
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Kualitas Audit 

Audit adalah proses untuk mengurangi perbedaan informasi yang 

terdapat pada laporan keuangan antara manajemen dan pihak luar. Laporan 

keuangan digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil 

keputusan sehingga dapat diartikan auditor memiliki peranan yang penting dalam 

pengesahan laporan keuangan (Hassan, 2016). (Habib, 2015) mendefinisikan 

kualitas audit dalam hal tingkat jaminan, karena tujuan audit adalah untuk 

memberikan jaminan atas laporan keuangan, audit kualitas adalah probabilitas 

bahwa laporan keuangan tidak mengandung bahan salah saji. Bahkan, definisi ini 

menggunakan hasil audit yaitu, keandalan dari laporan keuangan yang diaudit 

untuk mencerminkan kualitas audit. 

Kualitas audit menambahkan nilai yang signifikan bagi investor di pasar 

modal karena mereka sering menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor sebagai dasar utama untuk keputusan investasi (Alfraih, 2017). 

Penggunaan laporan keuangan yang diaudit oleh investor telah dibuktikan oleh 

berbagai penelitian (Elder, Beasley, & Arens, 2010) yang menemukan pasar 

reaksi terhadap berbagai jenis laporan audit. Karena tujuan audit adalah untuk 

memberikan jaminan sebagai salam untuk laporan keuangan, peran ini dapat 

berhasil hanya jika opini audit mencerminkan temuan benar perikatan audit     

(Munawir, 2010). Kualitas audit sebagai kemungkinan auditor eksternal 

menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi, dimana auditor dengan 
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kemampuannya menemukan pelanggaran adalah auditor dengan kemampuannya 

menemukan pelanggaran adalah auditor independen (Alfraih, 2017). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kualitas audit atas laporan tahunan perusahaan 

telahbanyak dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara. Penelitian mengenai 

kualitas audit dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) 

(Carney & Child, 2013). Beberapa penelitian juga dilakukan di China (Leung & 

Chen, 2014). Penelitian juga dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti 

Malaysia (Alfraih, 2017), Bangladesh (Munawir, 2010), dan Tunisia Shukeri dan 

Nelson (2012).  

Menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kualitas 

audit pada laporan tahunan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

pengaruh ukuran dewan terhadap kualitas audit (Munawir, 2010), pengaruh 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan 

tingkat ketidakpatuhan dari perusahaan yang diaudit (Elderet al., 2010).  

Variabel yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu adalah dewan 

komisaris independen terhadap kualitas audit (Lim, 2015), kepemilikan direktur 

eksekutif (Tepalagul & Lin, 2015), kepemilikan institusi financial (Ashbaugh & 

Warfield, 2003), CEO duality (Lennox, 2005). 

Faktor-faktor lain yang diteliti untuk mengetahui pengaruh yang ada 

terhadap kualitas audit adalah ukuran perusahaan audit, dan tingkat 

ketidakpatuhan dari perusahaan yang diaudit (Munawir, 2010), kepemilikan 
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negara, kepemilikan asing, jumlah rapat yang dilakukan direktur, ukuran dewan 

pengawas. Pengalaman kerja supervisor dan jumlah rapat dewan pengawas (Salin, 

2013), pengaruh kepemilikan oleh direktur terhadap kualitas audit (Lennox, 

2005), pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas audit (Azibi et al., 

2010), variabel kepemilikan direktur eksekutif, kepemilikan direktur non-

eksekutif, kepemilikan institusi finansial, kepemilikan institusi non-finansial, 

CEO duality, dan ukuran perusahaan, business complexity, dan leverage (Nnadi, 

Efobi, dan Oledinma, 2016), (Munawir, 2010) menggunakan variabel komite 

audit sebagai variabel independen dalam penelitiannya. (Chadegani, 2011) 

menggunakan variabel dewan komisaris independen, CEO duality, kepemilikan 

institusional kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, dan 

leverage. Yuniarti (2011) juga meneliti pengaruh kepemilikan oleh direktur 

terhadap kualitas audit. Penelitian (Lim, 2015) menambahkan variabel ROA, audit 

tenure, dewan komisaris independen, dan ukuran dewan dalam penelitiannya. 

Sedangkan (Nnadi et al., 2016) menambahkan variabel ukuran dewan, outside 

board member, leverage, ukuran perusahaan, dan ekspor dalam penelitiannya. 

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas 

audit (audit quality) dilakukan oleh Daniel Gordon di AS. Tujuan dari penelitian 

ini adalah memastikan keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan dasar utama dalam 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan untuk pengguna informasi akuntansi. 

Hashim dan Rahman (2010) melakukan penelitian mengenai dampak tata 

kelola perusahaan dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan variabel 
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kepemilikan institutional, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

konsentrasi, komposisi dewan, dan CEO duality sebagai variabel independen. 

Beberapa variabel kontrol yang digunakan berupa ukuran perusahaan, umur, 

ROA, dan asset turnover. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shan pada tahun 

2006 di Australia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kualitas 

audit perusahaan yang terdaftar di Cina dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola 

internal. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran 

dewan, dewan independensi, rapat dewan, kepemilikan asing, ukuran dewan 

pengawas, dan kepemilikan negara terhadap kualitas audit. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan 540 perusahaan pada 

tahun 2001-2005 di Bursa China. 

Ditahun yang sama, Owusu-Ansah dan Leventis (2006) juga melakukan 

penelitian mengenai efektivitas praktiktata kelola perusahaan dan kualitas audit. 

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti tentang efektivitas praktik tata 

kelola perusahaan dan kualitas audit dari negara berkembang. Penelitian ini 

menggunakan variable manajerial institutional, dewan independensi, komite audit, 

kepemilikan manajerial, dan CEO duality sebagai variabel independen. Beberapa 

variable kontrol yang digunakan berupa ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, 

dan leverage. 

Azubike dan Aggreh (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

struktur kepemilikan pada kualitas audit. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu struktur kepemilikan, kepemilikan institusional, dan 
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block ownership. Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil dari laporan 

keuangan tahun 2007-2012 sebanyak 106 perusahaan di Iran. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Owusu-Ansah dan Leventis (2006) 

di Turki dengan melakukan penelitian mengenai perbedaan antara perusahaan 

audit big four yang dipekerjakan untuk mengukur kualitas audit dan perusahaan 

tidak dimasukkan kedalam seperti audit dalam hal variabel asimetri informasi, 

adapun tujuan dari penelitian ini untuk menghapus informasi yang tidak simetris. 

Penelitian ini menggunakan variabel komite audit independensi, tobin-q, dan z-

score sebagai variabel independen. 

Ahmad dan Kamarudin (2003) di Turki melakukan penelitian mengenai 

tata kelola perusahaan dan kualitas audit. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa kuat hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap 

kualitas audit.Penelitian ini menggunakan variabel dewan independensi, ukuran 

dewan, ukurankomite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, 

dan CEO duality sebagai variabel independen. Beberapa variabel kontrol yang 

digunakan berupa ukuran perusahaan, leverage, dan ROA. 

Shukeri dan Nelson (2012) melakukan penelitian mengenai tata kelola 

perusahaan dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan variable tingkat 

pendidikan dewan direktur, ukuran dewan, rasio dewan independensi, capital 

duality, direktur eksternal, rapat dewan, rapat kepemilikan, kepemilikan direktur, 

jenis kelamin direktur, sebagai variabel independen. Beberapa variabel control 

yang digunakan berupa ukuran perusahaan dan leverage. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Audit  

Perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, para pemegang 

saham besar dapat mempengaruhi manajemen, terutama ketika mereka menjadi 

anggota dewan (Lennox, 2005). (DeFond & Zhang, 2014) melakukan penelitian di 

indonesia menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi memilih untuk diaudit oleh auditor big 

four. Sebagian besar perusahaan asia memiliki struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi, masalah keagenan dari permasalahan antara pemegang saham dan 

agen menjadi konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang 

saham minoritas (DeFond & Zhang, 2014). 

Variabel konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Dengan konsentrasi kepemilikan yang semakin besar, maka perusahaan 

akan cenderung memiliki pengaruh yang besar ke pihak manajemen dan 

mendorong mereka untuk memakai jasa auditor terbaik sehingga mendapatkan 

kualitas audit yang optimal Gilling (1977). Teori ini konsisten dengan Ahmad dan 

Kamarudin (2003), Lee dan Jahng (2008), Mohamad-Nor et al. (2010). Hasil 

penelitian yang berbeda dilakukan oleh Austine et al. (2013) dan Baldacchino et 

al. (2016) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemilihan auditor yang berkualitas tinggi. 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit  

Kepemilikan institusional merupakan investasi dari lembaga tertentu dan 

biasanya lebih tinggi dari investasi individu, sehingga diasumsikan bahwa 
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investor institusional memiliki pengaruh lebih dari investor individu lainnya. 

Karena porsi kepemilikan yang tinggi, kepemilikan institusional memiliki peran 

penting dalam memantau proses audit. Hal ini adalah rasional jika investor 

institusional menuntut informasi berkualitas tinggi dari perusahaan (Nnadi et al., 

2016). 

Penelitian dari Dibia dan Onwuchekwa (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul pengaruh struktur kepemilikan terhadap kualitas audit di perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Tehran mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini menyatakanbahwa dengan peningkatan atas kepemilikan 

institusional, maka kualitas audit juga akan ikut meningkat. Dapat dicatat bahwa 

investor institusi atas kemampuannya tertentu dalam menganalisis laporan 

keuangan sehingga membutuhkan lebih banyak informasi yang berkualitas tinggi 

karena dominan khusus mereka didalam perusahaan danmereka memaksa 

pengurus perusahaan untuk menggunakan jasa audit yang berkualitas tinggi. Teori 

ini konsisten dengan penelitian Afify (2009), Azubike dan Aggreh (2014). 

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad dan Kamarudin (2003), Azibi et al.(2010), dan Lennox (2005) 

menunjukkan terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan 

institusional terhadap kualitas audit. Kepemilikan institusional akan cenderung 

mendorong proses pengawasan manajerial yang lebih baik sehingga menurunkan 

terjadinya kemungkinan tindak kecurangan oleh manajemen Afify (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Jensen (1993), Basuony et al. (2016), Baldacchino 
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et al. (2016), Shukeri dan Nelson (2012) yang menunjukkan pengaruh yang tidak 

signifikan antara kepemilikan institusional dan kualitas audit. 

2.3.3 Pengaruh Tingkat Utang terhadap Kualitas Audit 

Tingkat utang adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi dimana kewajiban ini merupakan sumber dana yang 

diperoleh dari kreditur (Lennox, 2005). (Ashbaugh & Warfield, 2003) 

mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat utang maka semakin tinggi 

kemungkinan perusahaan memilih auditor yang berkualitas lebih baik untuk 

mengurangi pengawasan eksternal terhadap biaya modal perusahaan tersebut. 

Tingkat utang yang tinggi mendorong manajemen untuk memilih auditor 

eksternal yang berkualitas tinggi untuk melindungi kepentingan para pemegang 

saham Carslaw dan Kaplan (1991). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi 

(2008), Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Aubert (2009) menunjukkan bahwa 

tingkat utang berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitian berbeda yang dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin (2003), Che-

Ahmad dan Abidin (2008), Alfraih (2017), Basuony et al.(2016), Aubert (2009), 

Al-Ajmi (2008), Wu et al. (2008), dan Pourali et al. (2013) menunjukkan bahwa 

tingkat utang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

2.3.4 Pengaruh Direktur Independen terhadap Kualitas Audit 

 Secara teoretis, direktur memberikan peran sentral untuk independen 

(non eksekutif) dan oleh karenanya, kemandirian dan keahlian dari keputusan 

mereka terlihat lebih obyektif dan optimal daripada direktur eksekutif (Li et al., 

2014). Dengan demikian, orang dapat berharap bahwa direktur eksternal dan 
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independen mempengaruhi keputusan dewan dalam memastikan kualitas audit 

yang lebih baik (Jensen, 1993). Kualitas audit yang baik adalah jaminan bahwa 

laporan keuangan bebas dari kesalahan material.  

Basuony et al. (2016) dan Li et al. (2014) menemukan bahwa proporsi 

direktur independen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Mereka menyatakan bahwa direktur independen dapat mendorong audit 

menjadi lebih intensif sebagai pelengkap peran pengawasan mereka sendiri. 

Azubike dan Aggreh (2014) menemukan bahwa direktur independen 

secara signifikan mempengaruhi risiko penipuan dalam laporan keuangan 

sehingga kualitas audit yang tinggi sangat diperlukan. O’Sullivan (2000) 

menyatakan bahwa ketika ukuran direktur independen semakin besar, maka peran 

pemantauan dianggap sebagai hal yang lebih penting. Dengan demikian, 

perusahaan akan berkemungkinan untuk memilih auditor terkenal karena 

dianggap sebagai penjamin kualitas informasi dan pemantauan yang efisien 

didalam perusahaan. Afify (2009), serta Shukeri dan Nelson (2012) didalam 

penelitiannya menyatakan adanya pengaruh signifikan negatif antara ukuran 

direktur independen terhadap kualitas audit. 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kualitas Audit 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecil suatu perusahaan 

(Modugu, Eragbhe, & Ikhatua, 2012). (Owusu-Ansah & Leventis, 2006) 

menyatakan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dengan pemilihan auditor 

eksternal yang berkualitas tinggi berbanding lurus. Hal ini berarti semakin besar 
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ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk 

merekrut para ahli untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kualitas 

audit (Owusu-Ansah & Leventis, 2006).  

Mohamad-Nor et al. (2010) menyatakan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin banyak jumlah transaksi yang diaudit sehingga proses 

audit menjadi semakin kompleks dan berisiko. Perusahaan besar lebih memilih 

untuk menggunakan jasa auditor dari kantor akuntan publik yang berukuran besar 

atas independensi dan profesionalisme yang dimiliki untuk menghasilkan audit 

yang berkualitas tinggi Pourali et al. (2013). 

Hasil penelitian dari (Owusu-Ansah & Leventis, 2006) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap 

kualitas audit dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 

kemungkinan dalam pemilihan auditor yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Owusu-Ansah & Leventis, 2006) ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Whittred dan  Zimmer (1984), Ng dan Tai (1994), 

Al-Ajmi (2008), Mohamad-Nor et al., (2010), Al-Ghanem dan Hegazy (2011), 

Modugu et al. (2012), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Pham, Dao, dan Brown  

(2014), Sakka dan Jarboui (2016), Hassan (2016), dan Alfraih (2017) 

mendapatkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas audit, sedangkan Hossain dan Taylor (1998), Türel (2010), dan Mouna 

dan Jarboui (2013) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. 
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2.4.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kualitas Audit 

Menurut (Habib & Bhuiyan, 2011) bahwa perusahaan didirikan untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas atau panjang, tidak didirikan hanya untuk 

beberapa tahun saja. Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut 

beroperasi.Umur perusahaan dihitung dari tanggal berdirinya perusahaan tersebut 

hingga saat ini. 

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam 

menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap 

bertahan dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat 

mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Menurut (Habib & 

Bhuiyan, 2011) bahwa umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan 

aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut 

atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis.  

Menurut Che-Ahmad dan Abidin (2008) menyatakan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perusahaan yang 

sudah lama listing dinilai lebih mampu dan berpengalaman serta terampil dalam 

mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat diperlukan 

sehingga auditor tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses auditnya.  

Umur perusahaan menunjukkan kredibilitas maupun reputasi perusahaan 

di mata masyarakat. Jika perusahaan telah lama berdiri biasanya telah sering 

diaudit sehingga sudah terbiasa untuk menyampaikan laporan tepat waktu. 

Sehingga umur perusahaan yang sudah lama akan mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Peneliti seperti, Hossain dan Taylor (1998), Weetman et al. 
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(2005), Ayemere dan Elijah (2015) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.5.1 Model Penelitian  

Model penelitian ini menggunakan replikasi dari Nnadi et al. (2016) yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

kualitas audit. 

2.5.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat diajukan 

perumusan model dan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

 H1: Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kualitas audit. 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas audit. 

 H3:   Tingkat utang berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. 

Konsentrasi Kepemilikan 

Kepemilikan Institusional 

Tingkat Utang 

Direktur Independen 

Variabel Kontrol: 
Ukuran Perusahaan 
Umur Perusahaan 

Kualitas Audit 
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H4:  Direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit. 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit. 

H6 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
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