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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengungkapan informasi pengendalian internal pada laporan tahunan 

perseroan telah menarik minat banyak peneliti pada negeri-negeri yang telah maju 

(Agyei-Mensah, 2016). Artinya pengkajian di negara-negara berkembang masih 

minim dilakukan. Runtuhnya Enron secara penuh telah mengekspos malpraktek 

dari struktur pengendalian internal entitas. Sehingga pengungkapan pengendalian 

internal dapat menaikkan kualitas laporan tahunan sekaligus menekan persoalan 

tata kelola perusahaan. 

Banyak penelitian menyangkut tata kelola perusahaan dan pengungkapan 

yang mencangkup wilayah pengungkapan yang luas (Tsamenyi, Enninful-Adu, & 

Onumah, 2007; Okeahalam, 2004). Negara-negara berkembang sering dihadapkan 

dengan banyak masalah, seperti pasar saham terbelakang, ketidakpastian 

ekonomi, hukum yang lemah, serta pengendalian kepemilikan. Sehingga 

pengkajian terkait pengungkapan pengendalian internal merupakan hal yang 

sangat menarik dalam dekade ini. 

COSO (2013) mengungkapkan definisi pengendalian internal yakni 

sistem yang berkaitan erat dengan dewan manajemen, dewan manajemen, serta 

personil lainnya, yang didesain agar mempersembahkan jaminan memadai. 

Pengendalian internal berarti satu prosedur yang didesain bagi perusahaan dengan 

bantuan sumber daya manusia dan teknologi informasi guna pencapaian tujuan. 

Jaminan yang dimaksud yaitu mengenai perolehan tujuan terkait pada operasi, 
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pelaporan, dan kepatuhan. Dengan adanya pengendalian internal, perusahaan 

dapat mencegah dan mendeteksi hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi.   

Tujuan pengendalian internal ada 3 jenis menurut COSO (2013). Pertama 

yaitu tujuan operasi, merupakan tujuan pengendalian internal yang bersangkutan 

dengan efisiensi dan efektivitas operasional perseroan. Kedua yaitu tujuan 

pelaporan, merupakan tujuan pengendalian internal yang bersangkutan dengan 

keuangan internal maupun eksternal perseroan. Serta tujuan kepatuhan serta 

ketaatan perseroan pada kebijakan dan peraturan yang berlaku umum. 

Pengendalian internal mempunyai 5 elemen terintegrasi diantaranya risk analysis, 

control environment, information and communication, control activities, dan juga 

monitoring. 

Pengendalian internal yang baik pastinya merupakan faktor yg 

berpengaruh sangat signifikan dalam pencapaian laporan tahunan yang berkualitas 

baik pula (Krishnan, 2015). Salah satu ketentuan penting SOX 404 adalah 

mensyaratkan perusahaan publik dan auditor eksternal mereka untuk melaporkan 

efektivitas pengendalian internal. Serta mengungkapkan adanya kelemahan 

material pengendalian internal. 

Pengendalian internal ialah salah satu faktor penting dalam proses 

peningkatan akuntabilitas entitas. Perusahaan berkemungkinan menaikkan 

pengawasan serta pengendalian atas aktivitas operasionalnya. Sistem 

pengendalian internal telah lama diakui sebagai salah satu mekanisme untuk 

menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi. Sehingga perusahaan dengan 

sukarela telah menjalankan pengendalian internal secara efektif untuk tujuan ini 

(Altamuro & Beatty, 2010).  
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Skandal pelaporan keuangan yang terjadi dalam abad ini menyebabkan 

revisi dalam peraturan pengendalian internal pada banyak negara (van de Poel & 

Vanstraelen, 2011). Namun beberapa negara membuat pilihan yang berbeda 

dalam pelaporan pengendalian internal. Misalnya Amerika menginginkan 

manajemen dan auditornya masing-masing mengeluarkan laporan tentang 

efektivitas pengendalian internal. Kanada memerlukan pernyataan efektif dari 

manajemen tentang sistem pengendalian internal. Komisi Eropa mengharuskan 

manajemen mematuhi peraturan pengendalian internal dari negara anggotanya. 

Pengungkapan informasi pengendalian internal adalah saluran terpenting 

untuk para investor demi mendapatkan informasi akuntansi perusahaan yang 

terdaftar. Kualitas pengungkapan informasi pengendalian internal menentukan 

apakah entitas yang terdaftar layak untuk berinvestasi atau tidak. Hal ini secara 

langsung mempengaruhi efisiensi pasar modal dan sumber daya (Ying, 2016).  

Pengendalian internal yang kurang baik menyebabkan kurangnya hasil 

laporan keuangan yang dapat dipercaya (Ashbaugh-Skaife, Collins, Kinney, & 

Lafond, 2009). Ini mungkin dapat berarti bahwa adanya kelemahan pengendalian 

internal menyebabkan kemungkinan kelemahan laporan tahunan. Perusahaan yang 

melakukan perbaikan pada masalah pengendalian internalnya menunjukkan 

peningkatan kualitas akrual. 

Skandal keuangan Enron terutama disebabkan oleh lemahnya 

pengamatan dan sistem pengendalian internal. Skandal yang menyeret Enron, 

Worldcom, serta Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen ini menyebabkan 

lenyapnya kepercayaan penanam modal terhadap perusahaan. Hal ini juga 
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menyebabkan menurunnya harga saham dibursa efek berbagai negara (Zulfikar, 

Rosiana, & Nariah, 2015).  

Skandal akuntansi yang dilakukan oleh Enron, Worldcom, serta Kantor 

Akuntan Publik Arthur Andersen mendorong diterbitkannya Undang-Undang di 

Amerika Serikat The Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 sekaligus mulai berlaku 

sejak tanggal 20 Juli 2002. Tujuan diberlakukannya SOX adalah untuk mengatasi 

meningkatnya kekhawatiran investor tentang integritas pelaporan keuangan 

perusahaan. Menurut SOX 404 perusahaan diharuskan menilai efektivitas 

pengendalian internal serta aturan untuk penyajian laporan keuangan dan 

mengekspos laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan tahunannya 

(Zhang, Zhou, & Zhou, 2007). 

Berdasarkan penjabaran yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis memberi judul dalam penelitian ini “PENGARUH STRUKTUR 

KEPEMILIKAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN 

PENGENDALIAN INTERNAL PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2. Perumusan Penelitian 

Tata kelola perusahaan merujuk pada bagaimana cara entitas tersebut 

dijalankan. Itu dapat diartikan bagaikan sistem di mana entitas dikendalikan dan 

diarahkan guna urusan penanam modal serta pemilik kepentingan lainnya. 

Perseroan yang mempraktikkan aplikasi tata kelola yang bagus tentunya dapat 

meminimalisir kesalahan dalam laporan tahunan (Agyei-Mensah, 2016). 
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Masalah utama tata kelola yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana 

perusahaan mematuhi prinsip dan aturan (Agyei-Mensah, 2016). Di semua negara, 

perusahaan diharuskan untuk mengoperasikan sistem tata kelola perseroan yang 

ditetapkan baik oleh undang-undang ataupun lembaga profesional seperti 

Sekuritas dan Bursa Efek. Hal ini penting diperhatikan jika tata kelola perusahaan 

memiliki kaitan dengan risiko dan pengendalian internal. 

Meningkatnya kekhawatiran mengenai akuntabilitas perusahaan di 

berbagai negara maju telah dikaitkan dengan kebutuhan manajemen risiko yang 

tepat serta sistem pengendalian internal (Sarens & Christopher, 2010). Hal ini 

telah tercermin melalui pedoman sukarela tata kelola perusahaan terbaru. 

Meskipun demikian, masih tidak pasti sejauh mana pengaruh secara langsung 

ataupun tidak langsung yang dipengaruhi oleh tata kelola terhadap kedua hal ini. 

Sistem pengendalian internal yang baik serta berkualitas tinggi tentunya 

akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Hal ini juga dapat mengurangi 

risiko kepercayaan terhadap informasi keuangan yang salah. Kualitas 

pengungkapan dapat ditingkatkan melalui regulasi, penetapan standar, auditor, 

serta tata kelola perusahaan (Dewayanto & Setiadi, 2017). 

Adanya pengendalian internal yang baik mendorong banyak investasi 

yang dapat diperoleh. Investor menilai bahwa kelemahan pengendalian internal 

dapat menyebabkan kemungkinan kelemahan dalam penyajian laporan keuangan, 

sehingga perusahaan harus secara kompeten meningkatkan sistem pengendalian 

internalnya. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memahami faktor-faktor yang 

dapat menjadi pengaruh pada pengungkapan pengendalian internal (PPI). 
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1.3. Permasalahan Penelitian 

Penulis merincikan pertanyaan penelitian berlandaskan permasalahan 

penelitian di atas, yakni sebagai berikut, 

1. Adakah pengaruh antara kepemilikan manajerial dan PPI? 

2. Adakah pengaruh antara kepemilikan institusional dan PPI? 

3. Adakah pengaruh antara komite audit yang mempunyai keahlian 

keuangan dan PPI? 

4. Adakah pengaruh antara komite audit yang mempunyai latar belakang 

akuntansi dan PPI? 

5. Adakah pengaruh antara komite audit yang mempunyai pengalaman 

menjadi auditor eksternal dan PPI? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah rapat komite audit dan PPI? 

 

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiannya ialah: 

1. Menginformasikan pengaruh kepemilikan manajerial pada PPI; 

2. Menginformasikan pengaruh kepemilikan institusional pada PPI; 

3. Menginformasikan pengaruh komite audit yang memiliki keahlian 

keuangan pada PPI; 

4. Menginformasikan pengaruh komite audit yang mempunyai latar 

belakang akuntansi pada PPI; 

5. Menginformasikan pengaruh komite audit yang mempunyai pengalaman 

menjadi auditor eksternal pada PPI; dan 
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6. Menginformasikan pengaruh jumlah pertemuan komite audit pada PPI. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan dengan hasil dari penelitian ini mampu 

mempersembahkan manfaat bagi: 

1. Akademisi 

Hasil penelitian ini penulis berharap mampu menyediakan informasi 

terkait pengaruh struktur kepemilikan serta komite audit dalam 

pengungkapan pengendalian internal perseroan. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat menyampaikan pemahaman 

terkait pentingnya struktur kepemilikan serta komite audit dalam 

pengungkapan pengendalian internal entitas untuk menunjang kegiatan 

yang semakin baik. 

3. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini penulis harapkan mampu menyediakan manfaat 

terhadap pihak-pihak yang mencari data serta informasi mengenai 

pengaruh struktur kepemilikan serta komite audit dalam pengungkapan 

pengendalian internal perusahaan. 

4. Pihak Manajemen 

Memberikan informasi mengenai internal kontrol yang harus di lakukan 

di dalam perusahaan. 
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5. Pihak Investor 

Memberikan informasi apakah perusahaan telah menjalankan internal 

kontrol atau tidak, dan sudah sesuai atau belum terhadap aturan yang 

berlaku. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada menyusun skripsi ini ialah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, perumusan, permasalahan, tujuan serta 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menguraikan teori tentang variabel independen dan 

dependen dan hubungannya, berisikan model penelitian terdahulu, 

berisikan hubungan antar variabel. Serta membahas model penelitian 

yang dipakai.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Menguraikan rancangan, objek, serta defisini operasional masing-

masing variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis 

penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menceritakan segala temuan yang diperoleh melalui uji yang telah 

dilakukan untuk memperoleh hasil yang telah diuji. 
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Menceritakan mengenai kesimpulan, rekomendasi ataupun keterbatan 

yang ada sehingga memudahkan penulis berikutnya untuk membuat 

penelitian. 
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