berafiliasi (Pembayun & Januarti, 2012). Pembentukan komite audit 

memiliki peluang yang lebih besar dalam peninjauan keuangan perusahaan, serta 

fungsi pada komite audit berupa perlakuan pemantauan terhadap perusahaan agar 

tetap mematuhi aturan yang ada, komite audit juga bertugas dalam melakukan 

internal kontrol, kemampuan perusahaan untuk menghadapi resiko, dan 

menangani keluhan dari konsumen (M & Laksito, 2017). Ukuran komite audit 

yang semakin besar cenderung akan menurunkan persentase adanya penyajian 

kembali laporan keuangan karena banyaknya anggota dapat mempermudah tiap 

anggota dalam hal pembagian tugas akan jelas serta tidak mencakup luas dengan 

begitu anggota komite audit akan fokus dan lebih efektif pada mengawasi adanya 

proses aktivitas perusahaan. 

 Hasil penelitian Kusumo dan Meiranto (2014), Widyaningrum dan Faisal 

(2015), Abbott et al. (2004), Siregar dan Rahayu (2018), Pertiwi (2012), Ali et al. 

(2017) mengungkapkan tidak terdapat signifikansi, bertolak belakang dengan 

dengan penelitian dari Lin et al. (2006) dan Mohammad et al. (2018) yang 

mendapatkan hasil pengaruh signifikansi negatif pada penyajian kembali laporan 

keuangan. 

 

2.3.4 Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Penyajian 

Kembali Laporan Keuangan 

 Kemahiran komite audit menjadi sesuatu yang penting dalam membantu 

menjaga adanya keefektivitasan. Kemahiran pada komite audit merupakan suatu 

kewajiban yang sudah ditetapkan dalam aturan OJK (Pembayun & Januarti, 

2012). Dalam pembentukan komite audit diharuskan terdapat paling tidak satu 

anggota yang mempunyai pengalaman dalam aspek keuangan maupun akuntansi, 

dengan begitu, komite audit dapat memahami cara pengauditan laporan oleh 

auditor, memahami kebijakan dalam akuntansi serta memahami kompleksitas 
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laporan keuangan (Dwiharyadi, 2017). Perusahaan yang memiliki tingkat 

persentase anggota yang tinggi dan memiliki kemahiran yang professional maka 

tingkat keterjadian penyajian kembali akan rendah, hal ini karena komite audit 

memahami dan dapat mendeteksi laporan keuangan yang memiliki kesalahan 

maupun yang melanggar aturan sehingga pada saat itu komite audit dapat 

membenarkannya. 

 Penelitian Mohammad et al. (2018) dan Abbott et al. (2004) mendapatkan 

hasil signifikan negatif terhadap restatement laporan keuangan dan Ali et al. 

(2017) dan Butar (2018) menghasilkan pengaruh signifikansi positif terhadap 

restatement. Sebaliknya Lin et al. (2006) dan Shafie dan Zainal (2016), 

Widyaningrum dan Faisal (2015), Presley dan Abbott (2013), Pertiwi (2012) tidak 

menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap restatement laporan keuangan. 

 

2.3.5 Pengaruh Leverage terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan 

 Rasio yang digunakan dalam menaksir banyaknya peluang perusahaan 

untuk melunasi hutangnya (Ibrahim & Suryaningsih, 2016). Rasio digunakan 

untuk menghitung berapa banyak persentase hutang dan aset yang ada pada 

perusahaan. Persentase tingkat hutang pada perusahaan yang semakin tinggi 

cenderung dapat meningkatkan kemungkinan penyajiaan kembali, sebab tingkat 

hutang yang tinggi pada perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan 

untuk melakukan cara supaya tetap memiliki investor yang mau menginvestasikan 

saham mereka. Dimana tingkat hutang tersebut menggambarkan perusahaan tidak 

mampu melakukan pembayaran hutang sehingga melakukan manipulasi hasil 

keuangan untuk menarik perhatian investor maupun kreditur untuk mengeluarkan 

dana untuk menjalankan aktivitas perusahaan.  

Penelitian variabel ini pernah dilakukan pada Mohammad et al. (2018), 

Aziz et al. (2017), Puspitasari dan Januarti (2014) menemukan ada pengaruh 

signifikansi negatif terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Sebaliknya 

Ishak dan Yusof (2013) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan. Kusumo dan Meiranto (2014), dan Akadiati 

(2018), Presley dan Abbott (2013), Pertiwi (2012), Ma dan Chang (2015), Ali et 
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al. (2017) belum ketemu pengaruhnya terhadap penyajian kembali laporan 

keuangan.  

 

2.3.6 Pengaruh Jumlah Anak Perusahaan terhadap Penyajian Kembali 

Laporan Keuangan 

 Perusahaan yang berkembang dalam bisnisnya akan ingin memperluas 

usahanya sehingga mendirikan anak perusahaan yang dikendali oleh perusahaan 

induk (Cristansy & Ardiati, 2018). Immanuel dan Yuyetta (2014) mengatakan 

bahwa tidak perlu melakukan bisnis dan ditempat yang sama karena perusahaan 

induk dan anak merupakan usaha yang terpisah. Laporan yang dihasilkan oleh 

setiap anak perusahaan akan dijadikan satu bersama laporan pusat sesuai dengan 

peraturan yang mengatur tentang entitas anak perusahaan.Semakin banyak anak 

perusahaan maka dalam hal pengawasan laporan keuangan juga rumit sehingga 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyajian akan tinggi karena anak 

perusahaan yang banyak dalam hal melakukan pemantauan akan semakin luas dan 

pastinya ada tidak semua perusahaan dapat diawasi dengan baik. Mohammad et 

al. (2018) mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh signifikan positif pada 

penyajian kembali laporan keuangan. 

 

2.3.7 Pengaruh Persentase Jumlah Anak Perusahaan Asing terhadap 

Penyajian Kembali Laporan Keuangan 

 Dimana perusahaan induk mendirikan perusahaan anak di luar kota dan 

perusahaan tersebut tetap dikendalikan oleh perusahaan induk. Perusahaan yang 

berada di luar tidak bisa mengikuti aturan seperti perusahaan induk karena harus 

mengikuti aturan sesuai dengan negara yang dijadikan sebagai tempat 

berinvestasi. Jumlah anak perusahaan asing yang semakin banyak akan 

meningkatkan keterjadian restatement, hal ini karena entitas anak perusahaan 

asing memiliki peraturan masing-masing dan pemantauan hanya bisa dilakukan 

secara terbatas karena posisinya jauh. Mohammad et al. (2018) menemukan 

adanya pengaruh positif pada penyajian kembali laporan keuangan. 
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2.3.8 Pengaruh Persentase Direktur Non Eksekutif terhadap Penyajian 

Kembali Laporan Keuangan 

Direksi dipilih oleh pemegang saham untuk membantu dalam hal 

mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan serta direksi tidak memihak 

pada siapapun atau bersifat independensi (Ridwan & Afriyenti, 2019). Anggota 

direksi independen juga diwajibkan oleh aturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 

tidak berhubungan dengan setiap pemegang saham ataupun bersifat afiliasi. 

Direktur tidak tunduk pada pemegang saham pengendali, sehingga mereka 

memiliki keuntungan dalam mengawasi manajemen dan dapat membuat penilaian 

independen. Perusahaan dengan proporsi tinggi direktur independen lebih 

cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan, sehingga 

kualitas informasi akuntansi relatif tinggi, dan kemungkinan penyajian kembali 

keuangan lebih kecil.  

Wang (2014) menemukan adanya signifikansi negatif terhadap penyajian 

kembali laporan keuangan. Abbott et al. (2004), Hasnan et al. (2017), Abdullah et 

al. (2010), Hasnan dan Hussain (2015), Presley dan Abbott (2013), Ma dan Chang 

(2015), Butar (2018), Mohammad et al. (2018) menghasilkan penelitian yang 

tidak adanya signifikan terhadap restatement. 

 

2.3.9 Pengaruh Keahlian Dewan Direksi terhadap Penyajian Kembali 

Laporan Keuangan 

 Selama ini Kantor Akuntan Publik atau KAP besar yang melakukan tugas 

audit pada laporan keaungan perusahaan sangat dipercaya dan memiliki kualitas 

yang sangat tinggi. Jika seorang direksi juga pengalaman kerja dalam KAP big 

four akan dipandang bagus oleh investor karena investor percaya bahwa 

pengalaman yang didapatkan dari bekerja ditempat KAP akan sangat membantu 

perusahaan dalam mengatur dan melakukan pengawasan sehingga laporan yang 

dihasilkan nantinya juga akan terpercaya dan berkualitas. Keahlian dewan direksi 

yang yang banyak akan mengurangi keterjadian penyajian kembali laporan 

keuangan, karena direksi yang memiliki pengalaman pada KAP besar akan 

memiliki banyak pemahaman tentang proses pelaporan keuangan sehingga 

mengetahui dan lebih bisa mendeteksi adanya kesalahan pada saat penyajian 
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laporan keuangan. Terdapat 4 KAP besar pada Indonesia diantaranya (Harijanto, 

2019): 

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst &Young. 

2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu. 

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG). 

4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse 

Coopers. 

 Wang (2014) dalam penelitian menemukan terdapat pengaruh signifikansi 

negatif pada penyajian kembali laporan keuangan. Berlawan arah pada hasil 

penelitian yang didapatkan oleh Ma dan Chang (2015), Mohammad et al. (2018) 

tidak menemukan adanya pengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan. 

 

2.3.10Pengaruh Board Size terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan 

 Setiap perusahaan pasti mempunyai beberapa orang yang berjabat sebagai 

direksi, dan direksi tersebut mempunyai tanggung jawab dalam mengelola 

perusahaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Banyaknya jumlah dereksi 

akan membawa bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik, 

Perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang banyak akan mudah 

dikendalikan dan pengawasan juga akan semakin efektif sehingga akan 

mengurangi kemungkinan keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.  

 Hasnan et al. (2017) membuktikan dewan direksi dapat berpengaruh 

signifikan negatif terhadap restatement laporan keuangan dan Anggraini dan 

Dianawati (2017), Mohammad et al. (2018), Presley dan Abbott (2013), Ma dan 

Chang (2015) tidak membuktikan adanya pengaruh signifikansi pada restatement 

pelaporan keuangan. 

 

2.3.11Pengaruh Growth terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan 

 Growth berupa rasio yang dimanfaat untuk melihat berapa besar saham 

yang di pasaran dibanding dengan nilai buku saham. Pemandangan growth 

didasarkan besarnya harga saham yang terjual dibandingkan dengan nilai buku. 
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Growth yang digunakan adalah market to book value yang mengindikasikan 

pandangan investor terhadap nilai perusahaan. Dana yang berasal dari investor, 

kreditur dan pemangku kepentingan lain terhadap situasi yang dihadapi perusahan 

disebut market value. Jadi market value disini berupa saham yang harus dibeli 

kembali oleh perusahaan untuk mengendali perusahaan secara penuh sedangkan 

nilai buku adalah nilai yang berasal dari hutang, ekuitas dan kekayaan perusahaan 

yang berasal dari pencatatan masa lalu dan dapat di lihat pada laporan posisi 

keuangan (Setiawan & Mahardika, 2019).  

 Pertumbuhan yang semakin tinggi akan meningkatkan keterjadian penyajian 

kembali, karena perusahaan yang pertumbuhan perusahaannya meningkat 

cenderung akan lebih memerhatikan kualitas pada laporan keuangan sehingga 

kesalahan yang ditemukan cenderung akan disajikan kembali dan perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan yang tinggi cenderung akan semakin susah dalam 

pemantaun. Peneliti sebelumnya mendapatkan hasil pengaruh signifikan terhadap 

restatement laporan keuangan Mohammad et al. (2018), Ishak dan Yusof (2013) 

bertimbal balik pada penelitian Abbott et al. (2004), Presley dan Abbott (2013), 

Pertiwi (2012), Ma dan Chang (2015). 

 

2.4  Model Penelitian 

Kerangka pemikiran yang tercantum pada penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian, sumber: Peneliti, 2019 
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2.4  Perumusan Hipotesis 

H1: Independensi komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan. 

H2: Rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penyajian 

kembali laporan keuangan. 

H3: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penyajian 

kembali laporan keuangan. 

H4: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan. 

H5: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penyajian kembali laporan 

keuangan. 

H6: Jumlah anak perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penyajian 

kembali laporan keuangan. 

H7: Persentase jumlah anak perusahaan asing berpengaruh signifikan positif 

terhadap penyajian kembali laporan keuangan. 

H8: Persentase direktur non eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan. 

H9: Keahlian dewan direksi memiliki berpengaruh negatif terhadap penyajian 

kembali laporan keuangan. 

H10: Board Size memiliki berpengaruh negatif terhadap penyajian kembali 

laporan keuangan. 

H11: Growth memiliki berpengaruh positif terhadap penyajian kembali laporan 
keuangan. 
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