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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dalam dunia industri dan bisnis global selalu mengalami 

perubahan setiap waktunya. Perkembangan yang signifikan ini memaksa seluruh 

pelaku bisnis untuk selalu cepat tanggap atau responsif dan bisa terus beradaptasi 

atas perubahan-perubahan yang datang. Kondisi yang fluktuatif tersebut membuat 

para pelaku usaha sadar bahwa bisnis mereka harus dibangun dan dikelola dengan 

baik. Atas dasar tersebut sistem tata kelola perusahaan yang baik atau good 

corporate governance menjadi suatu sistem yang mengatur tata hubungan dari 

semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dalam memastikan 

tujuan dan kebijakan perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan berisi bermacam-

macam mekanisme baik internal maupun eksternal untuk meringankan masalah 

dan perbedaan kepentingan yang mungkin timbul antara pemegang saham dan 

manajer akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol (Jensen & 

Meckling, 1976).  

Pada Indonesia sendiri, sistem tata kelola perusahaan mulai dikenal sejak 

terjadinya krisis pada tahun 1997. Pada masa itu buruknya sistem tata kelola 

dalam perusahaan-perusahaan di asia tenggara menjadi salah satu faktor penting 

dibalik penurunan pasar saham dan performa perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar selama krisis 1997 (Darmadi, 2016). Sejak saat itu banyak tindakan 

reformasi yang dilakukan untuk sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik 

termasuk organisasi internasional, pemerintah, regulator pasar, dan bursa efek 

dengan tujuan untuk agar kesalahan-kesalahan signifikan dalam perencanaan dan 

implementasi kebijakan perusahaan tidak terjadi. Dalam GCG, Akuntansi 

merupakan media penghubung yang menggunakan media laporan keuangan 

sebagai alat untuk berkomunikasi dan menginterpretasikan keadaan perusahaan. 

Laporan keuangan memiliki peran penting bagi perusahaan maupun investor. 

Umumnya setiap perusahaan memiliki laporan keuangannya sendiri yang 

terstandar berdasarkan standar dari masing-masing negara. Laporan keuangan 

yang berisi informasi tentang keadaan perusahan selanjutnya digunakan dalam 

proses pengambilan sebuah keputusan bisnis. Seorang pengambil keputusan baik 
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dari pihak internal maupun eksternal dari suatu entitas membutuhkan informasi 

keuangan yang dapat dengan mudah di pahami serta relevan untuk mengambil 

keputusan. Laporan keuangan yang baik juga dapat bermanfaat dalam 

mengidentifikasi dan mengevaluasi evaluasi kinerja perusahaan dengan tepat.  

 Namun seiring dengan semakin beragamnya pola pikir masyarakat 

sekarang ini, semakin mungkin juga terdapat ketidakandalan atau bias informasi 

yang diterima pengguna laporan keuangan atau pengambil keputusan. Hal ini 

mungkin terjadi jika sebuah informasi disediakan oleh seseorang yang memiliki 

tujuan lain yang tidak selaras dengan tujuan si pengambil keputusan lalu laporan 

mungkin berkemungkinan dibiaskan demi menguntungkan atau memenuhi tujuan 

si penyedia informasi. Untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, laporan 

keuangan dari suatu perusahaan perlu melakukan suatu proses pengumpulan serta 

pengevaluasian barang bukti terkait informasi yang dapat diukur mengenai suatu 

entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen 

perusahaan untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan 

kriteria yang telah ditetapkan (Arens, Elder, Beasley, & Hogan, 2014).  

 Audit independen dianggap sebagai satu dari beberapa mekanisme 

eksternal dalam tata kelola sebuah perusahaan yang ditujukan sebagai alat yang 

dapat memangkas persoalan keagenan dan mengurangi asimetri informasi. Audit 

eksternal memberikan pemeriksaan yang independen atas informasi keuangan 

yang disediakan oleh manajemen, yang mana memainkan peran penting dalam 

memperkuat kepercayaan pada informasi keuangan (Imhoff, 2003; Jensen & 

Meckling, 1976). Sehubungan dengan audit keuangan yang dilakukan oleh auditor 

independen, kualitas audit tampaknya menjadi elemen penting yang dapat 

memberi kepastian terkait keandalan tata kelola perusahaan juga proses pelaporan 

keuangannya (Wan-Abdullah, Ismail, & Jamaluddin, 2008). Dalam artikelnya, 

Zureigat (2011) berpendapat bahwa dalam hal meningkatkan kualitas dan 

reliabilitas laporan keuangan, kualitas dari auditor yang dipilih memiliki peran 

yang sangat penting. Hal itu dilatar belakangi dengan kasus-kasus besar salah 

satunya seperti kasus Enron Corporation yang menimbulkan tekanan besar pada 

prinsip-prinsip akuntansi sehingga perhatian terhadap kualitas laporan keuangan 
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lebih diperhatikan sehingga secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk 

menggunakan auditor dengan kualitas tinggi. 

 Pemilihan kualitas auditor dari masing-masing perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh faktor tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan 

yang berbeda-beda dapat mempengaruhi dalam pemilihan auditor yang 

berkualitas karena setiap pemilik saham dan pemegang kepentingan memiliki  

masing masing kepentingan yang berbeda (Zureigat, 2011). Sebagai Negara 

berkembang yang tata kelola perusahaannya masih dalam tahap pengembangan,  

Indonesia yang terus berbenah meningkatkan kualitas penerapan tata kelola 

perusahaan melalui berbagai perundang-undangan dan peraturan serta ketentuan 

yang dibuat oleh Regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai pengawas, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Di 

Indonesia pun juga memiliki lembaga-lembaga independen yang melakukan 

penilaian dan pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan salah 

satunya adalah Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Indonesian 

Institute Corporate Governance. Penelitian saat ini dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi dan menyelidiki pengaruh antara mekanisme tata kelola internal 

perusahaan dengan pemilihan kualitas audit.  

Selain mekanisme internal dalam perusahaan, penelitian ini ditujukan 

untuk memeriksa apakah variabel lain dalam tata kelola perusahaan seperti 

kepemilikan saham blok, keadaan keuangan perusahaan, konsentrasi kepemilikan, 

koneksi politik, harga saham, dan perusahaan dalam pengendalian keluarga 

memiliki dampak yang signifikan pada pemilihan auditor dengan kualitas yang 

lebih tinggi di Indonesia. Atas pemaparan latar belakang permasalahan diatas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan pada Kualitas Audit dari Perusahaan yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Good corporate governance merupakan sebuah sistem yang dapat 

memperbaiki transparansi yang ada didalam suatu perusahaan.  Pedoman Umum 

Tata Kelola Perseroan yang Baik yang ditetapkan oleh KNKG yang menerapkan 
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lima pilar dasar GCG, merupakan prinsip yang dipegang oleh Perseroan. Prinsip-

prinsip pokok yang ditetapkan oleh KNKG terdiri dari 5 pilar dasar GCG yang 

perlu diterapkan agar terselenggaranya praktik tata kelola perusahaan yang baik 

yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness. 

GCG ditujukan untuk dapat mengurangi ketidaksesuaian informasi antara 

principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan tindakan 

manajemen laba.  

 Terdapat mekanisme internal dan eksternal dalam GCG (Agrawal & 

Knoeber, 1996). Auditor eksternal dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme 

eksternal dalam tata kelola sebuah perusahaan. Auditor independen atau eksternal 

merupakan sebuah institusi independen yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang 

saham guna menjalankan fungsi audit terhadap semua data dalam catatan 

akuntansi dan catatan pendukungnya lalu selanjutnya menyampaikan opininya 

tetang kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta 

kecocokan dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai satu dari beberapa 

mekanisme dalam tata kelola perusahaan, terdapat peranan penting dari adanya 

Auditor eksternal dalam meningkatkan kualitas serta keandalan laporan keuangan 

perusahaan. Laporan yang telah melalui proses audit oleh auditor eksternal 

nantinya akan menjadi informasi yang digunakan sebagai dasar penilaian kondisi 

perusahaan oleh manajer dan pemegang saham. Atas dasar tersebut kualitas 

sebuah auditor eksternal menjadi perhatian bagi investor. Dalam menilai kualitas 

audit ada beberapa indikator yang dapat digunakan salah satunya adalah ukuran 

atau reputasi dari perusahaan audit (DeAngelo, 1981). Maka dari pada itu dapat 

diasumsikan auditor besar seperti auditor dalam Big 4 (Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG, and Price Waterhouse Coopers) memiliki kualitas yang lebih tinggi dari 

auditor lainnya.  

 Salah satu contoh kasus terkait dengan kualitas audit suatu perusahaan 

adalah kasus laporan keuangan dari perusahaan penerbangan di Indonesia yaitu 

PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan 

pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda 

ditemukan adanya kejanggalan. Hal itu dimulai dari adanya penolakan dua 

Komisaris Garuda untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 
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2018.  Perbedaaan pendapat keduanya terkait dengan pencatatan transaksi dengan 

PT. Mahata senilai US$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada 

pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Setelah dilakukan 

pemeriksaan, OJK bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) 

membetulkan adanya dugaan pelanggaran oleh PT. Garuda Indonesia Tbk. terkait 

sesuatu yang janggal yang terdapat laporan keuangan tahun 2018nya. 

 Atas kasus tersebut, Kasner Sirumapea selaku Akuntan publik dan kantor 

akuntan publiknya yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan 

diduga melakukan pelanggaran berat akuntan publik terhadap opini auditnya. 

Lewat keputusan Menteri keuangan, sanksi tegas diberikan kepada kasner sebagai 

Akuntan publik yakni pembekuan izin Akuntan publik selama 1 tahun. OJK juga 

memberi sanksi terhadap Surat Tanda Terdaftar (STTD) akuntan publik. Standar 

Audit (SA) 315 berhubungan dengan Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko 

Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan 

Lingkungannya merupakan standar yang belum Akuntan publik patuhi. Akuntan 

publik juga dinilai tidak dapat memperhitungkan fakta-fakta setelah tanggal 

laporan keuangan sebagai dasar perlakuan, sehingga auditnya tak sesuai dengan 

SA 500 dan SA 560. Kesalahan audit itu muncul akibat adanya piutang atas kerja 

sama pemasangan Wi-Fi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai 

pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun 2019 sebesar Rp2,9 triliun. 

Kementrian keuangan juga mewajibkan untuk melakukan perbaikan sistem 

pengendalian mutu kedepanya pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang 

dan Rekan yang menaungi Kasner. 

 Kasus ini bisa jadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah kesengajaan. Dalam akuntansi, kesengajaan tersebut kerap kali ditemui 

dalam kasus yang dinamakan window dressing. Window dressing merupakan 

rekayasa pada laporan keuangan yang memanfaatkan siasat dari ilmu akuntansi 

untuk memanipulasi rupa laporan keuangan supaya penampakan laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi perusahaan terlihat lebih baik. Pelaksanaan trik ini 

biasanya dibuat dengan menetapkan aset atau pendapatan pada nilai yang tinggi 

atau menetapkan liabilitas atau beban pada nilai yang rendah dalam laporan 

keuangan. Efek dari manipulasi itu, perusahaan dapat terlihat memiliki laba yang 
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lebih tinggi. Dihubungkan dengan kasus Garuda, mungkin ada faktor kesengajaan 

yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya agar 

tampak bagus. 

 Terkait dengan kualitas audit, secara tidak langsung kasus ini menarik 

argumen bahwa mekanisme internal yang kurang baik dalam tata kelola 

perusahaan cenderung kurang berpihak pada auditor yang digolongkan 

berkualitas.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

 Uraian latar belakang pada bagian pendahuluan mengarahkan pada 

pertanyan terkait penelitian yang akan yaitu:  

1. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh pada pemilihan 

kualitas audit? 

2. Apakah dengan banyaknya anggota komite audit (audit committee) 

berpengaruh pada pemilihan kualitas audit? 

3. Apakah persentase total saham yang dimiliki oleh pemilik saham blok 

(block shareholders) berpengaruh pada pemilihan kualitas audit? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan (ownership concentration) berpengaruh 

pada pemilihan kualitas audit? 

5. Apakah harga saham (share price) berpengaruh pada pemilihan kualitas 

audit? 

6. Apakah keadaan kesulitan keuangan (financial distress) pada suatu 

perusahaan berpengaruh pada pemilihan kualitas audit? 

7. Apakah perusahaan yang dikendalikan keluarga (family controlled firm) 

berpengaruh pada pemilihan kualitas audit? 

8. Apakah perusahaan yang terkoneksi politik (political connection) 

berpengaruh pada pemilihan kualitas audit? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diuraikan beberapa maksud khusus dengan tujuan 

utama untuk mengeksplorasi dan menyelidiki adanya keterikatan antara 

mekanisme pengelolaan perusahaan dengan pemilihan kualitas audit perusahaan 
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yang ada di Indonesia. Berikut diuraikan tujuan berdasarkan pertanyaan penelitian 

serta manfaat penelitian untuk kedepannya. 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan paparan rumusan pertanyaan atas penelitian yang penulis 

telah uraikan pada bagian pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini secara 

keseluruhan bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari frekuensi rapat komite audit terhadap 

pemilihan kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari banyaknya anggota komite audit (audit 

committee) terhadap pemilihan kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari persentase total saham yang dimiliki 

pemegang saham blok terhadap pemilihan kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dari konsentrasi kepemilikan (ownership 

concentration) terhadap pemilihan kualitas audit. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dari harga saham terhadap pemilihan 

kualitas audit. 

6. Untuk mengetahui pengaruh dari keadaan kesulitan keuangan (financial 

distress) terhadap pemilihan kualitas audit. 

7. Untuk mengetahui pengaruh dari koneksi politik suatu perusahaan 

(political influence) terhadap pemilihan kualitas audit. 

8. Untuk mengetahui pengaruh dari perusahaan yang dikendalikan keluarga 

(family controlled firm) terhadap pemilihan kualitas audit. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan hasilnya dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

A. Manfaat Teoritis  

 Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dengan cara 

memberikan referensi pengembangan teori yang mengkaji tentang 

kualitas audit (audit quality) 
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B. Manfaat Praktis  

 1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan bagi 

perusahaaan tentang keefektifan tata kelola didalam perusahaan 

terkait pengambilan langkah atas beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemilihan kualitas audit. 

2. Bagi akademisi  

diharapkan mampu memperluas wawasan atau mengeksplorasi 

lebih dalam terkait audit khusunya tentang kualitas audit. Sehingga 

bisa menjadi referensi untuk riset selanjutnya. 

3. Bagi investor dan calon investor  

Diharapkan hasil bisa dimanfaatkan bahan pertimbangan dan 

pengetahuan dasar dalam menilai perusahaan dan dalam 

pengambilan keputusan investasi terkait tata kelola perusahaan 

yang kuat dalam pemilihan kualitas audit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Agar dapat membantu pembaca dalam mendapatkan gambaran singkat 

mengenai apa yang menjadi pokok penelitian ini, maka penulis memaparkan 

sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bagian pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi ini. 

Bagian ini tersusun dari jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan berupa latar belakang, urgensi penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bagian-bagian dalam bagian ini secara keseluruhan untuk 

merumuskan hipotesis. Berisi tentang penjelasan dependen, model 

penelitian yang terdahulu, faktor yang mempengaruhi dependen 
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terhadap independen serta terhadap kontrol, model penelitian dan 

hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjelasan sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini menjelaskan tentang metode, pendekatan maupun 

model yang akan digunakan dalam penelitian serta sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu juga akan dipaparkan variabel-

variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta analisa 

dari variabel-variabel yang diujikan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini tersusun dari penguraikan kesimpulan peneliti mengenai hasil 

analisa pada pada keseluruhan laporan atau kesimpulan skripsi serta 

mencantumkan saran-saran mengenai hasil penelitian. 
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