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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kualitas Pengendalian Internal 

 Kualitas pengendalian internal merupakan sebuah rangakaian sistem 

kontrol yang ada disebuah organisasi atau perusahaan yang menggambarkan 

sebuah alat yang ditujukan untuk para investor potensial, anggota kepemerintahan 

dan anggota lainnya dalam segi pelaporan (Samaha, 2016). Penelitian oleh 

Krishnan (2014) mengatakan dengan adanya sistem yang baik maka kerugian 

yang material dapat dikurangi dan dicegah. Adanya sistem pengendalian internal 

kegiatan di perusahaan dapat berjalan secari efisien baik dari segi tahapan jabatan 

maupun kegiatan di sebuah bisnis (Tian & He, 2016). 

 Tian dan He (2016) menjelaskan penerapan internal kontrol di perusahaan 

yang berskala besar sangat memiliki urgensi. Selain dari keseluruhan perusahaan 

akan dilihat lebih dapat dipercaya apabila perusahaan sudah memenuhi kegiatan 

internal kontrol secara baik atau belum. Analisis dan pencantuman pengendalian 

internal perusahaan dilakukan secara tahunan merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab perusahaan yang tertata dengan baik dan benar dimana mengikuti 

peraturan beserta regulasi yang berlaku dan bertindak sebagai pendamping 

laporan (Altamuro & Beatty, 2010). 

Anderson (2013) kualitas pengendalian internal merupakan salah satu dari 

perwujudan dan upaya pertahanan perusahaan atau bisnis. Perusahaan mempunyai 

sebuah sistem pengendalian internal yang disesuaikan dengan kepentingan 

menjaga aset perusahaan. Selain mengeluarkan laporan tanggung jawab tertulis, 
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perusahaan juga harus memperhatikan segi responsibilitas, standar etika bekerja 

dan transparansi beserta penyediaan informasi yang independen, wajar, jelas, 

akurat, memadai kebutuhan dan mudah untuk dipahami (Anderson, 2013). 

Kualitas pengendalian internal merupakan sebuah bentuk pengukuran dari 

produktivitas dari anggota-anggota yang bekerja didalam sebuah perusahaan 

(Carmichael, 2014). Anggota yang bekerja didalam sebuah bisnis atau perusahaan 

akan diberikan sebuah tanggung jawab yang repetitif atau berulang-ulang dengan 

tujuan meningkatkan efisiensi. Pengukuran efisiensi dan kontrol pengendalian 

internal akan terlihat dari laporan produktivitas dan lembar laporan hasil tujuan 

akhir perusahaan (Carmichael, 2014). 

Kualitas pengendalian internal mampu mengangkat dan memulihkan 

kembali sebuah kepercayaan yang ada pada investor, dapat berupa ketepatan 

waktu dan akurasi data dalam pelaporan (Cheng, Kim, & Goh, 2013). Hal lain 

yang dapat menjadi sebuah nilai tambah ialah dengan adanya kualitas 

pengendalian internal yang baik dan teratur maka kemungkinan apabila terjadi 

sebuah ketidakcocokan dan keanehan dalam perusahaan akan lebih mudah 

dideteksi (Cheng, Kim, & Goh, 2013). 

Seberapa jelas sekumpulan data-data dirangkum dan dijadikan sebuah 

pelengkap dalam pelaporan baik finansial maupun non-finansial menujukkan 

seberapa tingkat kualitas pengendalian internal perusahaan (Modugu, 2018). 

Kualitas pengendalian internal merupakan sebuah variabel penjelas dan digunakan 

sebagai alat sumber analisis (Bean & Irvine, 2015). Pengendalian internal 

mengungkapkan catatan-catatan penting yang bertujuan untuk memberikan 
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sumber informasi pada kegiatan aktivitas apa saja yang terjadi pada tahun 

berjalan, menunjukkan kejelasan finansial beserta kegiatan bisnis yang sedang 

berjalan dimana membantu meningkatkan ketertarikan dari para pengguna 

informasi tersebut (Eboigbe, 2017). Konsistensi laporan berarti perusahaan patuh 

terhadap pengendalian internal dan merupakan sebuah sumber informasi yang 

berguna dalam proses identifikasi dan pengukuran dari kebutuhan perspektif 

masing-masing pengguna informasi (McInnes & Fearnley, 2019). 

  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Pengendalian internal sebenarnya sudah jauh dikenal di Mesir pada zaman 

purba. Di mesir ada sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Ptolemaic yang 

ditemukan dan ada pada waktu 305 sebelum masehi (Lee, 2016). Awal penelitian 

pengendalian internal dimulai pada tahun 70-an. Penelitian pengendalian internal 

oleh beberapa peneliti terdahulu oleh Ashton (1974) melakukan penelitian 

mengenai apakah pemisahan tugas berpengaruh terhadap pengendalian internal. 

Pemisahan tugas memiliki dampak yang baik terhadap pengendalian internal. 

Penelitian serupa juga diteliti oleh Joyce (1976), Hamilton dan Wright (1977), 

Mock dan Turner (1979), Ashton dan Kramer (1979) dan dikembangkan lagi oleh 

Ashton dan Brown (1980) yang menambahkan variabel auditor yang 

berpengalaman dan belum berpengalaman.  

 Leng dan Zhao (2013) telah meneliti pengaruh pengendalian internal 

terhadap performa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China. Performa 

perusahaan diukur dengan ICQS atau Internal control quality score. Semua 
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informasi yang dicantumkan atau di disclose pada laporan akan diberikan nilai 

berdasarkan apakah item kriteria tidak dicantumkan, dicantumkan sedikit, atau 

dicantumkan secara detil. Kriteria berupa lingkungan internal, evaluasi resiko, 

aktivitas pengontrolan, informasi komunikasi, dan verifikasi laporan pengendalian 

internal. 

 Hu, Yuan, dan Xiao (2014) menganalisis dan mempelajari apakah 

independensi dewan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal di 

perusahaan China. Variabel yang diteliti kemampuan memonitor, keahlian dalam 

finansial, beserta kerajianan seorang dewan. Hasil menunjukkan variabel 

independen berdampak positif terhadap kualitas pengendalian internal.  

 Penelitian Beretta (2015) akan pengawasan dewan dan pencantuman 

disclosure pengendalian internal. Penelitian ini dilakukan pada 149 perusahaan 

yang terdaftar di European Financial Market. Pasar finansial eropa meliputi 

London, Paris, Frankfrut dan Milan.  

 Samaha (2016) telah melakukan penelitian kegiatan anggota komite audit 

dan kualitas pengendalian internal di Mesir. Hasil penelitian menunjukkan 

kegiatan anggota komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kualitas pengendalian internal. Varibel independen berupa jumlah rapat anggota 

komite audit dan auditor eksternal. Variabel kontrol berupa CEO Duality, ukuran 

dewan, independensi dewan, financial distress, ukuran perusahaan dan leverage. 

Gambar berikut merupakan bentuk model penelitian: 
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Gambar 1 Model penelitian kegiatan komite audit dan kualitas pengendalian 

internal, Sumber: (Samaha, 2016). 

 Matari, Mohammed, dan Almatari (2017) telah melakukan sebuah 

penelitian akan aktivitas komite audit dan pengendalian internal pada bank 

komersial di Yemen. Variabel yang diambil sebagai dasar pengukuran ialah rapat 

komite audit, frekuensi rapat antar anggota audit dan internal auditor, kajian 

laporan audit internal, dan tinjauan ulang atas hasil audit internal. Hasil 

menyatakan adanya hubungan yang positif antar variabel independen dengan 

dependen.  

 Penelitian Agbenyo, Jiang, dan Cobblah (2018) mengenai penelusuran 

sistem pengendalian internal pemerintah pada kualitas pelaporan laporan finansial 

di Ghana. Pengendalian internal tidak dapat diragukan, pengendalian internal 

dapat membantu membawa perusahaan ke arah tujuan positif. Variabel yang 

diambil adalah tinjauan resiko, kegiatan pengontrolan, monitoring, informasi dan 

komunikasi beserta laporan kinerja.   
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2.3      Pengaruh Variabel Independen dan Kontrol terhadap Variabel 

Dependen 

2.3.1 Pengaruh Rapat Anggota Komite terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

Penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) menyatakan dengan 

meningkatnya rapat yang diadakan oleh para anggota audit dapat menjadi salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengendalian internal. Peningkatan 

dapat ditunjukkan dengan adanya improvisasi laporan yang dapat terlihat dengan 

berkurangnya kesalahan dan ketidakteraturan laporan. Peningkatan dapat dilihat 

pada laporan tertulis kehadiran rapat. Rapat hamper selalu memberikan hasil yang 

positif terhadap kualitas pengendalian internal (Allegrini & Greco, 2013). 

Jumlah catatan frekuensi pertemuan dapat menjadi sebuah informasi yang 

dapat digunakan oleh para pengguna informasi laporan keuangan perusahaan, 

angka pertemuan anggota dewan yang diadakan per tahun dapat dijadikan sebagai 

sebuah cermin seberapa aktif para anggota komite audit (Krishnan, 2014). 

Keaktifan dalam pertemuan antar anggota mendorong para anggota agar 

berkomunikasi dan memahami tujuan akhir sebuah perusahaan agar tercapainya 

pengendalian internal yang bagus (Barua, Rama, & Sharma, 2010). 

2.3.2  Pengaruh Ukuran Auditor Eksternal terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

 Penelitian Fan dan Wong (2005) menjelaskan bahwa eksternal auditor 

berpengaruh terhadap pengendalian internal, dimana agar mencegah konflik pada 

internal perusahaan. Selain pencegah konflik internal juga auditor eksternal 
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dipercaya akan kredibilitas yang sudah tidak diragukan karena sebagai sebuah 

perusahaan dunia yang besar. Pengetahuan akan sektor yang berbeda jelas lebih 

unggul. Perusahaan memilih Big 4 sebagai auditor eksternal, dimana merupakan 

sebuah perwujudan investasi dalam meningkatkan reputasi nama untuk 

memastikan kualitas pengendalian internal (Samaha, 2016). Auditor eksternal 

memiliki kualifikasi dan spesialisasi dalam pengetahuan akan mendeteksi masalah 

yang berhubungan dengan konsep dan aplikasi pengendalian internal pada sektor 

yang berbeda (Krishnan, 2005). Auditor eksternal Big 4 memiliki sebuah standar 

yang mana tidak terdapat pada semua perusahaan auditor seperti sebuah standar 

wajib atau mandatory disclosure wajib dicantumkan dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan dan kualitas pengendalian internal (Ebrahim & Fattah, 2015). Auditor 

eksternal beroperasi dan mengeluarkan opini audit secara independen dan 

melakukan prosedur pelaksanaan dibawah pengendalian dan pemantauan oleh 

regulasi sebagai upaya memastikan semua standard an transparansi pengendalian 

internal tercapai (Kabir & Ainul, 2011). 

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Penelitian Ho dan Hutchinson (2010) tidak menemukan signifikansi antar auditor 

eksternal dengan pengendalian internal. Baik pada auditor internal maupun 

eksternal sudah ada standardisasi yang menganut tata cara yang sama standar. 

Penelitian Charles dan Aldred (2013) juga memberikan hasil penelitian yang 

serupa dimana perusahaan tidak akan selamanya mengandalkan maupun memilih 

auditor eksternal sebagai pilihan auditor mengingat kesesuaian akan kebutuhan 

perusahaan. 
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2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

 Zhou (2006) mengungkapkan kepemilikan manajerial merupakan 

sejumlah porsi kepemilikan anggota manajerial dan kepemilikan di dalam 

perusahaan akan dipantau artinya kepemilikan memiliki hubungan positif 

terhadap pengendalian internal. Fama dan Jensen (2007) ketika sebuah 

kepemilikan manajerial cukup dominan atau dikatakan besar akan persentase 

kepemilikan, maka langkah dan keputusan akan suatu kondisi akan memberikan 

dampak yang cukup signifikan.  

 Demsetz dan Villalonga (2001) menemukan keterkaitan kepengaruhan 

kepemilikan manajerial terhadap pengendalian internal perusahaan. Kunst dan 

Beugelsdijk (2013) memaparkan hasil penelitian berupa baik sedikit atau banyak 

proporsi yang dimiliki oleh manajerial, masing-masing akan menjaga 

kepemilikannya dengan cara memastikan pengendalian internal tetap terlaksana. 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

 Yudha (2016) menyatakan ukuran dewan direksi artinya seberapa banyak 

anggota direksi yang ada di perusahaan. Semakin besar jumlah direksi yang 

terdapat disebuah perusahaan, semakin sulit juga dalam menentukan keputusan. 

Keputusan semakin lama diambil, maka akan berpengaruh negatif terhadap 

pengendalian internal dikarenakan laporan pengendalian internal tidak dapat 

keluar tepat waktu, artinya akan berdampak negatif terhadap kualitas 

pengendalian internal. Hasil penelitian lain oleh Gabrielsson dan Politis (2006),  
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Ees, Gabrielsson, dan Huse (2009), Ararat, Aksu, dan Cetin (2010) menemukan 

pengaruh signifikan negatif akan pengendalian internal. Namun ada penelitian 

yang menyatakan dengan semakin banyak anggota direksi maka akan semakin 

banyak juga sumber pengalaman dan opini yang beragam (Mclntyre & Murphy, 

2008). 

2.3.5  Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

Dewan komisaris independen dibentuk agar menghindari masalah 

independensi. Indepedensi yang dimaksud ialah agar ada batasan antara anggota 

direksi lainnya. Komisaris independen dibentuk agar dapat menghasilkan opini 

sendiri tanpa tercampur dengan direksi lainnya secara independen. Carter, Souza, 

Simkins, dan Simpson (2008) menemukan hasil pengaruh signifikan positif pada 

kualitas pengendalian internal. 

Hasil penelitian Hermawan (2011), Haryani, Pratiwi, dan Syafruddin 

(2011), Siahaan (2013), Fogel, Ma, dan Marck (2015), Dananjaya dan Ardiana 

(2016) menemukan komisaris independen memberikan dampak positif terhadap 

pengendalian internal. 

2.3.6 Pengaruh Financial Distress terhadap Kualitas Pengendalian Internal 

Carcello dan Neal (2003) menjelaskan bahwa ditemukan berpengaruh 

negatif yang signifikan terhadap kualitas pengendalian internal. Perusahaan akan 

lebih memilih untuk tidak men-disclose. Penyebab tidak men-disclose apabila 

ditemukan perusahaan gagal secara finansial maupun non-finansial (Lar, Osma, & 

Neophytou, 2009).  
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Isfenti, Daulay, dan Fachrudin (2018) financial distress Perusahaan belum 

dapat dikatakan memiliki pengendalian internal yang buruk, walaupun kesulitan 

tersebut merupakan tanda peringatan bagi perusahaan. Kristanti, Rahayu, dan 

Huda (2016) mengatakan financial distress berdampak negatif akan kualitas 

pengendalian internal, finansial perusahaan yang buruk akan menunjukkan 

perusahaan tidak mampu mengendalikan perusahaan, dan pihak luar pengguna 

informasi akan dapat mengukur kualitas pengendalian internal perusahaan.  

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengendalian 

Internal 

Ukuran perusahaan biasa dilihat dari segi seberapa besarnya aset yang 

dimiliki dari perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikur dengan menggunakan 

perhitungan logaritma natural dari total aset perusahaan (Riyanto, 2001). Mackay 

dan Philips (2002) menunjukkan hasil signifikan yang positif, pada penelitiannya 

menjelaskan dalam memastikan kualitas pengendalian internal perusahaan yang 

berskala besar akan menaruh kebijakan untuk mencapai tujuan dan juga sasaran 

perusahaan.  

Arens, Randal, dan Beasley (2008) perusahaan yang besar umumnya telah 

memiliki sebuah sistem pengendalian untuk internal perusahaan, besar nya 

perusahaan akan mendorong adanya kebijakan untuk perusahaan dalam 

memastikan tujuan dicapai. Kualitas pengendalian perusahaan terdapat beberapa 

elemen berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi dan pemantauan yang membantu memastikan kualitas 

pengendalian internal perusahaan (COSO, 2013).  
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2.3.8 Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Pengendalian Internal 

 Leverage diukur dengan cara total hutang dibagi dengan total aset. Pada 

penelitiannya Samaha (2016) ditemukan leverage memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap kualitas pengendalian internal ketika perusahaan diaudit oleh 

perusahaan Big 4. Ada penelitan yang sejalan seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Rusmin (2010), Alzoubi (2016), Zulaikha (2017) menjelaskan 

hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang diaudit oleh perusahaan besar Big 

4 dapat mengontrol dan mencegah berbagai ketimpangan maupun disimiliratas 

infromasi yang dapat dipengaruhi oleh pihak internal apabila tidak diaudit oleh 

auditor eksternal. Dijelaskan juga pencegahan pihak internal dalam mengelola 

informasi yang akan dilaporkan perusahaan secara tidak sebenarnya yang dapat 

berpengaruh ke kualitas pengendalian internal. 

2.4      Model Penelitian 

Dalam penelitian ini dalam mengetahui pengaruh kegiatan dan ukuran 

anggota komite audit terhadap variabel dependen kualitas pengendalian internal. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian berupa rapat anggota 

komite, ukuran auditor eksternal, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, 

komisaris independen kemudian pengambilan variabel kontrol berupa financial 

distress, ukuran perusahaan dan leverage.  

Berikut merupakan model penelitian yang digunkan pada penelitian ini: 
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Gambar 2 Model pengaruh kegiatan dan ukuran anggota komite audit terhadap 

kualitas pengendalian internal, sumber: Peneliti, 2019. 

Berdasarkan model di atas, hipotesisnya ialah sebagai berikut: 

H1: Rapat anggota komite audit berdampak signifikan positif terhadap 

kualitas pengendalian internal. 

H2: Ukuran auditor eksternal berdampak signifikan positif terhadap 

kualitas pengendalian internal. 

H3: Kepemilikan manajerial berdampak signifikan positif terhadap 

kualitas pengendalian internal. 

H4: Ukuran dewan direksi berdampak signifikan negatif terhadap 

kualitas pengendalian internal. 

H5: Komisaris independen berdampak signifikan positif terhadap 

kualitas pengendalian internal. 
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