
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang   

Skandal keuangan perusahaan seringkali disebabkan oleh struktur tata 

kelola perusahaan yang lemah. Pihak independen dipandang bermanfaat dalam 

memastikan kredibilitas informasi keuangan yang dihasilkan dan memungkinkan 

pengguna untuk mempercayai data dari laporan keuangan perusahaan. Audit 

eksternal sebagai mekanisme tata kelola perusahaan memiliki tujuan untuk 

memastikan keandalan laporan keuangan (Deloitte, 2015). 

Hal ini juga memberikan kontribusi untuk mengurangi asimetri informasi 

yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan 

pemakai laporan keuangan (Oussii & Taktak, 2018). Kualitas informasi akuntansi 

diungkapkan telah terkait erat dengan kualitas audit eksternal (Marshall, 

Schroeder, & Yohn, 2013). Namun, sangat sedikit penelitian telah difokuskan 

pada hubungan antara permintaan kualitas audit eksternal dan mekanisme lain dari 

tata kelola perusahaan di negara maju (Oussii & Taktak, 2018).   

Informasi tersebut biasanya ditemukan dalam daftar khusus bisnis (untuk 

perusahaan yang terdaftar) atau dalam laporan tahunan dan situs website 

perusahaan. Studi kami khususnya meneliti konteks Maroko karena keunikan 

peraturan dan tata kelola perusahaan yang tunduk pada tingkat ketidakpastian. 

Misalnya, pasal 263 dari Kode Tata Kelola Perusahaan mencantumkan 

perusahaan yang terdaftar memiliki jumlah anggota dewan independen yang 

memadai tetapi tidak memberikan definisi yang jelas.  
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Struktur kepemilikan menciptakan beberapa dorongan untuk mengawasi 

pelaporan keuangan dan mempengaruhi auditor independen. Salah satu dorongan 

yang mendorong perusahaan melakukan audit eksternal yaitu 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 (Habib & Muhammadi, 2016). 

Kualitas laporan audit merupakan faktor utama untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan dasar 

utama dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan untuk pengguna 

informasi akuntansi. Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan 

menyebabkan kurangnya kredibilitas dari laporan keuangan dikalangan 

masyarakat (Munawir, 2010). 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan berita Kontan.co.id, Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan 

Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia).  
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Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh 

KAP. Mengutip pengumuman di website Kementerian Keuangan, Pusat 

Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok 

permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap 

standar profesi akuntan. 

Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik 

atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun 

buku 2012 hingga 2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK melakukan 

pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik dimaksud. Hasil pemeriksaan 

menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum 

sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam 

pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.  

Selain itu PPPK juga mencatat belum adanya kewajaran asersi 

keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan 

prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas 

risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan 

pelaksanaan audit. Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki 

oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan 

yang tepat atas ancaman kedekatan. 

Hal ini berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior 

(manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu 
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periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut 

berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada 

Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa 

pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa 

pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 

September 2018 sampai dengan 15 September 2019.  

Sementara KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi berupa 

rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian 

mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana 

disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan 

prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 

2019. Satrio, Pimpinan Rekan SBE menegaskan bahwa rekomendasi yang 

diberikan kepada KAP SBE tidak berpengaruh terhadap proses penugasan audit 

yang lain. KAP SBE tetap dapat menjalankan penuh operasional pemberian jasa 

audit tanpa ada halangan. 

KAP Satrio Bing Eny dan Rekan akan mengambil langkah yang 

diperlukan untuk memenuhi rekomendasi dan ketetapan hasil pemeriksaan PPPK. 

Hal ini karena kualitas audit adalah prioritas utama. Selain itu KAP Satrio Bing 

Eny dan Rekan juga tetap berkomitmen pada standar kualitas, independensi, dan 

etika tertinggi dalam memberikan jasa audit kepada klien. 
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Satrio menegaskan bahwa pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh 

KAP SBE terbatas pada general audit atas laporan keuangan SNP. KAP SBE 

terakhir kali menerbitkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan 

SNP adalah untuk tahun buku 2016. 

1.3 Permasalahan penelitian 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah: 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit? 

3. Apakah tingkat utang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit? 

4. Apakah direktur independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit? 

6. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas 

audit? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas 

audit? 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap kualitas audit? 

4. Untuk mengetahui pengaruh direktur indenpenden terhadap kualitas audit? 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit? 

6. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap kualitas audit? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berikut adalah manfaat dari penelitian, yaitu: 

1.5.1   Manfaat Teoretis   

Penelitian berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

akuntansi terutama ilmu yang berkaitan dengan kualitas audit. Peneliti juga 

berharap penelitian ini dapat mengkonfirmasi dan dijadikan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya.  

1.5.2   Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat rujukan dalam analisa ukuran perusahaan,  

kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, jenis 

industri, status perusahaan, keterlambatan audit, dan komite audit berpengaruh 

terhadap penentuan kualitas audit yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

estimasi kualitas audit sebelum perikatan audit. 
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1.6 Sistematika pembahasan 

Berikut akan dibahas secara umum mengenai gambaran dan isi dari 

pengkajian skripsi yang disusun dalam 5 bab, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh dimulai dari 

latar belakang, perumusan masalah, permasalahan penelitian, 

tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini membahas tentang kerangka teoretis, pengkajian dari 

penelitian sebelumnya, pengertian dari variabel dependen, 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, model 

penelitian serta perumusan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan atas 

hasil pengujian data, setelah tahap pemilihan, dan pengumpulan 

data penelitian. 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN  REKOMENDASI 

Bab ini mengungkapkan secara singkat kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, dan rekomendasi 

dari penulis bagi penelitian di masa mendatang. 
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