
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Suatu metode dilaksanakan oleh seorang kompeten, objektif dan 

independen untuk mengakumulasi dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai 

data yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan dimana untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kecocokan antara informasi dengan kriteria 

yang telah ditentukan sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) di Indonesia dan IFRS (International Financing Reporting Standards) 

yang ditetapkan secara global adalah definisi dari audit. Kualitas audit juga 

didefinisikan sebagai kemampuan akuntan publik untuk mendeteksi dan 

melaporkan salah saji material dari laporan keuangan klien. Menurut standar 

auditing dan kode etik Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), auditor perlu 

mempertahankan independensinya. Auditor yang independen dalam menjalankan 

tugasnya harus bersifat netral dan tidak memihak pihak mana pun untuk 

menghindari konflik kepentingan. Seorang akuntan publik harus menjaga 

independensi dalam pikirannya dan penampilan (Arens, Elder & Beasley, 2014; 

IAPI, 2011).  

Kualitas audit adalah pekerjaan auditor untuk mengevaluasi, 

mengkonfirmasi, atau memverifikasi kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan, 

yang terkait dengan keakuratan informasinya yang dilaporkan (Samelson & 

Lowenjohn, 2006). Menurut Gardberg dan Fombrun (2002) seorang auditor harus 

dapat menjaga kepercayaan dan reputasinya pada klien. Reputasi seorang auditor 

merupakan aset yang paling relevan, sulit didapat, dan mudah hilang jika tidak 

dijaga dengan baik. Reputasi juga merupakan keuntungan yang diperoleh oleh 

auditor untuk pekerjaannya, sehingga tidak akan kesulitan untuk menarik klien. 

Auditor patut memiliki pengetahuan yang memadai di bidang audit agar dapat 

menunjukkan bahwa auditor merupakan faktor penting dalam kualitas audit dan 

dapat menjadi keahlian audit. Tujuan utama seorang auditor adalah untuk 

memverifikasi bahwa subjek audit telah diselesaikan sesuai dengan standar yang 

disepakati.Tugas auditor adalah dengan melakukan audit dan memberikan pendapat
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pada laporan keuangan secara material (Mao, Qi, & Xu, 2017). 

Kualitas audit dapat diartikan sebagai karakteristik seorang auditor untuk 

menciptakan dan menyampaikan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material 

dalam laporan keuangan auditan. Profesi seorang auditor harus memiliki kualitas 

audit berdasarkan standar audit dan standar pengendalian mutu, sehingga dapat 

menerbitkan laporan keuangan yang bisa dipercaya oleh pengguna informasi 

keuangan (Chariri, 2017) .  

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa auditor dapat 

dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar audit dan standar kontrol kualitas. 

Kualitas audit dapat membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam 

membuat keputusan yang tepat dan akurat. Setiap auditor harus mempunyai sikap 

profesionalisme yang tanggung jawab terhadap undang-undang yang berlaku (Greg 

dan Graham, 2013). Untuk mengukur ataupun memberi nilai pada suatu kualitas 

audit yang dimana biasanya mengaitkan melalui reputasi bukanlah hal yang 

gampang. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kualitas audit merupakan jasa, 

dimana jasa sulit untuk dinilai kesalahannya, menentukan sifat dan kualitasnya 

(Rahmina & Agoes, 2014). 

Salah satu cara yang membedakan kualitas audit dengan membedakan 

auditor yang memiliki kualitas tinggi dari kualitas rendahnya rekan dengan derajat 

spesialisasi industri perusahaan audit. Spesialisasi industri auditor di tingkat 

nasional dan kota, cenderung memiliki pengetahuannya yang unggul tentang 

industri dan lebih mampu mengevaluasi apakah yang dimiliki klien khusus industri 

tentang kemampuannya untuk melanjutkan sebagai entitas. Spesialisasi industri 

auditor mengeluarkan sumber daya yang signifikan dalam mengembangkan 

reputasi untuk mengaudit dengan kualitas yang lebih baik (Ali, Risa, & Aulia, 

2015). 

Auditor memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan 

persyaratan, tetapi juga relevan dan mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya, 

khususnya komite audit. Sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan direksi 

dan di antara pemegang saham juga yang bertanggung jawab untuk memastikan 

kualitas audit auditor eksternal disebut komite audit. Komite audit perlu 

berinteraksi secara komprehensif dengan auditor mulai dari tahap perencanaan 
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audit hingga finalisasi laporan audit. Secara khusus, pengungkapan dalam laporan 

keuangan atau di tempat lain dalam laporan tahunan atau dalam komunikasi 

investor lainnya. (Arens, Elder & Beasly, 2009). 

Di Indonesia, membentuk komite audit adalah persyaratan wajib untuk 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Komite audit dianggap 

berkontribusi dalam proses audit sejak dibentuk membantu dalam meningkatkan 

kualitas audit. Dalam kontribusinya sendiri, sub-komite dewan direksi yang terdiri 

dari mayoritas independen direktur non eksekutif ditugaskan dengan peran 

pengawasan untuk membantu direktur dalam memenuhi mereka pelaporan 

keuangan, manajemen risiko dan kendali serta tanggung jawab audit terkait. 

Konsep komite audit merupakan indikasi bahwa komite dibentuk untuk 

meningkatkan audit kualitas (Marx, 2008). 

Peran sebagai komite audit diharapkan untuk dapat mengontrol perilaku 

oportunistik manajemen dalam mengelola laba. Komite audit diharapkan aktif 

untuk menjalankan tugasnya. Komite audit dapat juga digunakan sebagai alat yang 

efektif untuk memastikan proses pelaporan yang berkualitas. Namun, untuk 

mencapainya komite audit harus memiliki beberapa karakteristik seperti 

independensi, rapat komite audit, dan salah satu anggota yang ahli dalam bidang 

keuangan  ataupun akuntansi (Li & Mangena, 2016). Bagian dari atribut komite 

audit untuk memfasilitasi pemantauan kegiatan atas auditor dan untuk memastikan 

kualitas audit yang lebih besar adalah keahlian anggota dan pertemuan rutin komite 

audit (Yahya & Dikki, 2017). 

Di negara berkembang terutama Indonesia, masih ada beberapa 

perusahaan yang sudah berdiri lama dan mengalami kepailitan seperti perusahaan 

PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA). Adanya kepailitan yang terjadi 

pada perusahaan – perusahaan merupakan suatu tantangan dalam 

mengimplementasi tata kelola perusahaan. Walaupun perusahaan yang mengalami 

kepailatan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang berkualitas tetapi tidak 

menjamin kualitas audit yang baik. Maka mendirikan komite audit merupakan 

persyaratan bersifat wajib untuk semua perushaan terbuka, agar bisa mewujudkan 

tata kelolaan dan pengendalian internal yang baik yang diatur oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-643/BL/2012. Komite audit 
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diharapkan aktif dalam menjalankan tugasnya dan harus mengadakan rapat yang 

hanya terbuka khusus untuk anggota komite audit, memiliki sumber daya yang 

layak, anggota komite audit wajib setidaknya satu anggota dengan pengalaman 

sebagai auditor atau direktur keuangan, dan melaporkan temuan yang tidak 

memuaskan kepada dewan. 

Di Indonesia masih tidak banyak yang menguji pengaruh karakteristik, 

komite audit pada kualitas audit. Kualitas audit yang digunakan dalam penelitian 

ini diukur dengan discretionary accruals. Penelitian kualitas audit seperti ini juga 

digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Ali dan Aulia (2015), Ulina, 

Sultan, Tirtayasa, dan Mulyadi (2018), dan Kusumaningtyas (2019). Peneliti juga 

menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan 

pengaruh variabel-variabel lain. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi perusahaannya dan 

sebagai akuntabilitas yang dituntut oleh para pemangku kepentingan sebagai 

informasi kinerja operasional perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan 

dan diharapkan laporan keuangan perusahaan memiliki jaminan kebenaran, 

keadilan maupun kewajaran (Aprilia, 2017). Hingga saat ini masih belum pasti 

mengenai bagaimana dan  apa kualitas audit yang dapat dikatakan baik. 

Pada tahun 2018 terdapat kasus mengenai kelalaian auditor Kantor 

Akuntan Publik (KAP) BDO International Limited dalam mengaudit laporan 

keuangan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018. Laporan 

keuangan pada tahun 2018 terdapat perbedaan pencatatan transaksi pada akun 

pendapatan. Sehingga, Akuntan Publik ini dianggap melanggar Standar Audit dan 

mendapatkan sanksi (Moch Aslm, 2019). Kasus kedua yaitu pada tahun 2019 

terdapat kasus mengenai kualitas audit di Indonesia, berdasarkan berita dari CNBC 

Indonesia bahwa Ernst and Young yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar 

Modal dan kode etik profesi akuntan publik sehubungan dengan penggelembungan 

laporan keuangan PT Hanson International Tbk periode 2016 (Asmara, 2019).  
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Dalam dunia audit sampai sekarang belum ada yang bisa mendefinisikan 

kualitas audit secara akurat karena kualitas merupakan jasa. Jasa tidak bisa diukur 

secara akurat atau dengan hasil yang sama. Hal ini menyebabkan, sulit untuk 

memahami konsep kualitas layanan yang menekan dalam menentukan sifat dan 

kualitasnya. Penelitian di Indonesia yang mengkaji karakteristik komite audit 

tentang kualitas audit di perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat terbatas. 

Penelitian inidiperlukan untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Karakteristik Komite Audit dan Karakteristik Audit terhadap Kualitas 

Audit”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dengan adanya masalah itu maka penelitian menjawab pertanyaan: 

1. Apakah ukuran perusahaan audit berdampak secara signifkan pada 

kualitas audit? 

2. Apakah spesialisasi industri auditorberdampak secara signifkan pada 

kualitas audit? 

3. Apakahefektivitas komite audit berdampak secara signifkan pada kualitas 

audit? 

4. Apakah ukuran komite audit berdampak secara signifkan pada kualitas 

audit? 

5. Apakah rapat komite audit berdampak secara signifkan pada kualitas 

audit? 

6. Apakah keahlian keuangan komite audit berdampak secara signifkan pada 

kualitas audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian melakukan peneliti ini dengan tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan audit berdampak secara 

signifkan pada kualitas audit. 

2. Untuk melihat apakah spesialisasi industri auditor berdampak secara 

signifkan pada kualitas audit. 
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3. Untuk melihat apakah efektivitas komite audit berdampak secara signifkan 

pada kualitas audit. 

4. Untuk melihat apakah ukuran komite audit berdampak secara signifkan 

pada kualitas audit. 

5. Untuk melihat rapat komite audit berdampak secara signifkan pada 

kualitas audit. 

6. Untuk melihat apakah keahlian keuangan komite audit berdampak secara 

signifkan pada kualitas audit. 

Dengan penelitian ini diharapkan agar mampu menyampaikan manfaat 

pada hasil yang telah diteliti tersebut yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan di jurusan akuntansi tentang pengaruh 

karakteristik komite audit dan karakteristik audit pada kualitas audit. 

2. Memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik agar memberikan 

layanan audit yang berkualitas kepada perusahaan. Spesialisasi industri 

auditor mengaudit berdasarkan dengan bidangnya dan memberikan manfaat 

kepada komite audit pada perusahaan.  

3. Agar pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya 

analisis perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan Publik, spesialisasi 

industri auditor dan pengaruh karakteristik suatu komite audit terhadap 

kualitas audit serta dapat memberikan informasi tambahan dalam 

melaksanakan penelitian yang masih berkaitan dengan masalah penelitian 

ini. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Disusun oleh peneliti dengan menggunakan sistematika pembahasan yang 

terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, urgensi masalah, timbulnya pertanyaan 

masalah, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini membahas teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan 

pengertian kualitas audit, faktor-faktornya dan pengaruh variabel 

independen pada variabel dependen. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menyampaikan hal-hal mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil data yang diuji beserta penjelasan hipotesis. 

Hipotesis membawa kejelasan, spesifisitas dan fokus pada masalah 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan kesimpulan yang dirangkum dari bab 1 hingga bab 4 

yang berisi mengenai masalah-masalah berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan, keterbatasan penelitian disertai dengan saran sebagai 

masukan untuk kelanjutan serta pengembangan penelitian selanjutnya. 
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