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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kualitas pengendalian internal merupakan sebuah instrumen dalam 

berlangsungnya kegiatan yang sehat di dalam sebuah perusahaan. Kualitas 

pengendalian yang dapat dicapai oleh perusahaan dapat menjadi cerminan positif 

akan perusahaan (Krishnan, 2014). Kualitas pengendalian yang diberikan dari 

sebuah perusahaan dapat menjadi sebuah daya tarik untuk para investor maupun 

pengguna informasi perusahaan (Hu, Yuan, & Xiao, 2014). 

Kualitas pengendalian internal dipandang sebagai kegiatan yang krusial 

dan urgensi dalam melindungi kekayaan perusahaan sehingga dibutuhkan 

informasi yang jelas, transparan dan dapat dipahami oleh pengguna (Altamuro & 

Beatty, 2010). Kegiatan pengendalian dapat berupa kegiatan mengidentifikasi 

hingga menginterpretasikan seluruh kegiatan yang terjadi di perusahaan, yang 

mana hasil yang dikeluarkan berupa sebuah laporan keuangan tahunan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal (Agbenyo, Jiang, & 

Cobblah, 2018). Era modern juga menjadi tuntutan dalam menunjukkan 

persaingan kompetitif unggul dengan ditunjukkan dengan kualitas pengendalian 

internal baik secara sumber finansial maupun sumber daya manusia (Lee, 2016). 

Tuntutan dari upaya pencegah kecurangan yang marak terjadi menjadi 

motif dari penerapan pengendalian internal. Kecurangan dapat terjadi apabila 

tidak adanya penerapan sistem pengendalian internal. kemungkinan lain sebuah 
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kecurangan terjadi diakibatkan oleh lemah nya kontrol pengendalian internal 

(Anderson, 2013). 

Aspek lain berupa bagusnya kualitas pengendalian internal dapat menjadi 

poin daya saing antar reputasi perusahaan yang ada baik di dalam maupun luar 

negeri dalam mengambil keputusan yang tepat (Cheng, Kim, & Goh, 2013). 

Kualitas pengendalian internal merupakan bentuk kepatuhan dalam penyediaan 

informasi, dan meminimalisir kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja 

(Beretta, 2015). Dengan adanya pengendalian internal pada laporan keuangan 

yang akan disajikan investor-investor dapat melihat dengan jelas apakah investor 

tersebut melihat adanya potensial-potensial baik antara investor dan perusahaan 

tersebut dan menghindari kesalahan sebelum investor menanamkan modal 

(Mulyadi, 2013). Bentuk pertanggungjawaban kualitas pengendalian internal 

dapat berupa penyediaan informasi yang sesungguhnya dan wajar. Informasi yang 

dikeluarkan akan memberikan jaminan baik untuk investor maupun bagi pihak 

internal bahwa aset perusahaan dijaga dengan baik (Li, 2015). 

Laporan keuangan juga penting diketahui oleh kreditur, bank, dan kantor 

pajak. Laporan kualitas pengendalian internal dapat menjadi sebuah indikasi dasar 

bagi orang internal perusahaan dalam mengevaluasi dan melihat kinerja baik 

finansial maupun non-finansial dari jangka waktu tertentu. Indikasi berupa 

patokan yang menjadi dasar perbaikian beserta improvisasi di masa depan 

(Jensen, 1993). 

 Melihat uraian diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Kegiatan dan Ukuran Anggota Komite 
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Audit terhadap Kualitas Pengendalian Internal di Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Kualitas pengendalian internal sangat dibincangkan di zaman modern ini. 

Terdapat kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus manipulasi laporan 

keuangan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) pada tahun 2005. Kasus PT. 

Waskita Karya yang melakukan manipulasi keuangan pada tahun 2009 Pada tahun 

2011 di Jepang juga terdapat skandal penipuan yang dilakukan Olympus produsen 

kamera Jepang menyembunyikan kerugian investasi dan menutupi kerugiannya 

dengan menyelewengkan dana akuisisi. 

Kasus pemalsuan laporan keuangan oleh perusahaan teknologi Toshiba 

pada tahun 2015. Kasus Bank Danske dimana CEO mengundurkan diri dengan 

skandal laundering money atau tindakan menyembunyikan uang hasil kekayaan 

yang ilegal melalui berbagai transaksi keuangan agar kekayaan terlihat seolah-

olah berasal dari kegiatan yang sah sebesar 234 juta dolar dan diperkirakan diolah 

selama delapan tahun dan terungkap pada tahun 2018.  

Kasus PT Sunprima Nusantara mengalami kepailitan atau gagal bayar. 

Pada tahun 2002 Bank Lippo mempublikasikan keluar sebuah laporan keuangan 

dan mengakui laporan keuangan telah diaudit dan ditandai dengan laporan yang 

wajar. Namun Bursa Efek Indonesia melihat ada sebuah keanehan, dimana 

terdapat asimetri informasi antara laporan yang dipublikasi kan kepada Bursa 

Efek Indonesia dengan laporan yang dipublikasikan oleh Bank itu sendiri. Setelah 
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mendengar penjelasan dari pihak Bank sendiri, banyak pihak menolak, dan setelah 

melakukan pembuktian, Bank Lippo terbukti telah mengeluarkan laporan yang 

dapat menyesatkan publik, sehingga Bapepam memutuskan untuk memberikan 

sanksi administratif disertai dengan peringatan keras. Kasus-kasus diatas dapat 

dikurangi dengan penerapan pengendalian internal.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan penelitian dapat dirumuskan 

seperti berikut: 

1.      Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengendalian  

…..internal? 

2.      Apakah ukuran auditor eksternal berpengaruh terhadap kualitas  

…..pengendalian internal? 

3.      Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas 

…..pengendalian internal? 

4.      Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas pengendalian 

…..internal? 

5.      Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas 

…..pengendalian internal? 

6.      Apakah financial distress berpengaruh terhadap kualitas pengendalian 

…..internal? 

7.      Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengendalian 

…..internal? 
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8.      Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas pengendalian internal? 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1.      Analisis akan pengaruh jumlah komite audit terhadap kualitas 

…..pengendalian internal. 

2.      Analisis akan pengaruh ukuran auditor eksternal terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

3.      Analisis akan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

4.      Analisis akan pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

5.      Analisis akan pengaruh komisaris independen terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

6.      Analisis akan pengaruh financial distress terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

7.      Analisis akan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas 

…..pengendalian internal 

8.      Analisis akan pengaruh leverage terhadap kualitas pengendalian 

…..internal 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

dibawah ini: 

1.     Bagi perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu akses informasi dan 

pengetahuan akan faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan yang 

terjadi dalam kegiatan akuntansi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan pertimbangan didalam hal pelaporan beserta penyajian 

laporan keuangan dimasa yang akan datang. 

2.     Bagi investor 

Hasil penelitian ini sekiranya dapat membantu memberikan sebuah 

informasi kepada penanam modal potensial dalam hal menentukan 

pengambilan sebuah keputusan. 

3.     Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan sebuah motivasi maupun 

sebuah pengetahuan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan studi 

selanjutnya.   

1.5  Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan seperti berikut ini: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai latar   

belakang penelitian perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan dalam penelitian 

BAB II    KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis penjelasan dan penelitian 

sebelumnya, definisi dari variabel dependen dan independen, 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 membahas mengenai hasil dari pengujian dan analisis dari 

pengujian tersebut. Data diambil dari laporan tahunan perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

BAB V    KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan sebuah rangkuman kesimpulan dari seluruh 

penelitian. Serta pembahasan mengenai keterbatasan dan rekomendasi 

yang ada pada penelitian ini. 
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