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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Pengungkapan Pengendalian Internal 

COSO (2013) memberikan definisi mengenai pengendalian internal 

yakni suatu proses yang mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh dewan direksi, 

manajemen, beserta personil lainnya yang dirangkai guna menyediakan jaminan 

wajar terkait pencapaian tujuan. Tujuan yang dimaksud berupa tujuan operasional 

perusahaan, pelaporan, dan kepatuhan. Definisi ini merupakan konsep yang luas 

tentang bagaimana perusahaan merancang, mengimplementasikan, serta 

melaksanakan pengendalian internal dalam semua kegiatan operasionalnya. 

Pengendalian internal menunjang perusahaan menggapai tujuan penting 

dan menjaga serta meluaskan kinerja operasional (COSO, 2013). Mendesain dan 

mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien 

merupakan suatu tantangan besar bagi perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

lebih gesit dalam beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan bisnis agar sistem 

pengendalian internal dapat berjalan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. 

Meningkatkan pengendalian internal perusahaan berdasarkan Undang-

Undang Sarbanes-Oxley dan Securities and Excange Commission (SEC) tahun 

2002 adalah inisiatif kebijakan yang penting (Krishnan, 2005). SEC mensyaratkan 

CEO maupun CFO untuk memberikan penilaian atau sertifikasi mengenai 

efektivitas pengendalian internal perusaahan. Sarbanes Oxley juga mewajibkan 

setiap perusahaan baru yang terdaftar untuk memasukkan laporan pengendalian 

internal dalam laporan tahunannya. Penekanan pada pengendalian internal yang 
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efektif tentu saja muncul sebab dianggap sebagai aspek penting dalam mencapai 

pelaporan keuangan berkualitas baik.   

Ketika kepemilikan manajerial meningkat, maka dibeberapa titik manajer 

mampu mengendalikan informasi. Mereka kemudian akan membuat keputusan 

untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri, bertolak belakang dengan tujuan 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Itulah mengapa pengendalian 

internal berkualitas tinggi akan menaikkan keandalan laporan keuangan dan 

mengurangi risiko kepercayaan pada informasi keuangan yang salah (Dewayanto 

& Setiadi, 2017). 

Kualitas pengungkapan manajemen dapat ditingkatkan melalui regulasi, 

penetapan standar, auditor, dan intermediasi pasar modal lainnya (Dewayanto & 

Setiadi, 2017). Regulasi dan penetapan standar erat kaitannya dengan lingkungan 

dan hukum suatu negara. Oleh karena itu perlu mengetahui hukum yang 

ditegakkan disetiap negara. 

Salah satu monitor dari pengendalian internal adalah komite auditnya 

(Krishnan, 2005). Meskipun belum tertulis dalam SEC 2002, profesi akuntansi 

dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa fungsi utama komite audit adalah 

pengawasan terhadap pengendalian internal. Penelitian sebelumnya melaporkan 

bahwa 91% sampel acak dari charter komite audit perusahaan mencantumkan 

pengendalian internal sebagai salah satu tugas komite audit. 

Selanjutnya United States Securities and Exchange Commission 

mengamanatkan bahwa semua komunikasi tertulis yang material diantara akuntan 

dan manajemen diberikan kepada komite audit. Ini termasuk laporan pengamatan 

dan rekomendasi mengenai pengendalian internal. Artinya, pengendalian internal 
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perusahaan harus berada di bawah cakupan komite audit perusahaan (Krishnan, 

2005). 

Pengendalian internal terdiri atas 5 komponen terintegrasi (COSO, 2013): 

1. Lingkungan pengendalian, yakni serangkaian proses, standar dan struktur 

yang mana menyajikan landasan guna melakukan pengendalian internal 

diseluruh perusahaan. Dewan direksi dan manajemen senior menentukan 

serta menentukan kebijakan terkait pentingnya pengendalian internal 

termasuk standar tingkah laku yang diharapkan. Dalam lingkungan 

pengendalian terdiri atas integritas serta nilai-nilai etika dalam 

perusahaan, atribut yang mengizinkan direksi menjalankan tanggung 

jawab dan tugas pemantauan, struktur organisasi, penempatan dan 

tanggungjawab, serta proses menarik dan mempertahankan pribadi yang 

kompeten. 

2. Penilaian risiko, yaitu peluang suatu perkara terjadi yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan. Ini artinya, penilaian risiko merupakan 

acuan untuk memastikan bagaimana risiko dikelola. Penilaian risiko 

mewajibkan manajemen memperhitungkan pengaruh dari kemungkinan 

perubahan dilingkungan eksternal dan model bisnisnya sendiri yang 

dapat memicu ketidakefektifan pengendalian internal. 

3.  Aktivitas pengendalian, yaitu terlaksananya kegiatan yang telah 

ditetapkan melalui prosedur dan kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan 

tentunya dapat membantu membuktikan apakah arahan manajemen untuk 

memitigasi risk dalam pencapaiaan tujuan sudah efektif. Dalam 
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pelaksanaannya pengendalian ini dilaksanakan diseluruh tingkat entitas, 

berbagai macam tahap bisnis, serta juga lingkungan teknologi. 

4.  Informasi dan komunikasi, yaitu hal yang berkelanjutan, metode repetitif 

untuk menyajikan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Informasi dibutuhkan bagi organisasi untuk melaksanakan 

tanggungjawab dan mendukung pencapaian tujuan. Komunikasi internal 

merupakan instrumen penyebaran informasi yang keseluruh entitas, 

menuju ke atas, ke bawah, serta melintasi organisasi. Hal ini memberi 

kesempatan bagi individu memperoleh informasi yang jelas dari 

manajemen senior bahwa tanggungjawab pengendalian harus ditanggapi 

secara serius. 

5.  Pemantauan, yaitu evaluasi untuk memastikan bahwa tiap-tiap bagian 

dalam pengendalian internal termasuk pengendalian dalam 

mempengaruhi prinsip-prinsip pada setiap bagian, ada dan beroperasi. 

Penilaian yang sedang berlangsung dibentuk kedalam proses bisnis 

diberbagai tingkat entitas sehingga informasi akan tepat waktu diberikan. 

Evaluasi terpisah, dilakukan secara berkala, beraneka ragam pada ruang 

lingkup dan frekuensi penilaian risiko, serta pertimbangan manajemen 

lainnya.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Dewayanto dan Setiadi (2017) melaksanakan observasi pada perusahaan 

non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Filipina periode 2009 

sampai 2013 mengenai ownership structure, audit committee, and internal control 
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disclosure. Mereka memakai beberapa variable independen yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dengan keahlian keuangan, 

komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, serta komite audit yang 

memiliki pengalaman sebagai auditor eksternal. Variabel dependen 

pengukurannya menggunakan indeks pengendalian internal dengan total 11 

indeks. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian struktur kepemilikan, komite audit, dan 

pengungkapan pengendalian internal : Indonesia dan Filipina, sumber: Dewayanto 

dan Setiadi, 2017 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif serta signifikan 

diantara variabel kepemilikan manajerial dalam pengungkapan pengendalian 

internal. Sementara kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif serta 

signifikan. Temuan ini menjelaskan terdapat penanam modal institusional 

memainkan peran dominan dalam aktivitas pengawasan disebabkan memiliki 

mayoritas hak suara. Kemudian penelitian ini mememukan pengaruh positif serta 

signifikan diantara variabel komite audit yang memiliki keahlian keuangan, 

komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, dan juga komite audit yang 
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memiliki pengalaman menjadi auditor eksternal terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. 

Penelitian Khlif dan Samaha (2016) mengenai aktivitas komite audit 

serta kualitas pengendalian internal di Mesir memberikan fakta bahwasanya 

kegiatan komite audit serta ukuran auditor eksternal memiliki pengaruh positif 

serta signifikan dalam kualitas pengendalian internal. Untuk mengetahui 

informasi yang relevan mengenai mutu pengendalian internal mereka 

melaksanakan sebuah survei diantara auditor eksternal dengan menggunakan 

daftar pengendalian internal. Daftar pengendalian internal mencakup 

pengendalian lingkungan, sistem serta lingkungan teknologi informasi dan 

pemantuan, dan keefektifan pengendalian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian aktifitas komite audit dan kualitas pengendalian 

internal di Mesir, sumber: Khlif dan Samaha, 2016 
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telah diaudit oleh Big4 dengan penggunaan sampel perusahaan yang terdiri dari 

perusahaan yang aktif di Bursa Efek Mesir pada rentang tahun 2007 hingga 2010. 

Mereka menggunakan beberapa variabel kontrol seperti CEO Duality, Board Size, 

Board Independence, Loss, Firm Size, dan Leverage untuk mendukung 

penelitiannya. 

Ditemukan adanya perbedaan temuan dari penelitian yang dilaksanakan 

oleh Zulfikar et al. (2015) terkait tata kelola perusahaan pada pengungkapan 

pengendalian internal. Pengukuran yang dipakai adalah dummy pada saat 

mengukur variabel pengungkapan pengendalian internal dengan indeks 

pengungkapan berjumlah 25 item. Mereka mendapatkan bahwa variabel 

independen ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit 

dengan latar belakang akuntansi maupun keuangan mempunyai pengaruh positif 

serta signifikan dalam pengungkapan pengendalian internal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh tata kelola terhadap pengungkapan 

pengendalian internal, sumber: Zulfikar et al., 2015 
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Variabel komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran komite audit tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

dalam pengungkapan pengendalian internal. Penelitian ini mengambil data 

perusahaan pada rentang tahun 2010 sampai 2012. Sample penelitian tersebut 

merupakan 87 perusahaan perbankan dengan tingkat pengungkapan pengendalian 

internal rata-rata sudah cukup baik melalui hasil statistik deskriptifnya.  

Selanjutnya penelitian oleh López, Rich, dan Smith (2015) tentang 

pengaruh ukuran auditor terhadap pengungkapan pengendalian internal. Mereka 

mengambil sampel yang didasarkan pada data dari Single Audit Clearinghouse of 

the U.S dengan total 1.180 laporan audit dari tahun 2004 sampai dengan 2008. 

Mereka menemukan bahwa audit yang dilakukan oleh perusahaan Big4 cenderung 

kurang melibatkan pengungkapan kondisi perusahaan dan kelemahan material 

daripada audit yang dilakukan oleh perusahaan CPA kecil. Penelitian ini menarik 

karena menganggap penting organisasi kesehatan publik dalam perekonomian 

Amerika. 
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Gambar 4 Model penelitian ukuran auditor dan perbedaan pelaporan 

pengendalian internal pada organisasi kesehatan nirlaba, sumber: López et al., 

2015 

Hasil temuan lainnya seperti Krishnan (2005) mengenai mutu komite 

audit dalam pengendalian internal menghasilkan terdapat pengaruh signifikan 

antara komite audit yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan dan komite 

audit independen untuk persoalan pengendalian internal. Penelitian ini mengukur 

kualitas pengendalian internal menggunakan variabel dummy, yaitu 1 jika adanya 

masalah pengendalian internal, dan 0 jika tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Model penelitian komite audit dan kualitas pengendalian internal, 

sumber: Krishnan, 2005 

Penelitian ini didasarkan pada komunikasi auditor yang dibuat secara 
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8-K ketika terjadi perubahan auditor. Sample yang digunakan adalah 128 

perusahaan pada periode 1994 hingga 2000. Variabel untuk mengukur kualitas 

audit komite yaitu ukuran, independence, dan keahlian keuangan. 
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Adanya variasi temuan oleh Hoitash dan Bedard (2009) yang menguji 

hubungan tata kelola entitas dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. 

Sample yang digunakan berupa database Audit Anallytics sebanyak 10.568 data 

untuk tahun fiskal yang berakhir pada November 2004 hingga Mei 2006. 

Penelitian ini menguji beberapa variabel seperti komite audit yang mempunyai 

keahlian keuangan, pertemuan komite audit, serta ukuran komite audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model penelitian tata kelola perusahaan dan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan, sumber: Hoitash dan Bedard, 2009 

 Hasil yang ditemukan adalah adanya hubungan antara kualitas tata 

kelola yang lebih tinggi terhadap pengendalian internal yang efektif dalam 

konteks Section 404. Artinya tidak ditemukan hubungan antara tata kelola yang 

lebih lemah terhadap pengungkapan kelemahan material dalam konteks Section 

302. Mereka juga mendeteksi adanya hubungan positif antara keahlian akuntansi 

dan pengawasan terhadap kualitas pengendalian internal dalam konteks Section 

404. 
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Temuan selanjutnya oleh Johnstone, Li, dan Rupley (2011) yang menguji 

perubahan tata kelola perusahaan dalam kelemahan material pengendalian internal 

serta remediasi selanjutnya. Variabel yang digunakan adalah kelemahan material 

pengendalian internal sebagai variabel dependen serta pergantian komite audit, 

CEO, CFO, dan direktur sebagai variabel independen. Sampel diambil sebanyak 

868 perusahaan pada 2004 sampai 2007 yang melaporkan kelemahan material 

pengendalian internal dalam laporan SOX 404 dari database Audit Analytics. 

Hasil memperlihatkan bahwa pengungkapan kelemahan material 

pengendalian internal berhubungan positif dengan pergantian direktur, komite 

audit, CEO, dan CFO. Selain itu, ditemukan juga bahwa perbaikan kelemahan 

material pengendalian internal dalam aktivitas kontrol dan pemantauan sangat 

terkait dengan perbaikan dalam karakteristik komite audit. Kemudian ditemukan 

bahwa kelemahan material pengendalian internal terkait lingkungan pengendalian 

berhubungan dengan peningkatan karakteristik dewan. 

Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya oleh Michelon, 

Bozzolan, dan Beretta (2015). Penelitian ini menguji hubungan antara 

pengawasan dewan serta pengungkapan sistem pengendalian internal terhadap 

berbagai peraturan lingkungan. Dalam penelitian tersebut mempelajari 

pengungkapan sistem pengendalian internal perusahaan yang terdaftar di empat 

pasar saham yaitu Perancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Sampel terdiri atas 40 

perusahaan terbesar disetiap negara selama periode 2003-2008. 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel seperti board independent, 

CEO duality, board expertise, independensi komite audit, serta komite audit 

dengan keahlian akuntansi. Ditemukan bahwasanya perusahaan-perusahaan 
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dengan pengawasan dewan yang lebih kuat cenderung tidak mengungkapkan 

informasi mengenai sistem pengendalian internal. Namun, penelitian ini 

mendukung peran moderasi dari lingkungan peraturan antara pengawasan dewan 

dan pengungkapan sistem pengendalian internal. 

 

2.3. Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada PPI  

Penelitian Dewayanto dan Setiadi (2017) berpendapat bahwa terdapat 

pengaruh signifikan negatif terkait variabel independen kepemilikan manajerial 

dalam pengungkapan pengendalian internal. Alasan yang kuat adalah jika 

kepemilikan manajerial rendah, maka manajer mungkin tidak bertindak untuk 

kepentingan terbaik perusahaan. Alasan lain menunjukkan jika kepemilikan 

manajerial rendah, maka pengungkapan sukarela tinggi. Sehingga terdapat 

pengaruh negatif antara variabel kepemilikan manajerial dalam voluntary 

disclosure. 

Zulfikar et al. (2015) juga memperlihatkan bahwasanya terdapat 

pengaruh yang negatif serta signifikan diantara kepemilikan manajerial dalam 

pengungkapan pengendalian internal. Kondisi ini dapat timbul dikarenakan 

oportunis manajemen untuk mengoptimalkan urusan pribadinya sehingga mereka 

tidak mengungkapkan infomasi operasional perusahaan dengan baik.  

Temuan tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Eng dan Mak, 

(2003); Rouf dan Harun (2011); Lestari Ginting (2016); Sukasih dan Sugiyanto 

(2017). Mereka mendapatkan pengaruh signifikan negatif dari kepemilikan 

manajerial terhadap informasi pengungkapan. Ini dapat terjadi dikarenakan 
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oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya daripada 

kepentingan perusahaan sehingga mereka cenderung tidak mengungkapkan 

informasi perusahaan. 

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Primastuti (2012). Pada penelitinan 

tersebut ditemukan adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan 

manajerial terhadap pengungkapan informasi strategis. Hal itu dapat terjadi 

dikarenakan dewan direksi ataupun dewan komisaris sebagai agen serta penanam 

modal tentunya akan berusaha untuk selalu terlihat bahwasanya mereka 

mempunyai berbagai macam rancangan besar yang strategis guna peningkatan 

kinerja perusahaan. Hal itu dimaksudnya guna memperlihatkan kalau mereka 

mempunyai kepedulian yang sangat besar guna kemajuan peusahaan dan juga 

untuk investor lainnya. 

Hunziker (2013) merupakan contoh penelitian lainnya yang juga 

mendukung temuan di atas bahwa adanya pengaruh signifikan positif diantara 

kepemilikan manajerial pada pengungkapan pengendalian internal. Perspektif 

biaya agensi menyebutkan apabila kepemilikan manajemen kecil maka penanam 

modal luar akan meningkatkan pengawasan aktifitas-aktifitas manajemen guna 

mengurangi perselisihan keagenan. Artinya, pengungkapan informasi sukarela 

perusahaan dianggap bagaikan pengganti aktifitas pengawasan. 

Temuan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh 

Sheila, Ridzwana, dan Syed (2013); Asgari (2017). Mereka memperlihatkan hasil 

bahwa tidak adanya hubungan diantara kepemilikan saham manajerial pada 

kualitas pengungkapan perusahaan. Artinya proporsi saham yang dimiliki oleh 

manajerial perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada kualitas pengungkapan 
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perusahaan. Sedikit banyak saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan tidak 

mempengaruhi kualitas pengungkapan yang akan dilaporkan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap PPI. 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional pada PPI 

Sukiswo dan Helmi (2018) mengungkapkan dalam penelitiannya 

bahwasanya kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh signifikan 

positif pada pengungkapan pengendalian internal. Lembaga institusional akan 

selalu berupaya meningkatkan aktifitas pemantauannya pada perilaku manajemen 

sebagai salah satu upaya meminimalkan persoalan keagenan yang mungkin 

terjadi. 

Dewayanto dan Setiadi (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan positif serta signifikan atas variabel independen 

kepemilikan institusional dalam pengungkapan pengendalian internal. Masalah 

keagenan dapat diminimalisir dengan mengikutsertakan penanam modal yang 

mempunyai persentase kepemilikan yang relatif tinggi dalam memantau atau 

menuntun kegiatan yang berpeluang menimbulkan masalah. Beberapa penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengatakan bahwasanya ada 

pengaruh positif diantara kepemilikan saham institusional  terhadap pengendalian 

internal. Sehingga peran pemantauan biasanya ditujukan oleh investor 

institusional. 

Adanya pengaruh positif dan signifikan diantara kepemilikan 

institusional terhadap informasi pengungkapan dalam penelitian yang dilakukan 

Merla Ade Murtika. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian 
Internal pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



24 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

oleh Rouf dan Harun (2011); Agyei-Mensah (2016). Artinya semakin meningkat 

persentase saham yang dipegang oleh penanam modal institusional, artinya 

semakin meningkat pula pengungkapan sukarelanya. Kepemilikan saham yang 

tinggi membuat penanam modal institusional mempunyai insentif yang kuat untuk 

mengawasi praktik pengungkapan perusahaan. 

Hasil berbeda ditemukan oleh Zulfikar et al. (2015); Sukasih dan 

Sugiyanto (2017). Pada penelitiannya bahwasanya kepemilikan saham 

institusional memilik pengaruh signifikan negatif pada pengungkapan 

pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Ini artinya 

semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka informasi 

pengungkapan pengendalian internal semakin kecil. Itu dapat timbul dikarenakan 

fokus pemegang saham institusional adalah mencari laba yang akan berdampak 

langsung pada tingkat pengembalian yang akan diperoleh pemegang saham 

institusional. Tuntutan perusahaan tentunya akan semakin besar dengan adanya 

hal ini. 

Primastuti (2012) dalam penelitiannya mendukung temuan di atas. 

Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan saham institusional pada 

pengungkapan pengendalian internal. Alasan mendasar atas temuan ini yaitu 

dengan persentase kepemilikan yang tinggi, maka pihak institusional bisa 

mendapatkan informasi terkait perusahaan secara langsung dari manajemen. Ini 

mengakibatkan manajemen kurang termotivasi untuk mengungkapkan secara 

penuh informasi perusahaan dalam laporan tahunannya, akibatnya semakin sedikit 

pula informasi strategis perusahaan yang bisa diungkapkan. 
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Agyei-Mensah (2016) juga mendapatkan hasil yang berbeda dari 

penemuan di atas. Hasil pengungkapan pengendalian internal rata-rata adalah 35% 

memperlihatkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel tidak 

mengungkapkan informasi pengendalian internal yang memadai. Mereka tidak 

menemukan adanya hubungan yang signifikan diantara kepemilikan saham 

institusional pada pengungkapan pengendalian internal perusahaan.  

Tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional pada 

pengungkapan informasi perusahaan juga didukung oleh penelitian Lestari 

Ginting (2016); Solikhah dan Winarsih (2016); Rafifah dan Ratmono (2015); Ali 

Chiraz Ben (2004); Asgari (2017); Sheila et al. (2013). Ini artinya informasi 

pengungkapan belum direspon baik oleh investor. Investor institusional cenderung 

lebih memperhatikan informasi mengenai profit perusahaan daripada informasi 

pengungkapan lainnya. Penanam modal melihat peluang entitas yang didasarkan 

pada informasi laba perusahaan saja, tentunya hal ini menyebabkan perusahaan 

tidak melakukan upaya peningkatan pelaporan informasi pengungkapan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H2 :  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap PPI. 

 

2.3.3 Pengaruh Komite Audit dengan Keahlian Keuangan pada PPI 

Setiap entitas dengan personil komite audit yang memiliki keahlian 

keuangan, terutama kompetensi akuntansi keuangan, cenderung lebih tidak 

mengalami masalah pengendalian internal (Dewayanto & Setiadi, 2017); (Hoitash 

dan Bedard, 2009). Mereka membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
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keahlian komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal dalam 

penelitiannya. 

Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et 

al. (2013). mereka menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara komite 

audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan terhadap praktik 

pengungkapan perusahaan. Alasan utama hal tersebut terjadi adalah dikarenakan 

orang-orang dengan latar belakang akuntansi atau keuangan mampu memahami 

dan menafsirkan laporan yang disajikan oleh manajer keuangan. Selain itu, orang-

orang tersebut tentunya mengerti aturan dan standar yang mengatur laporan 

tersebut lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki keahlian akuntansi 

atau keuangam. 

Perusahaan lebih cenderung diidentifikasi dengan kelemahan 

pengendalian internal jika komite audit mereka kurang memiliki keahlian 

keuangan. Mereka juga lebih mungkin diidentifikasi dengan pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal jika auditor mereka lebih independen. Mereka 

menyebutkan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan akuntansi dapat 

meningkatkan tata kelola perusahaan (Domnisoru & Vinatoru, 2008); (Zhang et 

al., 2007). 

Hoitash dan Bedard (2009) dalam penelitiannya juga menemukan adanya 

pengaruh signifikan antara komite audit yang memiliki keahlian keuangan atau 

pengawas terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Temuan 

tersebut menyiratkan bahwa tingginya anggota komite audit dengan keahlian 

keuangan maupun pengawas memiliki kualitas pelaporan keuangan pengendalian 

internal yang lebih tinggi. 
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Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Rafifah dan Ratmono 

(2015). Mereka menemukan pengaruh signifikan negatif antara jumlah anggota 

komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau bisnis terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunannya.  

Hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Rakhmayani dan Faisal 

(2019). Mereka menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara komite audit 

yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. Pada umumnya, efektivitas komite audit ketika komite 

audit memiliki kompetensi yang memadai, independen, serta keahlian dibidang 

keuangan ataupun akuntansi.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H3 :  Komite audit yang memiliki keahlian keuangan berpengaruh signifikan 

positif pada PPI. 

 

2.3.4 Pengaruh Komite Audit dengan Latar Belakang Akuntansi pada PPI 

Defond, Hann, Xuesong, dan Engel (2005) melakukan penelitian 

terhadap 702 sampel pengumuman oleh direktur luar yang baru mengangkat 

komite audit dari database perpustakaan periode 1993 hingga 2002. penggunaan 

sampel perusahaan dengan keahlian akuntansi keuangan dan keterampilan 

akuntansi non keuangan di komite audit mereka. Kemudian menemukan bahwa 

pasar saham memiliki pengaruh signifikan positif terhadap komite audit dengan 

keahlian akuntansi keuangan. Tentunya temuan tersebut membuktikan 

bahwasanya pentingnya personil komite audit pada keefektifan pengungkapan. 
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Temuan tersebut didukung oleh penelitian Dewayanto dan Setiadi 

(2017). Ini artinya semakin sering kehadiran komite audit dengan latar belakang 

akuntansi, semakin baik pengungkapan pengendalian internal. Ini tentunya 

menjelaskan bahwa semua anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian 

akuntansi dan audit. Penunjukan komite audit dengan keahlian akuntansi 

diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pengawasan yang 

semakin baik. 

Zulfikar et al. (2015) menemukan pengaruh signifikan positif antara 

komite audit dengan latar belakang  pendidikan akuntansi atau keuangan. 

Disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 mewajibkan minimal  

1 orang anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau 

keuangan. Diharapkan dengan kompetensi yang dimiliki komite audit dapat 

meningkatkan efektivitas kinerja komite audit itu sendiri. 

Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Lestari Ginting (2016). 

Komposisi komite audit dengan latar belakang akuntansi dan atau keuangan tidak 

berpengaruh signifikan dalam peningkatan informasi pengungkapan. Umumnya 

komite audit memiliki tanggungjawab pada 3 bidang yaitu laporan keuangan, tata 

kelola, dan pengawasan perusahaan. Oleh karena itu keahlian, pengalaman, dan 

kualitas anggota komite audit diperlukan dalam menjalankan tanggungjawab 

tersebut. Temuan ini berarti komite audit belum efektif dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya. 

Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Sukiswo 

dan Helmi (2018); Asgari (2017). Mereka menyebutkan bahwa komite audit 

dengan latar belakang akuntansi dapat meningkatkan pengungkapan pengendalian 

Merla Ade Murtika. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian 
Internal pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



29 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

internal. Komite audit dengan latar belakang akuntansi memiliki kompetensi yang 

tinggi dalam meninjau sistem pengendalian internal perusahaan dan memastikan 

kualitas informasi pengungkapan. Namun tidak ada hasil signifikan antara komite 

audit dengan latar belakang akuntansi terhadap pengungkapan pengendalian 

internal yang efektif atau tidak efektif. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H4  :   Komite audit yang mempunyai latar belakang akuntansi berpengaruh 

signifikan positif pada PPI. 

 

2.3.5 Pengaruh Komite Audit dengan Pengalaman sebagai Auditor 

Eksternal terhadap pada PPI 

Adanya penilaian yang lebih mengenai pengungkapan pengendalian 

internal dengan personel komite audit yang berpengalaman khusus mirip auditor 

daripada anggota yang berpengalaman kurang mirip dengan auditor. Temuan ini 

mendukung hipotesis Dewayanto & Setiadi, (2017) bahwa terdapat hasil dimana 

adanya pengaruh yang positif antara komite audit yang berpengalaman menjadi 

auditor external terhadap pengungkapan pengendalian internal. 

Dezoort (1998) memberi dukungan dalam temuannya. Penelitian 

mengenai analisis efek pengalaman pada penilaian personil-personil komite audit 

dengan jumlah sampel 87 personil komite audit yang telah menyelesaikan tugas 

pengawasan pengendalian internal. Penelitian tersebut menemukan bahwa komite 

audit berpengalaman khusus yang serupa dengan auditor membuat penilaian yang 
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lebih konsisten, memiliki wawasan diri yang lebih luas, serta tingkat konten teknis 

yang melebihi dari personil komite audit tanpa pengalaman. 

Hasil yang sama ditemukan oleh Kalbers dan Fogarty (1993); McMullen 

dan Raghunandan (1996). Mereka menemukan bahwa kekuatan keahlian 

berkaitan erat dengan efektivitas laporan keuangan yang disajikan. Perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian memperlihatkan adanya masalah terhadap laporan 

keuangan dengan kurangnya gelar CPA pada anggota komite audit mereka.  

Lee dan Stone (1996) menyebutkan bahwa pengalaman komite audit 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja komite terutama dalam bidang 

pengawasan. Komite audit yang berpengalaman tentunya memiliki pengetahuan 

teknis yang relevan daripada anggota yang tidak berpengalaman. Misalnya 

pengalaman akuntansi dan audit formal dapat meningkatkan kemampuan anggota 

untuk memahami teknis masalah akuntansi dan audit yang dihadapi perusahaan. 

Hasil ditemukan bahwa anggota komite audit yang memiliki pengalaman akan 

membuat penilaian mengenai pengendalian internal lebih mirip seperti auditor 

daripada anggota yang tidak memiliki pengalaman. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H5  :   Komite audit yang memiliki pengalaman sebagai auditor eksternal 

berpengaruh signifikan positif pada PPI 

 

2.3.6 Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit pada PPI 

Tingginya kuantitas pertemuan komite audit, keahlian, serta total personil 

memungkinkan keefektifan komite audit yang lebih tinggi. Jumah rapat komite 
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audit umumnya dianggap sebagai ketekunan, lebih sedikit pertemuan dapat 

mengindikasikan kurangnya komitmen atau tidak memiliki waktu yang cukup 

untuk pemantauan yang efektif. Hasil menemukan bahwasanya adanya pengaruh 

yang positif serta signifikan antara variable pertemuan komite audit dalam 

pengungkapan pengendalian internal oleh penelitian Khlif dan Samaha (2016); 

Hoitash dan Bedard (2009). 

Hoitash dan Bedard (2009) juga mendukung penemuan di atas. Mereka 

menemukan pengaruh signifkan positif antara pertemuan komite audit terhadap 

kualitas pengungkapan laporan keuangan. Komite audit lebih memungkinkan 

untuk bereaksi terhadap temuan mengenai kelemahan material dalam pertemuan 

komite audit yang dilaksanakan. Artinya mereka dapat segera berkomunikasi dan 

membahas temuan tersebut kepada auditor eksternal dan manajemen terkait 

masalah yang terdeteksi. 

Hasil yang sama ditemukan oleh penelitian yang dilakukan Rakhmayani 

dan Faisal (2019). Terdapat pengaruh signifikan positif antara pertemuan komite 

audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa 

aktivitas komite audit merupakan salah satu faktor dalam rangka mengurangi 

informasi asimetri pada pengungkapan pengendalian internal. Pertemuan komite 

audit diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar anggota dalam 

pelaksanaan tugas untuk membahasan temuan-temuan atas tugas pengawasan 

yang telah dilakukan. 

Temuan berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafifah dan 

Ratmono (2015); Mishari dan Abdullah (2017). Mereka menemukan tidak adanya 

pengaruh signifikan antara pertemuan komite audit terhadap pengungkapan 
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informasi perusahaan. Ini dapat berarti bahwa rapat yang dilaksanakan oleh 

komite audit masih kurang efektif sehingga tidak ditemukan pengaruh antara 

kedua variabel yang dimaksud. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil hipotesis penelitian seperti di bawah ini: 

H6  :   Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan positif pada PPI 

2.4. Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replika atas penelitian sebelumnya oleh 

Dewayanto dan Setiadi (2017). Serta penambahan variabel independen pertemuan 

komite audit dari penelitian Khlif dan Samaha (2016). Model penelitian ini 

menggambarkan hubungan antara variabel terikat (dependent) yaitu 

pengungkapan pengendalian internal dengan variabel bebas (independent) yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dengan keahlian 

keuangan, komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, komite audit 

yang memiliki pengalaman sebagai auditor eksternal, dan pertemuan komite audit. 

Perbedaan model penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. 

Sampel perusahaan yang digunakan penulis untuk penelitian ini diambil dari 

perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013 sampai 2017. 
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Gambar 7 Model Penelitian pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komite Audit 

terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal, sumber: Data Sekunder diolah 

(2019) 
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