
BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

 
2.1.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah hasil audit yang dilakukan sesuai dengan yang 

berlakunya umum standar audit untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa 

laporan keuangan tahunan diaudit dan pengungkapan terkait disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Yahaya & Dikki, 2017). Kualitas 

audit dapat diperdebatkan tetapi sulit untuk dipahami (Knechel, 2012), karena 

proses audit yang melibatkan prosedur pengujian yang tidak dapat diamati oleh 

pengguna laporan keuangan (DeAngelo, 1981;Hussainey,2009). Dengan demikian, 

ada beberapa peneliti menentukan kualitas audit dengan pendekatan hasil audit, dan 

kompetensi auditor perusahaan audit. Kemampuan auditor untuk mendeteksi 

kesalahan terkait dengan kompetensi auditor, dan kesediaan untuk melaporkan 

kesalahan yang berkaitan dengan independen seorang auditor (Shafie, 2009). 

Menurut Elfarini (2007) kualitas audit adalah peluang bagi seorang auditor 

ketika mengaudit laporan keuangan klien dengan menemukan pelanggaran yang 

terjadi dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang diaudit sesuai standar 

dan kode etik akuntan publik yang relevan. Karakteristik praktik audit dan hasil 

berdasarkan standar akuntansi dan standar kontrol kualitas yang mengukur 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi sebagai auditor pada saat mengaudit 

dapat menemukan kesalahan.  

Discretionary accrual dipakai sebagai pengukuran pada penelitian 

kualitas audit ini. Akrual diskresioner umumnya menggunakan data time series data 

atau data cross-sectional. Model time series digunakan pada Modified Jones Model, 

mengharuskan perusahaan sampel untuk tidak mengubah auditor selama periode 

estimasi 8-10 tahun. Jika ada perubahaan auditor pada perusahaan maka hal yang 

bisa terjadi dikarenakan adanya perubahan dalam parameter model perubahan 

auditor (Jeong & Rho, 2004). Discretionary accrual dapat menjadi ukuran kualitas 

audit, karena semakin tinggi kemampuan auditor untuk  menemukan penyimpangan 

(kompetensi  auditor berkualitas tinggi audit) semakin rendah kecendurungan klien 

untuk melakukan discretionary accrual. Nilai discretionary accrual yang rendah
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menunjukkan kualitas laba yang baik. Cara untuk meminimalkan pelaporan 

pendapatan yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi terkait dengan 

akrual, antara lain meningkatkan biaya amortisasi dan penyusutan, mencatat kewajiban 

besar untuk jaminan produk, kontingensi dan diskon harga dan mencatat inventaris 

yang sudah usang menurut Scott (1997) dalam Surifah (2001). Dengan demikian, 

perusahaan dengan tingkat nilai discretionary accrual tinggi atau rendah berkaitan 

dengan konsekuensi dari manipulasi atau melakukan penipuan untuk mengkompensasi 

membalikkan akrual (Beneish, Lee & Nchols, 2012, Dechow, Gen & Schrand, 2010 & 

Jones, Krishnan & Melendrez, 2008). Oleh karena itu, penggunaan akrual untuk 

memanipulasi hasil selama beberapa tahun juga dapat mendorong manajer untuk 

meningkatkan semua kemungkinan manipulasi (Perols dan Lougee, 2011). 

Beberapa peneliti melakukan penelitian menggunakan discretionary accrual 

sebagai kualitas audit yang diteliti oleh Watkins, Hillison dan Morecroft (2004), dan 

Khurana dan Raman (2004), Dahlan (2009), Francis dan Yu (2009), Choi, Kim dan 

Zhang (2010), Luhgiatno (2010), Kabir, Sharma, Islam dan Salat (2011), Radzi (2011) 

Kordelas (2012), Yasar (2013), Achyarsyah (2014), Ali dan Aulia (2015), Hao (2016), 

Pham, Duong, dan Quang (2017), Yahaya dan Dikki (2017), Kafabih (2017), Asiriuwa, 

Aronmwan, Uwuigbe, State, dan Uwuigbe (2018), Sari (2018), Alareeni (2019), 

Khudhair, Al-zubaidi, dan Raji (2019), dan Salehi, Mahmoudi dan Gadi (2019).  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Pada model penelitian terdahulu dilakukan penelitian ini sehingga dapat 

membantu memperbanyak teori yang digunakan dalam mempelajari penelitian yang 

dilakukan. Ada beberapa penelitian ditunjuk sebagai referensi dalam memperkaya 

materi studi dalam penelitiannya. Berikut ini adalah model penelitian terdahulu dalam 

bentuk beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Asiriuwa, Aronmwan, Uwuigbe, State, dan Uwuigbe (2018) melakukan 

penelitian untuk mengetahui dampak pengaruh karakteristik komite audit di Nigeria 

terhadap kualitas audit. Dapat disimpulkan berdasarkan hubungan positif dari semua 

variabel yang diperiksa bahwa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam kode 
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tersebut memang menambah kualitas audit. Variabel yang digunakan ialah efektivitas 

komite audit, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan keahlian keuangan komite 

audit. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model efektivitas komite audit, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan 

keahlian keuangan komite audit terhadap kualitas audit, sumber: Asiriuwa, Aronmwan, 

Uwuigbe, State, dan Uwuigbe (2018). 

Ali dan Aulia (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis 

multivariat untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan audit dan spesialisasi 

industri auditor di Indonesia periode tahun 2010-2012 pada kualitas audit. Penelitian 

ini memiliki beberapa variabel kontrol yaiut ukuran klien, rasio utang, dan kerugian.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model ukuran perusahaan audit dan spesialisasi industri auditor terhadap 

kualitas audit, sumber Ali dan Aulia (2015). 

Yahaya dan Dikki (2017) melakukan penelitian pengaruh keahlian komite 

audit dan pertemuan komite audit pada kualitas audit di Nigeria yang mencakup 

periode tahun 2006 - 2016. Variabel yang digunakan adalah keahlian komite audit dan 

pertemuan komite audit dan dengan variabel ukuran perusahaan dan kompleksitas.  
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Gambar 2.3 Model keahlian komite audit dan rapat komite audit terhadap kualitas audit, 

sumber Yahya dan Dikki (2017). 

Sari (2018) melakukan penelitian pengaruh spesialisasi auditor dan bisnis 

strategi klienpadakualitas audit. Pada penelitian ini perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI selama periode 2012 hingga 2014 sebagai sampel, yang didasarkan 

pada pengelompokkan sektor industri menjadi BEI di dalam kategori industri pertanian 

dan pertambangan. Variabel yang digunakan adalah spesialisasi auditor dan bisnis 

strategi klien. Terjadi karena anggota tim spesialisasi auditor menanggung lebih 

banyak beban kerja daripada yang seharusnya. Untuk menjaga kualitas audit, baik KAP 

dan regulator harus menetapkan atau mengatur beban kerja yang optimal untuk setiap 

anggota tim audit. Karena jika kondisi kelebihan kerja terus terjadi, maka kualitas audit 

akan terus menurun, dan akhirnya kredibilitas profesi audit dapat dipertanyakan.  

Kafabih (2017) melakukan penelitian pada ukuran perusahaan audit, biaya 

audit, dan ukuran klien terhadap kualitas audit. Seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada periode 2012 – 2015 sebagai sampel. Variabel yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan audit, biaya audit, dan ukuran klien.  

Khudhair, Al-zubaidi, dan Raji (2019) melakukan penelitian pada independen 

komite audit, keahlian komite audit, ukuran dewan, rapat komite audit, profitabilitas, 

operasional arus kas, dan leverage terhadap kualitas audit. Penelitian ini akan 

membantu para pembuat kebijakan, peneliti, akuntan, ahli keuangan, dan praktisi audit 

dalam memahami pentingnya konsep kualitas audit yang mempengaruhi setiap 

perusahaan non-keuangan di Negara Iraq. Variabel yang digunakan independen komite 
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audit, keahlian komite, ukuran dewan, rapat komite audit, profitabilitas, operasional 

arus kas, dan leverage.  

Alareeni (2019) melakukan penelitian ini bertujuan menyelidiki hubungan 

antara atribut perusahaan audit yaitu ukuran perusahaan audit, layanan non-audit, 

spesialisasi industri auditor, dan masa kerja auditor-klien terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini menggunakan sampel berbeda yang mengandung 71 studi yang 

diterbitkan dari periode 1992 hingga 2017. Variabel yang digunakan adalah layanan 

non-audit, masa kerja auditor-klien, ukuran perusahaan audit, layanan non-audit, dan 

spesialisasi industri auditor. 

Pham, Duong, dan Quang (2017) melakukan penelitian pengaruh karakteristik 

perusahaan audit, biaya audit, dan ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit. 

Sampel dari 192 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi dan Ho Chi Minh 

untuk periode 2006-2014. Ini menunjukkan bahwa auditor Big 4 di negara Vietnam 

memberikan kualitas audit yang tinggi daripada auditor non-Big 4. 

Hao (2016) melakukan penelititian ini untuk memperluas spesialisasi industri 

auditor dengan cara memeriksa pengaruh diversifikasi perusahaan audit pada kualitas 

audit dan menilai perbedaan potensial pada kualitas audit antara diversifikasi sempit 

dan luas. Data sampel diambil dari China Securities Markets and Accounting Research 

Database (CSMAR). Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Shanghai dan 

Shenzhen Pertukaran dengan indeks industri dari tahun 2002 hingga tahun 2013 

terdapat 22.748 perusahaan. Variabel yang digunakan adalah big 4, kompleksitas, 

daftar silang (cross listing), pertumbuhan, rugi usaha tahun sebelumnya, leverage, 

spesialisasi indsutri auditor, logaritma, kepemilikan perusahaan, biaya audit, wide, year 

dummies. 

Salehi, Mahmoudi dan Gadi (2019) melakukan penelitian variabel spesialisasi 

industri audit, ukuran perusahaan audit, dan masa kerja audit terhadap kualitas 

audit.Untuk menjalankan meta-analisis, langkah pertama adalah menemukan studi 

yang relevan melalui manual dan basis data dari pencarian ilmiah. Pencarian yang 

dilakukan mulai dari tahun 2000 hingga 2015 di antara artikel yang diterbitkan di 

nasional dan internasional jurnal sebagai sampel statistik. Ukuran perusahaan audit, 
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masa kerja auditor dan spesialisasi auditor ditetapkan sebagai variabel independen dan 

kualitas audit adalah satu-satunya variabel dependen dalam penelitian ini 

Achyarsyah (2014) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh lama masa 

kerja perusahaan audit dan ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit. Ukuran 

sampel adalah 63 kantor akuntan publik yang mewakili 37% dari total populasi 170 

akuntan publik perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia. Kualitas audit 

diukur dengan orientasi input, orientasi proses, dan orientasi output. Masa kerja 

perusahaan audit diukur oleh panjang auditor-klien hubungan, panjang pekerjaan 

auditor, dan kesinambungan penugasan. Ukuran perusahaan audit diukur dengan 

jumlah mitra, jumlah klien, dan total pendapatan. 

Yasar (2013) melakukan penelitian pada kasus di Negara Turki tentang 

pengaruh kualitas audit dengan menggunakan pengukuran discretionary accrual, di 

mana insentif auditor untuk menyediakan audit berkualitas tinggi sangat terbatas. 

peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan audit sebagai proksi untuk kualitas 

audit, tidak memiliki berdampak pada akrual diskresioner. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen Terhadap Kualitas Audit 

2.3.1  Pengaruh Ukuran Perusahaan Audit terhadap Kualitas Audit 

Ukuran perusahaan audit adalah skala untuk mengklasifikasikan ukuran 

perusahaan akuntan publik. Sori dan Karbhari (2006) menyatakan bahwa perusahaan 

besar akan memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan kecil, 

karena mempunyai kondisi keuangan yang sehat yang memungkinkan untuk 

mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi, melakukan penelitian yang 

diperlukan dan merekrut auditor berpengalaman. Perusahaan juga memiliki sumber 

informasi yang lebih besar dan lebih lengkap tentang portofolio klien untuk secara 

efektif mendeteksi kegiatan yang akan mempengaruhi keberlanjutan kehidupan bisnis 

klien. Di sisi lain, mereka memiliki motivasi dan upaya yang lebih kuat untuk 

menghindari kegagalan audit daripada yang perusahaan audit kecil. Suatu perusahaan 

yang memiliki ukuran besar perusahaan seakan-akan perusahaan tersebut harus bisa 

merancang sistem pengendalian yang efektif (Fernando, Ahmed & Randal, 2010).  
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Dalam jurnal Mao, Qib, dan Xuc (2017), kualitas audit diproksikan oleh 

kemungkinan klien memiliki salah saji, kemungkinan perusahaan audit untuk 

mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi, dan akrual diskresioner klien yang sesuai. 

Dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa tidak menemukan hubungan yang 

signifikan antar variabel. Penelitian ini terbukti bahwa kualitas audit tentang 

perusahaan audit Big Four belum terbukti bahwa memiliki efek pada kualitas audit. 

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan ukuran perusahaan audit memiliki 

korelasi negatif dan signifikan dengan discretionary accruals. Penelitian tersebut oleh 

Balsam, Krishnan dan Yang (2003), Rusmin (2010), dan Chen, Chan dan Lin (2009), 

yang telah menyimpulkan bahwa Big Four memperoleh kualitas audit premium dan 

memiliki kompetensi yang lebih baik dalam membatasi praktik manajemen laba. Salah 

satu dari hasil penelitian yaitu bahwa ukuran perusahaan audit berdampak signifikan 

terhadap kualitas audit atas laporan keuangan audit di perusahaan tetapi dalam arah 

negatif (Kafabih, 2017).  

H1. Ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit. 

 

2.3.2 Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Spesialisasi industri auditor berperan penting dalam meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi. Spesialisasi industri auditor mengacu pengalaman pada ilmu yang 

diperoleh dari melayani banyaknya klien di industri yang bergerak pada satu bidang 

(Hegazy & Hamdy, 2015). Menurut Arens (2014), auditor spesialis adalah auditor yang 

memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman panjang tentang bisnis dan 

industri spesifik klien, mengetahui operasi perusahaan, dan mengetahui aturan khusus 

tentang akuntansi dan audit untuk industri spesifik tersebut. Karena kondisi usaha dan 

industri klien dapat mempengaruhi risiko usaha klien dan risiko kesalahan penyajian 

laporan keuangan. Spesialisasi industri auditor memiliki lebih besar pengetahuan 

khusus industri daripada non-spesialis (Balsam, 2003 & Gramling, 2000).  

Spesialisasi industri auditor memiliki lebih banyak insentif untuk melaporkan 

salah saji yang diidentifikasi untuk melindungi pangsa pasar mereka. Peningkatan 

kualitas audit juga harus berdampak pada kualitas pengungkapan dengan 
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meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Pasar merespons kualitas audit secara 

berbeda, yang dimaksud adalah semakin seorang auditor berkualitas, semakin tinggi 

kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan. Keuntungan menjadi seorang auditor 

yang sudah berada pada tahap spesialis, lebih mempunyai peluang besar untuk 

menawarkan pengetahuan yang dimiliki atas dasar pengalamannya kebanding yang 

bukan spesiaslisasi industri auditor. Spesialisasi industri auditor memiliki kemampuan 

dalam mendeteksi kesalahan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam 

memberikan informasi pendapatan secara jelas (Hogan & Jetter, 1999). 

Minutti (2013) melakukan penelitian ini dengan menunjukkan bahwa hasil 

penelitiannya tidak menyiratkan bahwa pengetahuan industri tidak berkontribusi 

terhadap kualitas audit, tetapi metodologi yang ada belum tentu menangkap efek dari 

keahlian industri auditor. Penelitian ini bermanfaat bagi kualitas audit dan dapat 

memotivasi penelitian lebih lanjut tentang proksi alternatif dan desain penelitian untuk 

menyelidiki efek spesialisasi industri auditor. Krishnan (2003) menyatakan bahwa 

audit oleh auditor spesialisasi industri menghasilkan lebih rendah akrual diskresioner 

dari itu oleh auditor spesialisasi non industri. 

Dalam jurnal Bergen (2013) menyatakan bahwa pengedalian variabel yang 

terkait dengan akrual modal kerja abnormal, hasil regresi menunjukkan bahwa tidak 

ada efek longitudinal yang signifikan dari spesialisasi industri auditor pada kualitas 

audit. Efek positif diharapkan antara spesialisasi industri di tahun berjalan dan kualitas 

audit di tahun berikutnya, tetapi hipotesis ini ditolak. Kesimpulannya bisa membuat 

kualitas audit klien dari perusahaan audit spesialis industri tidak ada bedanya tahun 

mendatang dibandingkan dengan perusahaan audit non-spesialis. Penelitian ini penting 

untuk mengetahui efek longitudinal spesialisasi industri pada auditkualitas. Karena 

kualitas audit sama untuk klien yang mempekerjakan spesialis industri dan non-

spesialis di tahun sebelumnya, efek spesialisasi industri hanya berlangsung selama 

satutahun. Menjadi spesialis industri dalam industri tertentu dalam satu tahun, memiliki 

efek positif pada kualitas audit klien mereka pada tahun itu seperti yang dinyatakan 

literatur sebelumnya, tetapi tidak berpengaruh pada audit kualitas pada tahun 

berikutnya bertentangan dengan harapan.  
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Dalam jangka pendek, kualitas audit akan meningkat, tetapi klien juga 

menginginkan peningkatan di tahun-tahun mendatang. Spesialisasi industri mungkin 

bukan strategi yang tepat untuk menciptakan peningkatan kualitas audit secara 

longitudinal. Karena itu, perusahaan audit harus fokus pada spesialisasi industri pada 

tahun berjalan untuk menarik klien, dan harus fokus pada strategi lain di tahun-tahun 

mendatang untuk memiliki garis yang meningkat dalam audit. Auditor yang menerima 

pelatihan, mengembangkan keahliannya akan lebih berkualitas (Rosnidah, 2010). 

H2. Spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit.  

2.3.3  Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 

Konstruk efektivitas komite audit bersifat multidimensi dan dapat 

mempengaruhi berbagai karakteristik komite audit. Lowensohn (2007) berpendapat 

bahwa penelitian tentang efektivitas komite audit sebagian besar berfokus pada tiga 

variabel yaitu ukuran, sifat anggota dan rapat komite. Yang dan Krishnan (2005) 

berpendapat bahwa agar komite audit disebut efektif, maka penekanan harus 

ditempatkan pada komposisi dan ketekunannya. 

Owolabi dan Dada (2011), atribut penting dari komite audit yang efektif 

dilihat dari sejauh mana anggotanya independen dalam tugas mereka, dan 

berpengalaman dalam masalah teknis atau keuangan karena mungkin terkait dengan 

pelaporan. Selanjutnya, Sun, Salama, Hussainey, dan Habbash (2010) mengemukakan 

bahwa karakteristik komite audit, seperti independensi, keahlian, dan ketekunan 

termaksud dari bagian faktor penting yang berkontribusi terhadap efektivitas komite 

audit. Berdasarkan ini, jelas bahwa tidak ada kesepakatan umum mengenai atribut apa 

yang membentuk komitmen audit yang efektif tetapi kita dapat menyimpulkan 

berdasarkan laporan dan kode tata kelola perusahaan lainnya bahwa komite yang 

memenuhi semua persyaratan sebagai ditentukan oleh berbagai peraturan dapat disebut 

efektif dan karenanya, memastikan kualitas audit. Jadi, efektivitas harus diukur 

sepanjang rangkaian kurang efektif (hanya memiliki satu atribut) ke yang paling efektif 

(memiliki semua atribut). 

Penelitian ini dikumpulkan untuk lima tahun perusahaan di BEI sebagai data. 

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran komite audit, frekuensi 

Yovi Angeline. Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Karakteristik Audit Terhadap Kualitas Audit. 
UIB Repository©2020



pertemuan, jumlah keahlian dan efektivitas keseluruhan semuanya memiliki hubungan 

positif dengan kualitas audit. Namun, hanya ukuran dan efektivitas keseluruhan yang 

signifikan dalam hubungan mereka. Studi ini merekomendasikan bahwa karena sifat 

positif signifikan dari efektivitas komite audit menunjukkan bahwa empat karakteristik 

secara bersama-sama memperhitungkan efektivitas, perusahaan didorong untuk 

membentuk komite audit yang memiliki semua karakteristik ini. Selain itu, persyaratan 

memiliki komite audit yang beranggotakan enam orang sudah terbukti dan secara 

empiris terbukti membantu kualitas audit (Asiriuwa, Aronmwan, Uwuigbe, State, & 

Uwuigbe, 2018). 

H3. Efektivitas komite audit berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit. 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 

Ukuran komite audit dalam konteks penelitian ini dideskripsikan sebagai 

jumlah orang yang membentuk komite minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang 

berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan publik dalam 

peraturan OJK No: 55 /POJK.04/2015 Pasal 4. Agar berfungsi baik pada suatu 

perusahaan, diharapkan telah mengikuti persyaratan keanggotaan komite audit. Salah 

satu syarat yaitu harus dapat memahami isi laporan keuangan, terutama yang terkait 

dengan layanan atau aktivitas bisnis di perusahaan publik. Menurut Jensen (2005), 

fungsi pengawasan pemantauan komite audit pada perusahaan dengan komite audit 

berukuran kecil lebih mudah untuk berinteraksi. Pembenaran untuk ini adalah bahwa 

dewan kecil memungkinkan untuk komunikasi yang mudah dan dengan demikian, 

sedikit hambatan dalam pengambilan keputusan tetapi pada penelitian Bedard, 

Chtourou dan Courtea (2004) tidak setuju dan berpendapat bahwa komite audit 

berukuran besar akan memiliki fungsi kontrol dan pengawasan yang lebih baik yang 

akan diterjemahkan ke peningkatan kualitas audit sebagai hasil dari memiliki lebih 

banyak pekerjaan. Lin dan Li (2006) mengamati bahwa komite dengan setidaknya 4 

anggota memiliki hubunga negatif yang signifikan dengan penyajian kembali laba. 

Dalam jurnal Asiriuwa et al., (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran 

komite audit adalah secara signifikan positif terkait dengan kualitas audit. 

H4. Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit. 
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2.3.5 Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan peraturan yang terdapat pada otoritas jasa keuangan (OJK) UU 

No. 12 Tahun 2011 bahwa anggota komite audit wajib mengadakan rapat minimal 1 

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan minimal satu atau dua anggota. Setiap rapat 

komite audit diuraikan dalam risalah rapat, termasuk ketika terdapat perbedaan 

pendapat, yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit yang hadir dan 

disampaikan kepada Dewan Komisaris. Keputusan dari hasil pertemuan komite audit 

diambil berdasarkan musyawarah. 

Amran dan Madawki (2013) mengamati bahwa komite audit yang bertemu 

secara teratur mengalami peningkatan kualitas karena transparansi dalam pelaporan. 

Dengan secara teratur bertemu mampu melakukan tugas pemantauan secara lebih 

efektif daripada komite audit yang tidak teratur atau jarang rapat. Mereka 

merekomendasikan agar pertemuan semacam itu tidak bersifat reaktif tetapi proaktif 

jika harus diberlakukan secara efektif. 

Salawu, Okpanachi, Yahaya, dan Dikki (2017) menemukan hubungan positif 

dan tidak signifikan antara rapat komite audit dan kualitas audit. Menurut Bedard, 

Chtourou dan Courteau (2004), dan Davidson, Xie, dan Xu (2004) tidak menemukan 

hubungan positif antara seringnya mengadakan rapat komite audit dan kualitas pada 

pelaporan keuangan.  

H5. Rapat komite audit berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit. 

2.3.6  Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 

Dalam peraturan OJK UU No. 12 Tahun 2011 berisi bahwa wajib memiliki 

minimal 1 (satu) anggota yang mempunyai latar belakang di bidang akuntansi dan 

keuangan. Keahlian komite audit melambangkan atribut penting untuk memenuhi 

fungsi pengawasan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Sangat penting bagi 

semua anggota dalam komite audit untuk memiliki beberapa keahlian dan pengetahuan 

untuk memahami tantangan praktik audit. Keahlian akuntansi, keuangan dan 

pengawasan anggota adalah kemampuan untuk berkontribusi dalam proses audit untuk 

meningkatkan kualitas audit. Juga, audit komite yang sering bertemu selalu mengetahui 
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tantangan audit yang dihadapi auditor, proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab 

pengawasan mereka dan memastikan yang diharapkan kualitas audit (Yahya & Dikki, 

2017). Kibiyaa, Ahmada dan Amran (2016) dan Juhmani (2017), menegaskan bahwa 

ketersediaan pengetahuan akuntansi dan keuangan dalam komite audit akan 

meningkatkan efisiensi dan kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah 

kecurangan pada laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Naiker (2006) menyatakan bahwa orang-orang dengan keahlian keuangan 

dapat berarti salah satu dari akuntan publik, auditor, pejabat keuangan, atau pengendali. 

Siapa pun yang telah bekerja dalam peran pengawasan yang melibatkan persiapan 

laporan keuangan. Dengan demikian, keahlian dapat bersifat teknis atau pengawasan 

tetapi pendapatnya adalah bahwa keahlian jenis apa yang mendasar untuk kualitas 

audit. Penelitian juga menyelidiki berbagai jenis keahlian terhadap kualitas audit dan 

menemukan bahwa hanya keahlian akuntansi yang memiliki pengaruh signifikan pada 

kualitas audit. 

Aronmwan, Ashafoke dan Mgbame (2013) meneliti tentang hubungan 

reputasi perusahaan audit dan kualitas audit, dikendalikan untuk kualitas audit 

menggunakan keahlian keuangan komite audit yang menggunakan jumlah anggota 

dengan keahlian akuntansi. Demikian pula, Salawu, Okpanachi, Yahaya, dan Dikki 

(2017) dan Omoye dan Aronmwan (2013) juga meneliti dengan hasil yaitu hubungan 

positif yang tidak signifikan. Komite audit memiliki anggota dengan keahlian 

keuangan memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang implikasi keputusan pasar 

modal dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan mengurangi informasi asimetri pada nilai 

perusahaan (Li & Mangena, 2016). 

Krishnan dan Visvanathan (2008) menkonfirmasi bahwa adanya hubungan 

positif antara kualitas laba dan pengetahuan keuangan akuntansi. Dhaliwal, Naiker dan 

Navissi (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan akuntansi terhubung 

dengan manajemen laba yang kurang. Sun dan Liu (2013) menemukan bahwa sektor 

pasar menanggapi positif spesialis keuangan di komite audit. Dapat membantu 

mengurangi beberapa masalah keagenan yang menyebabkan kualitas audit rendah. 
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H6. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit. 

2.4 Model Penelitian 

Metodologi penelitian diajarkan sebagai subjek yang mendukung dalam 

beberapa cara dalam berbagai tingkatan oleh orang yang berkomitmen pada berbagai 

penelitiannya. Hubungan antar variabel yang terdapat di penelitian ini dapat dituangkan 

ke dalam model penelitian. Kualitas audit sebagai variabel dependen dan menggunakan 

karakteristik komite audit dan karakteristik kualitas audit. Berikut adalah gambar yang 

menggambarkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model pengaruh karakteristik komite audit dan karakteristik audit terhadap 

kualitas audit, sumber Penulis (2020). 
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