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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Hasil kinerja yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode dapat 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Para investor maupun calon 

investor dalam membuat suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan 

keuangan perusahaan sehingga diperlukan adanya pihak eksternal yang berfungsi 

dalam menunjang kualitas laporan yang dihasilkan lewat kegiatan audit 

(Pouraghajan, Ali, Tabari, & Haghparast, 2013). 

Laporan keuangan dapat dikatakan berguna bagi pihak pengambil 

keputusan jika laporan tersebut merupakan laporan yang berkualitas atau yang 

memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. Apabila laporan keuangan yang 

dihasilkan telah memenuhi kriteria dan telah diaudit, maka kepercayaan atas 

kebenaran laporan keuangan akan meningkat (Halim, 2015). 

Audit didefinisikan sebagai sebuah pemeriksaan yang objektif dan 

merupakan proses penyelidikan atas penyertaan akun yang berkaitan dengan kas 

maupun setara kas yang juga mencakup pemeriksaan atas dokumen yang 

mendasarinya dan terkadang, aset fisik yang memungkinkan auditor membentuk 

pendapat mengenai benar atau tidaknya pernyataan yang telah disajikan (Okolo, 

1989). 

Menurut Okpanachi (2018), kualitas audit merupakan sebuah konstruksi 

multi-dimensi yang terbukti cukup sulit untuk diukur. Hingga saat ini, belum ada 

keseragaman definisi atas kualitas audit. Pernyataan tersebut didukung oleh 
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Yuniarti (2011) yang memaparkan bahwa kualitas audit yaitu sesuatu yang 

abstrak, sukar diukur dan hanya auditor yang didapatkan oleh pengguna layanan 

audit. Deangelo (1981), menyatakan bahwa seorang auditor pasti memastikan dan 

langsung melaporkan kesalahan material jika ada, pemalsuan dan pengecualian 

yang ia temukan dalam sistem akuntansi klien. Definisi ini merupakan definisi 

yang paling sering digunakan oleh para peneliti. 

Hasil laporan audit merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan 

kredibilitas dalam laporan keuangan untuk para pemegang saham dan pengguna 

informasi akuntansi lainnya. Maka dari itu, kualitas audit sangat penting untuk 

diperhatikan dalam pross pengauditan (Adeniyi & Mieseigha, 2013). Dalam 

meningkatkan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor yang dapat 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi para 

masyarakat, investor dan juga bagi calon investor, kualitas audit sangatlah 

berguna. Faktor kualitas audit tidak terlepas dari unsur tata kelola perusahaan 

(Abdullah, Ismail, & Jamaluddin, 2006). 

Menurut Ebere (2015), tata kelola perusahaan berkaitan dengan cara 

kerja semua pihak didalam suatu perusahaan dalam memastikan bahwa pimpinan 

dan karyawan lainnya dapat mengambil suatu tindakan ataupun mengadopsi 

mekanisme yang dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan tersebut. 

Kurangnya kode tata kelola perusahaan akan menyebabkan keruntuhan banyak 

organisasi melalui penyalahgunaan kekuasaan, kecerobohan dalam menangani 

keuangan yang mengarah kepada ketidakmampuan dalam finansial, 

ketidakmampuan untuk mengikuti tata letak sistem pengendalian internal yang 
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menyebabkan kekurangan pimpinan organisasi yang kredibel terutama dalam hal 

perekrutan tenaga kerja yang nantinya akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan 

organisasi tersebut. 

Profitabilitas adalah indikator kinerja keuangan yang umum digunakan. 

Kinerja keuangan sangat mungkin mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

melibatkan auditor independen yang mahir. Diharapkan semakin tinggi 

kemampuan auditor, semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh 

keterlibatan audit. Oleh sebab itu, perusahaan yang lebih menguntungkan 

kemungkinan akan menginginkan kualitas audit yang lebih tinggi (Akhalumeh, 

Agweda, & Ogunkuade, 2017). 

Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dari karakter tata kelola 

perusahaan. Satu diantara nya merupakan struktur kepemilikan meliputi 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan 

kepemilikan manajerial, yang merupakan fondasi penting karena dapat 

berpengaruh langsung kepada board of director (Dong & Zhang, 2008). 

Struktur kepemilikan juga merupakan salah satu dorongan untuk 

mengawasi pelaporan keuangan dan melibatkan audit. Salah satu alasannya adalah 

karena laporan keuangan yang telah diaudit merupakan sumber daya penting bagi 

informasi tentang nilai perusahaan dan investor secara signifikan dalam 

menganalisis informasi akuntansi dan pembuatan keputusan keuangan tentang 

kualitas audit dan jenis laporan auditor (Hoseinbeglou, Masrori, & Asadzadeh, 

2013). 
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Menurut Hoseinbeglou et al. (2013), struktur kepemilikan dan dewan 

direksi dianggap sebagai pengukuran yang efektif pada pertumbuhan ekonomi 

perusahaan. Beberapa komposisi struktur kepemilikan adalah seperti pemegang 

saham institusional dan pemegang saham utama yang dapat mempengaruhi 

keuangan perusahaan dan kebijakan strategisnya. 

Kepemilikan institusional sangat mempengaruhi kualitas audit laporan 

keuangan yang akan dilaporkan dan diaudit oleh auditor. Tingginya kepemilikan 

institusional oleh investor luar akan mengurangi terjadinya kecurangan dalam 

perusahaan yang akan mengakibatkan kerugian terhadap masa depan perusahaan 

(Almuitairi, 2013). 

Manajemen didalam suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh 

kepemilikan yang terkonsentrasi. Ketika pemegang saham yang memiliki saham 

dalam jumlah yang besar terutama ketika menjadi anggota dewan dan sahamnya 

melampaui dewan yang lain. Pemantauan yang dilakukan oleh pemegang saham 

yang memiliki saham dalam jumlah yang besar akan memberikan akses pribadi 

dan nilai informasi yang relevan (Helfin & Shaw, 2000 dalam Zureigat, 2011). 

Secara teoritis, diharapkan bahwa perusahaan yang besar, dikarenakan 

memiliki sumber daya yang cukup memadai, akan mendapatkan pelayanan audit 

yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan Salehi dan Mansoury (2009), ukuran 

dari sebuah perusahaan audit digunakan untuk mewakili kualitas audit, yang 

berarti perusahaan audit yang besar memiliki reputasi yang harus dijaga, sehingga 

lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan layanan audit yang independen. 

Mereka memiliki finansial yang baik, fasilitas penelitian, teknologi yang canggih 
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dan karyawan yang berbakat untuk melalukan audit perusahaan besar. Seperti 

yang disebutkan di atas, hanya perusahaan besar yang mampu menarik layanan 

dari perusahaan besar tersebut, maka diharapkan audit mereka akan berkualitas 

tinggi. 

Melalui latar belakang diatas dan penelitian terdahulu mengenai kualitas 

audit, maka peneliti akan melakukan penelitian atas perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas 

Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

dihasilkan. Pentingnya laporan keuangan bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangannya, yaitu dengan menggunakan layanan audit yang bagus. Laporan 

keuangan yang tidak terjamin dapat menimbulkan salah persepsi oleh pengguna 

laporan dan merugikan berbagai pihak.  

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus mengenai kualitas audit, misalnya 

seperti kasus yang terjadi pada tahun 2017 oleh dua anggota kantor akuntan 

publik Big Four yaitu KPMG dan PwC yang dikenakan sanksi karena gagal 

dalam auditnya. Pengawasan dan struktur kepemilikan merupakan bagian dari tata 

kelola perusahaan yang berhubungan dengan hasil kinerja perusahaan. Menurut 

Effendi (2009), tata kelola perusahaan yang baik dapat membentuk pola kerja 
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manajemen yang transparan dan profesional. Sistem tata kelola perusahaan yang 

baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang bersih dan 

transparan. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasar pada permasalahan yang ada maka pertanyaan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah dewan direksi independen berpengaruh signifikan pada kualitas 

audit? 

2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan pada kualitas 

audit? 

3. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan pada kualitas 

audit? 

4.  Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada kualitas 

audit? 

5.  Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

6. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan pada kualitas audit? 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah dewan direksi independen berpengaruh signifikan 

pada kualitas audit. 

2. Mengetahui apakah ukuran dewan direski berpengaruh signifikan pada 

kualitas audit. 

3. Mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan pada 

kualitas audit. 

4. Mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

pada kualitas audit. 

5. Mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan pada 

kualitas audit. 

6. Mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh signifikan pada kualitas 

audit. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengamati kualitas KAP 

dengan memahami pengaruh dari karakteristik serta tata kelola 

perusahaan terhadap kualitas KAP ketika perusahaan menggunakan KAP 

Big 4 maupun non-Big 4. 
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2. Bagi Investor 

Diharapkan bermanfaat serta memberikan penjelasan yang berguna untuk 

investor yang berhubungan dengan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi KAP dan Auditor 

Melalui penelitian ini KAP diharapkan dapat mengetahui faktor yang 

mempunyai pengaruh atas kualitas audit agar dapat ditingkatkan. 

4. Bagi Akademisi Penelitian 

Diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan beserta dengan wawasan 

tentang kualitas audit dan dapat menjadi wejangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas 5 bab, setiap bab saling berhubungan dan 

melengkapi satu dengan yang lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang penjelasan secara umum dan menyajikan latar 

belakang permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berisi tinjuan pustaka berupa uraian sistematis atas hasil penelitian dan 

teori yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan serta perumusan 
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hipotesis. Bagian ini juga menjelaskan model penelitian dan perumusan 

hipotesis secara terperinci. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi penjelasan yang berhubungan dengan rancangan penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data, dan uji asumsi klasik.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliput analisis data dan pembahasan hasil uji hipotesis.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi penjelasan terkait dengan simpulan, keterbatasan, beserta 

dengan rekomendasi atas penelitian dari penulis bagi penelitian dimasa 

yang akan datang. 
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