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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Kualitas Audit 

Peran audit merupakan suatu bentuk pengurangan atas kesenjangan 

informasi atas angka akuntansi serta untuk meminimalisir kerugian residual atas 

kesempatan manajerial dalam pelaporan laporan keuangan yang nantinya akan 

menjadi suatu jaminan bagi para investor yang mengandalkan laporan keuangan 

hasil audit tersebut (Adeniyi & Mieseigha, 2013). Deis dan Giroux (1992) 

menyatakan bahwa dengan adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaaan 

terhadap hasil kerja audit akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan 

nantinya.  

Kualitas audit mengacu pada kemampuan pelaksanaan audit dalam 

mendeteksi kesalahan material dan penipuan yang mengarah kepada kesalahan 

penyajian didalam laporan keuangan (Akhalumeh, Agweda, & Ogunkuade, 2017). 

DeAngelo (1981) mengartikan kualitas audit dengan suatu bentuk pengukuran 

kemahiran auditor mendeteksi dan melaporkan kekeliruan yang terjadi didalam 

laporan keuangan. Kualitas audit merupakan sesuatu yang kompleks dan memiliki 

konsep multi-dimensi. Persepsi audit dari berbagai jenis pemangku kepentingan 

tergantung pada tingkat keterlibatan pemangku pada proses pengauditan dan dari 

sudut pandang  mengenai pengukuran kualitas audit (Anafiah, Diyanty, & 

Wardhani, 2017). 
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Hasil penelitian dari Almomani (2015), menyatakan bahwa disimilaritas 

informasi seorang manajer dan pemilik modal atas kredibilitas pada laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat dibantu oleh audit eksternal. Saat laporan yang 

diaudit mengandung kesalahan dan tidak terditeksi dan dilaporkan auditor maka 

akan merendahkan kualitas audit. Kualitas audit mempunyai kaitan dengan 

kualitas laporan keuangan yang diaudit karena tingkat kualitas merupakan 

jaminan atas kebenaran kualitas pelaporan keuangan (Pham, Duong, Quang, 

Pham, & Ho, 2017). 

DeAngelo (1981) melewati penelitiannya memperoleh bahwa kualitas 

audit dipengaruhi oleh ukuran audit. Hasil dari penelitian membuktikan ukuran 

KAP mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit yaitu KAP 

yang besar berarti mempunyai insentif yang besar untuk meningkatkan 

kualitasnya karena mereka akan kehilangan klien jika mengaudit dengan tidak 

akurat, KAP besar memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dibandingkan 

KAP kecil sehingga kualitas audit akan lebih bagus, serta KAP besar cenderung 

mempertimbangkan kredibilitas saat bertemu dengan klien yang berisiko tinggi, 

sebaliknya KAP kecil akan cenderung mengambil risiko karena adanya motif 

hubungan jangka panjang. 

Penelitian yang dilakukan Boone, Khurana, dan Raman (2009), 

menyampaikan bahwa investor menganggap bahwa kualitas audit akan lebih 

tinggi jika diaudit oleh perusahaan audit Big 4. Auditor Big 4 meliputi Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler, Deloitte, Ernst and Young, dan Price Waterhouse 

Coopers.  Salah satu cara untuk mengukur kualitas audit secara tidak langsung 
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yaitu dengan menggunakan ukuran audit yang merupakan variabel dummy, 

dimana ukuran audit tergantung audit perusahaan termasuk Big 4 atau non Big 4 

(Adeniyi & Mieseigha, 2013). Contoh pengukuran lain atas kualitas audit yaitu 

dimana perusahaan menggunakan auditor institusi ataupun bukan sebagai ukuran 

kualitas audit (Hoseinbeglou, Masrori, & Asadzadeh, 2013). 

Konsep dari struktur kepemilikan dan kualitas audit saling berkaitan satu 

sama lain karena merupakan alat dalam tata kelola perusahaan yang 

mempengaruhi kualitas audit. Pengaruh kualitas audit oleh struktur kepemilikan 

sudah diperdebatkan secara teoritis dan empiris dalam literatur keuangan. 

Penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa karena pemilik meratifikasi 

pemilihan auditor, sehingga auditor menganggap mereka sebagai klien dan 

melindungi kepentingan mereka. Ini dapat memberikan kesempatan kepada 

pemegang saham untuk memanipulasi laporan audit yang akan menurunkan 

tingkat kualitas audit (Odudu, Terzungwe, & Joshua, 2018). 

Penelitian lain yang juga menggunakan ukuran audit sebagai variabel 

dalam menghitung kualitas audit yaitu Adeyemi dan Fagbemi (2010), Khaddash, 

Nawas, dan Ramadan (2013), Varici (2013), James dan Izien, (2014), Velnampy, 

Sivathaasan, Tharanika, dan Sinthuja (2014), Talebnia, Baghiyan, dan Baghiyan 

(2017), Wasonga (2017), AlQadasi dan Abidin (2018), Alzeaideen dan Al-rawash 

(2018), Asiriuwa, Aronmwan, Uwuigbe, State, dan Uwuigbe (2018), serta 

Dwekat, Mardawi, dan Abdeljawad (2018). 

Penelitian yang menggunakan cara pengukuran yang berbeda yaitu going 

concern meliputi Knechel dan Vanstraelen (2007), Shafie et al. (2009), Carey, 
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Simnett, Carey, dan Simnett (2013); discretionary accrual meliputi Al-Thuneibat 

(2010), Sajadi, Farazmand, dan Ghorbani (2012), Siregar, Amarullah, Wibowo, 

dan Anggraita (2012), Elshafie dan Nyadroh (2014); biaya audit meliputi Makni, 

Kolsi, dan Affes (2012), Yasin dan Nelson (2013), Corbella, Florio, Gotti, dan 

Mastrolia (2015), Hassan, Khaldoon, dan Zhang (2015), Veronica dan Anggraita 

(2016), Olayinka (2017), Pham et al. (2017), Homayoun dan Hakimzadeh (2017), 

Mohammed, Joshua, dan Nma (2018), serta Ibrahim dan Ali (2018). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian atas variabel kualitas audit telah diteliti oleh banyak orang, 

yaitu Kaufmann, Gordon, dan Owers (2000), Carcello, Hermanson, Neal, dan 

Riley (2002), Alshammari (2005), Abusbaiha (2007), Noor, Mastuki, dan Badai 

(2008), Liu, Wang, dan Wu (2011), Yuniarti (2011), Beisland, Mersland, dan 

Øystein (2013), Kheirollahi, Behshour, dan Azadi (2014), Sakka dan Jarboui 

(2015), Veronica dan Anggraita (2016), Kee dan Yu (2017), Bett (2017), Anafiah 

et al. (2017), Talebnia et al. (2017), Abid, Shaique, dan Haq (2018), Chandren 

(2018).  

Banyak penelitian terhadap kualitas audit namun faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitian kualitas audit berbeda antara satu peneliti dengan 

peneliti lainnya. DeAngelo (1981) melakukan penelitian terhadap pengaruh 

auditor size terhadap kualitas audit. Penelitian dilakukan dengan variabel 

independen auditor firm size dan variabel dependen kualitas audit. Model 

penelitian yang dilakukan Deis dan Giroux (1992) mengenai variabel dependen 
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kualitas audit dengan menggunakan audit tenure, clients, peer, board, in (size), in 

(wealth), year, report, time, danin (hours) sebagai independen untuk mengukur 

kualitas audit.  

Penelitian terhadap perusahaan yang bergerak dibidang asuransi yang 

dilakukan oleh Beasley dan Petroni (1998) dengan menggunakan kualitas audit 

sebagai variabel dependen. Keberadaan dewan direktur luar sebagai independen 

dan variabel kontrol mutual insurer, ukuran perusahan, diversifikasi geografi, 

Indeks H, capital issue, kesehatan perusahaan, leverage, dan kepemilikan 

manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian yang mempengaruhi kualitas audit, sumber: 

Beasley dan Petroni, 1998. 
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Penelitian mengenai keefektifan tata kelola perusahaan atas kualitas audit 

pada 492 unit usaha di Amerika Serikat tahun 2001 dilakukan oleh Abbott, 

Parker, Peters, dan Raghunandan (2003). Kualitas audit diukur dengan biaya 

audit. Independensi dewan, ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, kompleksitas 

perusahaan, anak cabang asing, rapat dewan komisaris, keahlihan komite audit, 

independensi komite audit, rapat komite audit, dan opini audit digunakan sebagai 

variabel independen. 

Niskanen, Karjalainen, dan Niskanen (2009) melakukan penelitian 

terhadap pengaruh biaya agensi terhadap kualitas audit. Kualitas audit digunakan 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan persentase 

kepemilikan, leverage, maturity, dipersion, CEO power sebagai variabel 

independen dan umur perusahaan, ROA, loss, distress, quick sebagai variabel 

kontrol. Kualitas audit juga diteliti oleh Barua, Rama, dan Sharma (2010) dengan 

menggunakan ukuran perusahaan, hutang jangka panjang, persediaan, arus kas, 

anggaran komite audit, persentase internal audit, biaya audit, industri finansial, 

industri jasa, ukuran komite, independensi komite, keahlian komite, dan rapat 

komite sebagai variabel independen. 

Imanzadeh dan Lalepour (2013) meneliti mengenai dampak mekanisme 

tata kelola perusahaan pada kualitas audit pada Bursa Efek Tehran dengan 

menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. Kepemilikan 

institusional, konsentrasi kepemilikan beserta dengan pemegang saham terbanyak 

digunakan sebagai variabel independen, sedangkan ukuran perusahaan dan 

leverage sebagai variabel kontrol. Penelitian terhadap kualitas audit juga diteliti di 
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Tehran meliputi Addin dan Alavirad (2013), Rezaei dan Shabani (2014), 

Kheirollahi et al. (2014), Homayoun dan Hakimzadeh (2017), Khasharmeh dan 

Joseph (2017). 

Penelitian tentang keterlambatan audit dan kualitas audit yang dilakukan 

oleh Enofe et al. (2013) dengan variabel dependen kualitas audit. Keterlambatan 

audit sebagai variabel independen sedangkan ukuran dewan dan total 

keterlambatan sebagai variabel kontrol meneliti tentang tenure dan kualitas audit 

yang bertujuan untuk menyediakan bukti tentang hubungan antara tenure audit 

dan kualitas audit di Nigeria. Sampel untuk pengukur penelitian sebanyak 50 di 

Nigeria. Variabel independen yang digunakan yaitu audit tenure sedangkan 

variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan independen, 

ukuran dewan, dan kepemilikan direktur. 

Penelitian tentang dampak karakteristik perusahaan atas kualitas audit di 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Tehran diteliti oleh Pouraghajan et al. 

(2013), menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. Kepemilikan 

institutional, ownership of natural persons serta kepemilikan manajerial sebagai 

variabel independen sedangkan ukuran perusahaan dan financial leverage adalah 

variabel kontrol. Velnampy et al. (2014) juga meneliti hubungan antara struktur 

kepemilikan pada kualitas audit. Kualitas audit selaku varibel dependen, dengan 

variabel independen yang terdiri dari board leadership structure, rapat komite 

audit, direktur non-eksekutif, dan direktur independen non-eksekutif. 
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Kasim, Hashim, dan Salman (2016) meneliti tentang konsep relasi antara 

tata kelola perusahaan dan kualitas audit di Bursa Efek Malaysia. Variabel 

kualitas audit digunakan sebagai dependen sedangkan ukuran dewan, CEO 

duality, direktur independen, financial expertise dan internal shari’ah committee 

sebagai variabel independen. Penelitian yang juga dilakukan di negara Malaysia 

meliputi Salleh dan Manson (2006), Abdullah, Ismail, dan Jamaluddin (2008), 

Shafie, Hussin, Yusof, dan Hussain (2009), Yasin dan Nelson (2013), Rahmina et 

al. (2015), Ibn dan Bala (2015), Kasim et al. (2016), Ho dan Yu (2017), AlQadasi 

dan Abidin (2017). 

Penelitian terdahulu terhadap kualitas audit dilakukan oleh peneliti 

Aronmwan dan Ashafoke (2016) tentang hubungan antara reputasi KAP terhadap 

kualitas audit di Nigeria menggunakan audit firm reputation, audit committee 

independence, audit committee size, audit committee expertise, company size, dan 

leverage sebagai variabel independennya. Penelitian menunggunakan variabel 

independen yang sama juga pernah dilakukan oleh James dan Izien (2014) tetapi 

bedanya dia menambahkan variabel audit tenure sebagai bahan dalam 

penelitiannya. Pada tahun yang bersamaan peneliti Gacar (2016) menggunakan 

firm size, financial leverage, CEO duality, free float rate, independen board 

member, company age, institusional investors sebagai variabel independen untuk 

meneliti variabel dependen kualitas audit. 
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Gambar 2.2 Model penelitian yang mempengaruhi kualitas audit, sumber: Gacar, 

2016. 

Akhalumeh et al. (2017) meneliti mengenai hubungan tata kelola dalam 
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ukuran perusahaan, dewan independen, ukuran dewan, financial leverage, 

profitabilitas sebagai variabel independen. Penelitian dengan objek yang sama 

yaitu tata kelola perusahaan juga dilakukan oleh Alshammari (2005), Salleh dan 

Manson (2006), Abusbaiha (2007), Noor et al. (2008), Liu dan Lai (2012), Makni 

et al.  (2012), Corbella et al. (2015), Sakka dan Jarboui (2015), Kasim, Hashim, 

dan Salman (2016), Talebnia et al. (2017), Bett (2017), Dwekat, Mardawi, dan 

Abdeljawad (2018) , serta AlQadasi dan Abidin (2018). 
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Alzeaideen dan Al-rawash (2018), melakukan penelitian mengenai efek 

dari struktur kepemilikan terhadap kualitas audit pada Bursa Efek Jordan dengan 

kualitas audit sebagai variabel dependen nya. Konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan asing, dan kepemilikan institusi yang digunakan sebagai variabel 

independen. 

Penelitan terdahulu dilakukan oleh Dwekat, Mardawi, & Abdeljawad 

(2018) tentang pengaruh praktek tata kelola perusahaan terhadap kualitas audit 

menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. Ownership concentration, 

director ownership, board size, CEO duality, board independence dan audit 

committee selaku variabel independen serta ukuran unit usaha dan financial 

leverage selaku variabel kontrol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian yang mempengaruhi kualitas audit, sumber: Dwekat 

et al. (2018) 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh dewan direksi independen terhadap kualitas audit 

Dewan direksi independen yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan mereka yang memegang saham atau kekuasaan atas perusahaan. 

Keputusan mereka cenderung lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham. 

Mekamisme control yang terbaik dalam memantau dan mengawasi tindakan 

manajemen adalah dewan direksi. Teori agensi berfokus pada kepastian 

efektivitas proses pemantauan (Kasim et al., 2016). 

Makni et al. (2012), menyatakan bahwa keputusan dewan dalam memilih 

auditor berkualitas tinggi sangat di pegaruhi oleh dewan direksi independen 

karena merupakan tawaran tingkat asuransi yang tinggi dalam pelaporan 

keuangan dan pengurangan asimetri informasi. Selain itu, efektivitas dewan yang 

dijelaskan oleh keseimbangan direksi independen memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh eksternal auditor. 

Berdasarkan sudut pandang teori pemangku kepentingan, Akhalumeh et 

al. (2017), mengungkapkan bahwa ada harapan teoritis dimana kualitas audit akan 

ikut meningkat sebanding dengan adanya peningkatan dewan independen pada 

suatu perusahaan. Kebutuhan untuk melindungi para pemangku kepentingan akan 

memberikan pada direktur luar untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. 

Carcello, Hermanson, Neal, dan Riley (2002) dalam Gana dan Krichen 

(2013), mengungkapkan bahwa dewan direksi independen cenderung memilih 

audit dengan kualitas yang baik karena administrator berusaha melindungi 

kepentingan pemegang saham dan reputasinya, menghindari situasi yang 
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mempengaruhi pertanggungjawaban hukum mereka. Dengan demikian maka 

semakin tinggi nya persentase tingkat dewan direksi indepeden suatu perusahaan 

maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan meningkat (Dwekat et al., 2018). 

Hasil dari Lin (2010), Lazonick dan O’Sullivan (2000), Salleh dan 

Manson (2006) dalam Abdullah et al. (2006), Akhalumeh et al. (2017), dan Bett 

(2017), Khasharmeh dan Joseph (2017) menjelaskan bahwa terjadinya signifikan 

positif antara dewan direksi independen dengan kualitas audit, sedangkan 

penelitian oleh Soliman dan Elsalam (2013), Mgbame dan Osazuwa (2012), dan 

Gacar (2016) memaparkan adanya hubungan signifikan negatif antara dewan 

direksi independen dengan kualitas audit. 

 

2.3.2 Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kualitas audit 

Menurut Rahardja (2014), ukuran dewan direksi merupakan mekanisme 

tata kelola perusahaan yang mempunyai penting untuk menentukan kinerja 

perusahaan. Pemisahan peranan antara dewan direksi dan komisaris menjadikan 

dewan direksi memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya perusahaan. 

Fama et al. (1983) mengemukakan bahwa dewan direksi merupakan mekanisme 

kontrol terbaik untuk memantau tindakan manajemen. Studi ini mengeksplorasi 

independensi dewan berdasarkan teori keagenan yaitu, bahwa ukuran dewan 

direksi yang besar cenderung memiliki kesulitan untuk berfungsi secara efektif, 

karena sejumlah besar administrator menciptakan konflik keagenan dan membuat 

lebih sulit untuk mencapai konsensus (Nekhili & Cherif, 2009). 
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Pizetta dan Dacosta (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

adanya penambahan jumlah anggota dewan direksi maka persentase terjadinya 

konflik juga semakin besar. Semakin banyak jumlah anggota direksi akan 

mendorong adanya pemilihan auditor eksternal berkualitas tinggi untuk 

meningkatkan tingkat pengawasan. Beasley dan Petroni (1998) menemukan 

bahwa ukuran dewan direksi terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan 

audit yang berkualitas tinggi. 

Berbeda dengan pendapat penelitian tersebut sebelumnya, ukuran dewan 

direksi yang kecil jika dibanding dengan ukuran dewan direksi yang besar akan 

cenderung lebih efektif karena dapat lebih mudah untuk memonitor keputusan 

yang strategis yang diambil oleh manajer dan juga dapat mengurangi perilak 

diskresioner mereka. Terlebih lagi, ketika ukuran dewan besar maka peran 

pengawasan akan dianggap lebih penting (Talebnia, Baghiyan, & Baghiyan, 

2017). 

Hasil penelitian oleh beberapa peneliti yaitu Gacar (2016), Akhalumeh et 

al. (2017), Karim, van Zijl, dan Mollah (2013), Mahdavi, Maharlouie, Ebrahimi, 

dan Sarikhani (2011), Talebnia et al. (2017), Dwekat, Mardawi, dan Abdeljawad 

(2018), Asiriuwa et al. (2018), serta Wang dan Zhu (2018) membuktikan 

hubungan positif dan signifikan antara ukuran dewan direksi dengan kualitas 

audit, sedangkan hasil dari Mgbame et al. (2012), Siregar et al. (2012), Sakka dan 

Jarboui (2015), dan Ibrahim dan Jehu (2018) membuktikan terjadinya hubungan 

negatif yang signifikan antara ukuran dewan direksi dan kualitas audit. 
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2.3.3 Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas audit 

Adanya konflik agensi antara pemilik dengan manajer akhirnya 

mengarah pada pengembangan mekanisme tata kelola perusahaan untuk 

memastikan bahwa kepentingan pemilik adalah yang paling utama. Konsentrasi 

kepemilikan diindentifikasikan sebagai instrumen yang paling umum, yang 

digunakan sebagai alat pemantauan manajer yang cukup efisien (Kalezić, 2015). 

Liu dan Lai (2012) dalam Mahdavi et al. (2011) membuktikan bahwa 

perusahaan dengan dewan pengawas yang kecil dan tingkat konsentrasi kepemilikan 

yang tinggi cenderung memilih perusahaan audit berkualitas tinggi. Perusahaan yang 

besar dan perusahaan yang kepemilikannya > 50% juga cenderung melibatkan auditor 

KAP big 4 didalamnya (Niskanen et al., 2009). 

Chen et al. (2007) menunjukkan bahwa permintaan jasa audit oleh 

perusahaan dengan pemegang saham pengendali dapat berbeda dari yang diminta 

oleh perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Mereka menemukan bahwa 

kualitas audit memang menurun dan dikompromikan ketika auditor menghadapi 

bisnis klien perusahaan keluarga. 

Abdullah et sal. (2006), Ebere (2015), dan Dwekat et al. (2018) 

menemukan adanya hubungan signifikan positif pada konsentrasi kepemilikan 

dengan kualitas audit, sedangkan hasil penelitian oleh Palmrose (1988), Lukas 

(2009), Pouraghajan, Tabari, dan Haghparast (2013) membuktikan adanya 

hubungan signifikan negatif antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas audit. 
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2.3.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas audit 

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan yang dipegang institusi lain 

atau lembaga keuangan lainnya. Yahyazadehfar et al. (2015) menyatakan 

kepemilikan institusional merupakan kelompok kepemilikan yang sangat 

memperhatikan kualitas informasi dan sangat mempengaruhi manajemen dalam 

menggunakan kualitas audit yang tinggi. 

Abdullah et al. (2006) dalam Zureigat (2011 berpendapat bahwa investor 

institusi mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan investor individu. 

Sharma (2004) dalam Zureigat (2011) menemukan bahwa persentase independen 

kepemilikan institusional meningkat akan menyebabkan penipuan atas laporan 

keuangan menurun. Hoseinbeglou et al. (2013) dalam penelitiannya 

menggungkapkan bahwa kepemilikan institusional berdampak tidak sigifikan 

terhadap kualitas audit.  

Penelitian dari Pouraghajan et al. (2013) mengungkapkan hasil 

penelitiannya dimana kepemilikan institusional mempunyai dampak yang signifikan 

dan positif terhadap kualias audit. Adanya peningkatan kepemilikan institusional 

maka akan mempengaruhi kualitas audit. Investor institusi dalam menganalisa 

laporan keuangan biasanya lebih menuntut informasi yang berkualitas tinggi dan 

dapat dipercaya dan dikarenakan mereka mempunyai kuasa yang lebih tinggi dalam 

perusahaan sehingga cenderung akan menuntut pengurus perusahaan agar 

menggunakan jasa audit yang berkualitas tinggi. 

Hasil penelitian oleh beberapa peneliti yaitu Zureigat (2011), 

Pouraghajan et al. (2013), Imanzadeh dan Lalepour (2013), Ibn dan Bala (2015), 

Gacar (2016) membuktikan terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan 
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antara kepemilikan institusional dan kualitas audit, sedangkan Mahdavi et al. 

(2011), Odudu et al. (2018) membuktikan adanya hubungan yang signifikan tetapi 

negatif antara kepemilikan institusional dan kualitas audit. 

 

2.3.5 Pengaruh kepemilikan asing terhadap kualitas audit 

Kepemilikan asing ialah segala macam investasi dari berasal dari 

investor yang berada di luar negara, baik perorangan ataupun badan yang bukan 

warga negara Indonesia (Pratama & Muchamad, 2013). Kepemilikan asing 

berperan dalam memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan berfungsi 

sebagai institusi finansial dalam mensukseskan bisnis perusahaan (Shan, 2014). 

Kehadiran kepemilikan asing ditemukan mempengaruhi peningkatan 

kualitas audit. Adanya kehadiran kepemilikan asing maka semakin tinggi tuntutan 

atas kualitas pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dan terpercaya. 

Sehingga, semakin tinggi tingkat kepemilikan asing suatu entitas maka entitas 

tersebut cenderung terdorong untuk melakukan peningkatan transparansi atas 

laporan keuangan untuk meminimalisir keputusan oportunistik oleh manajemen 

atas kualitas audit (Sumantaningrum & Kiswara, 2017). 

Karim et al. (2013) melakukan penelitian terhadap tata kelola perusahaan 

dan pemilihan audit kualitas dipasar Initial Public Offering (IPO) yang mencakup 

tentang kepemilikan asing. Penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan 

antara kepemilikan asing dan kualitas audit adalah signifikan dan positif. 

Kepemilikan saham oleh asing baik individu maupun badan usaha 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (Zureigat, 2011). Hasil dari 
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penelitian Aksu, Onder dan Saatcioglu (2007), Guedhami et al. (2009), dan Karim 

et al. (2013), Alzeaideen dan Al-rawash (2018) juga menemukan bahwa 

kepemilikan asing secara signifikan dan positif mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas audit. Hasil penelitian yang menghasilkan hubungan signifikan negatif 

yaitu, Guedhami et al. (2009). 

 

2.3.6 Pengaruh profitabilitas terhadap kualitas audit 

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

kaitannya dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Profitabilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan dan investor. Bagi 

sebuah perusahaan, profitabilitas adalah tujuan dan alasan mengapa sebuah 

perusahaan itu didirikan. Keuntungan tertinggi untuk perusahaan atas 

profitabilitas baik yaitu akan meningkatkan ketertarikan investor pada perusahaan 

(Rahardja, 2014). 

Profitabilitas perusahaan adalah satu dari banyak cara penilaian tingkat 

pengembalian yang diterima investor dari aktivitas investasi sehingga harapan 

pengembalian dapat tercapai. Agar tingkat pengembalian yang diharapkan dari 

investor tercapai, diperlukan kualitas audit yang tinggi sebagai pembantu 

pemantauan laporan yang disajikan oleh perusahaan (Brigham & Houton, 2001).  

Perusahaan jika diaudit oleh KAP besar memiliki profitabilitas yang 

tinggi pula, ceteris paribus. Perusahan yang memiliki profitabilitas tinggi juga 

cenderung menunjuk auditor dengan skala yang lebih besar yang menunjukkan 

kualitas audit yang lebih tinggi (Anafiah et al., 2017). Profitabilitas dalam 
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perusahaan menggambarkan keefektivitas yang dicapai oleh perusahaan sehingga 

bisa mengukur efisiensi kinerja serta dapat sebagai fungsi kontrol dan 

perencanaan didalam perusahaan (Anissa, 2004). 

Gana dan Krichen (2013), Adeniyi dan Mieseigha (2013), Mgbame et al. (2012), 

Anafiah et al. (2017) membuktikan bahwa antara profitabilitas dan kualitas audit 

terjadi hubungan yang signifikan positif, sedangkan hasil penelitian oleh Elshafie 

dan Nyadroh (2014) membuktikan bahwa terjadinya hubungan yang signifikan 

negatif antara profitabilitias dan kualitas audit. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit 

Copley dan Douthett (2011) dalam Karim et al. (2013) dalam 

penelitiannya menyakatan bahwa ada sejumlah alasan mengapa perusahaan besar 

ingin mempekerjakan auditor yang lebih dihormati. Perusahaan besar memiliki 

volume transaksi yang lebih besar dalam audit, memiliki jangkauan pemangku 

kepentingan yang lebih banyak dan lebih luas, dan cenderung memiliki 

ketegangan agensi yang lebih besar. Perusahaan besar juga biasanya memiliki 

kepemilikan yang tersebar dan operasi yang terdiversifikasi cenderung membuat 

auditnya lebih kompleks dan berpotensi berisiko. Oleh karena itu, ukuran 

perusahaan harus memiliki hubungan positif dengan permintaan kualitas auditor. 

Hay dan Davis (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa permintaan jasa 

terhadap auditor yang berkualitas tinggi masih diperlukan karena perusahaan 

besar membutuhkan lebih banyak kontrol manajerial. 
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Ukuran perusahaan telah bertahun-tahun digunakan sebagai audit untuk 

kualitas audit, yaitu, perusahaan yang berukuran besar memiliki keharusan untuk 

melindungi reputasinya, maka mereka akan cenderung lebih memastikan 

mendapatkan jasa kualitas audit yang tinggi. Perusahaan audit yang besar, yang 

memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat, kualitas teknologi yang lebih 

bagus dan karyawan yang lebih kompeten dapat lebih menarik klien dibandingkan 

dengan perusahaan audit yang kecil (Ndubuisi & Ezechukwu, 2017). Perusahaan 

yang memiliki investasi tinggi cenderung akan menggunakan jasa auditor yang 

berkualitas tinggi karena mereka akan mendapatkan tingkat efisiensi investasi 

yang lebih tinggi juga (Saghafi & Motamedi, 2011).  

Imanzadeh dan Lalepour (2013), Elshafie dan Nyadroh (2014), Gacar 

(2016), Ndubuisi dan Ezechukwu (2017) menghasilkan penelitian yang 

membuktikan adanya dampak positif signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

kualitas audit, sedangkan hasil yang diperoleh dari Deis dan Giroux (1992), 

Siregar et al. (2012), Addin dan Alavirad (2013), Olayinka (2017) membuktikan 

terjadinya hubungan signifikan negatif antara ukuran perusahaan dengan kualitas 

audit. 

 

2.4.2 Pengaruh leverage terhadap kualitas audit 

Menurut Jensen (1993), hutang merupakan mekanisme untuk mengontrol 

biaya agensi dan lebih khususnya lagi untuk mengontrol konflik antara pemegang 

saham dan pengurusnya. Perusahaan yang berketergantungan tinggi terhadap 

hutang cenderung memilih KAP berkualitas tinggi agar pemantauan eksternal 
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dapat berkurang. Perusahaan yang sangat bergantung kepada hutang memiliki 

kemampuan lebih untuk mencari auditor berkualitas tinggi agar dapat melindungi 

kepentingan para pemangku (Makni et al., 2012). 

Reed, Trombley, dan Dhaliwal (2000) memaparkan bahwa suatu entitas 

memilih KAP Big 4 guna bernegosiasi atas hutang yang lebih tinggi. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage akan lebih mementingkan kualitas audit untuk 

mengurangi pemantauan. Penelitian lainnya seperti Liu dan Lai (2012) dengan 

judul penelitian kompleksitas organisasi dan kualitas audit menyatakan adanya 

pengaruh signifikan antara leverage dan kualitas audit. 

Terbuktinya adanya pengaruh signifikan yang positif dalam penelitian 

Gana dan Krichen (2013), Imanzadeh dan Lalepour (2013), Akhalumeh et al. 

(2017), Olayinka (2017), sedangkan hasil signifikan tetapi negatif dihasilkan oleh 

Al‐Thuneibat, Al-Issa, dan Baker (2011). 

 

2.5 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Berikut adalah model penelitian dan hipotesis yang menggambarkan 

variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini mempunyai tujuan 

mengetahui besar pengaruh variabel independen (dewan direksi independen, 

ukuran dewan direksi, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional & kepemilikan asing) terhadap kualitas audit sebagai variabel 

dependen. 
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Gambar 2.4 Model Penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. 

Sumber : Akhalumeh et al., (2017) dan (Khasharmeh & Joseph, 2017) 

Berdasarkan model penelitian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1: Dewan direksi independen berdampak signifikan positif pada kualitas audit. 

H2: Ukuran dewan direksi berdampak signifikan positif pada kualitas audit. 

H3: Konsentrasi kepemilikan berdampak signifikan positif pada kualitas 

 audit. 

H4: Kepemilikan institusional berdampak signifikan negatif pada kualitas audit. 

H5: Kepemilikan asing berdampak signifikan positif pada kualitas audit. 

H6: Profitabilitas berdampak signifikan negatif pada kualitas audit. 
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