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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kualitas Audit 

Menurut Taylor dan Glezen (1991)  audit diartikan sebagai suatu tahapan 

terstuktur untuk mendapatkan serta menilai bukti yang ada secara objektif 

mengenai pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan 

keuangan tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

menyampaikan hasil tersebut pada yang berkepentingan. Knechel dan Niemi 

(2008) berkata bahwa peran audit yaitu untuk meningkatkan kualitas dari laporan 

keuangan karena pelaporan berkualitas tinggi dapat mengecilkan masalah bias 

informasi antara penyedia pembiayaan dan perusahaan. Sependapat dengan itu 

Nnadi, Efobi, Dan Oledinma (2017) juga menjelaskan bahwa tujuan utama auditor 

eksternal adalah untuk memastikan keteraturan dan kewajaran laporan keuangan 

perusahaan yang diaudit. Kualitas audit dari layanan yang diberikan tercermin 

dalam kualitas informasi yang disertifikasi. 

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi ada 

tidaknya kesalahan yang tergolong material dan bentuk penyimpangan lainnya 

dalam audit oleh auditor eksternal (Kane & Velury, 2005). Kualitas audit bisa saja 

menjadi suatu komponen yang sangat berpengaruh, karena dapat mempengaruhi 

keandalan laporan keuangan dan melindungi kepentingan pembacanya. Kualitas 

audit juga dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan melalui 

pengungkapan sukarela yang lebih tinggi (Barros, Boubaker, & Hamrouni, 2013), 

dan dapat mengurangi manipulasi laba  (Santos, Dani, Machado, & Krespi, 2013).  

Ini berarti, laporan berkualitas rendah mungkin dapat menyesatkan dan 

memberikan informasi yang salah kepada pengguna (Husnin, Nawawi, & Puteh 

Salin, 2016). 

Alzeaideen dan AL-Rawash (2018) juga berpendapat bahwa faktor dari 

kualitas sebuah audit yang paling penting adalah kemampuan auditor untuk 

mendeteksi kesalahan dan mengurangi tingkat inkonsistensi informasi akuntansi 

antara pemegang saham dan manajemen. Dengan begitu kualitas auditor eksternal 

adalah salah satu mekanisme yang efektif dalam tujuan meningkatkan kualitas 
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sistem tata kelola di dalam perusahaan selain mekanisme internal tata kelola yang 

telah ada (Wan-Abdullah, Ismail, & Jamaluddin, 2008). laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh auditor yang berkualifikasi tinggi dan kredibilitas yang lebih 

tinggi memiliki kemungkinan lebih sedikit untuk memasukkan kesalahan (Eisa, 

2008). Kualitas audit relatif sulit untuk diamati, untuk itu terdapat beberapa 

indeks yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti proksi untuk variabel ini, 

salah satunya adalah ukuran atau reputasi perusahaan audit (DeAngelo, 1981; 

Palmrose, 1988). dimana auditor yang lebih besar seperi Big 4 diasumsikan 

memiliki kualitas audit dengan tingkat yang lebih tinggi dan perusahaan audit 

selain itu memiliki kualitas yang rendah. Kualitas audit bisa menjadi motif untuk 

penelitian mendalam, wawasan dalam kualitas audit, dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya (Davidson & Neu, 1993). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Soyemi (2020) meneliti di Nigeria dengan objek perusahaan-perusahaan 

non keuangan disana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel 

independen ukuran komite audit, kesulitan keuangan, rapat komite audit, serta 

variabel kontrol berupa leverage dan ukuran perusahaan. 

 

Gambar 2.1 Model penelitian “Internal Corporate Governance Practices and 

Choice of External Auditor in Nigeria: A Logistic Regression Analysis”, Sumber : 

(Soyemi, 2020) 
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 Dwekat dan Mardawi (2017) menelakukan penelitian tentang pengaruh 

dari praktik tata kelola didalam perusahaan pada pemilihan kualitas audit. dengan 

memakai objek perusahaan-perusahaan yang tercatat di (PEX) atau Palestina 

Exchange. Dengan menggunakan variabel dari adalah konsentrasi kepemilikan 

(Ownership concentration), kepemilikan direktur (director ownership), ukuran 

dewan (Board size), dualitas CEO (CEO duality), independensi dewan (board 

Independence), komite audit (audit committee) sebagai variabel independennya 

serta ukuran perusahaan (Firm Size), serta risiko keuangan (Leverage) sebagai 

variabel kontrolnya.  

 

Gambar 2.2 Model penelitian “The Role of Auditing in Enhancing Governance & 

Impeding Corruption”, Sumber: (Dwekat & Mardawi, 2017) 

 

 Kane dan Velury (2005) melakukan penelitian tentang kualitas audit 

dengan menginvestigasi hubungan diantara kepemilikan manajerial dan kualitas 

audit suatu perusahaan. Dengan menggunakan model penelitian yang terdiri dari 

low manajerial ownership, medium manajerial ownership, high manajerial 

ownership, dan insider ownership sebagai independen dan didukung oleh 
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institutional investment, loss, capital intensity, debt, size, growth, serta change in 

equity  sebagai variabel kontrolnya.  

 

Gambar 2.3 Model penelitian “The Impact of Managerial Ownership on the 

Likelihood of Provision of High Quality Auditing Services”, Sumber: (Kane & 

Velury, 2005) 

 

 Akhidime (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh dari 

karakteristik perusahaan, struktur dewan pada kualitas audit. Penelitian yang 

menjadikan 19 bank di Nigeria sebagai sample penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan Variabel independen berupa jumlah anggota dewan (numbers of 

board members), proporsi dari direktur non eksekutif pada ukuran dewan dan 

jumlah pertemuan para dewan (number of board meetings). Serta menggunakan 

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh Direktur, total aset, tingkat pengembalian 

aset, leverage, spesialisasi industri, kepemilikan direktur eksekutif, independensi 
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dewan, direktur non eksekutif, dan ukuran dewan sebagai variabel kontrol dari 

penelitian ini.   

 Khan, Muttakin, dan Siddiqui (2015) meneliti tentang pengaruh biaya 

audit, pemilihan auditor dan pengaruh stakeholders terhadap pemilihan auditor 

dengan perusahaan dengan dominasi keluarga didalamnya menjadi objeknya. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah kepemilikan keluarga (family 

ownership), persentasi kepemilikan oleh keluarga, non insider ownership, 

kepemilikan institusi (Institutional ownership), dan kepemilikan pemerintah 

(Government ownership). Variabel kontrolnya yaitu: ukuran perusahaan (Firm 

size), Leverage, Profitability. 

 Mengambil sudut pandang dari auditor yang dipekerjakan perusahaan. 

Penelitian tentang kualitas audit dari Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) 

menggunakan model penelitian dengan pengalaman kerja auditor (Audit work 

experience), kompetensi profesional auditor (auditor professional competence), 

motivasi auditor (Auditor motivation), tipe karakter (Character type), kontrol 

internal dan eksternal (Internal and external control) sebagai variabel 

independennya. serta variabel kontrol yaitu norma audit (Audit norms), budaya 

etika dalam perusahaan (Ethical culture in firm), akuntabilitas auditor 

(Accountability auditor), objektivitas auditor (Auditor objectivity). 
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Gambar 2.4 Model Penelitian “The effect of auditor features on audit quality.”, 

Sumber: (Zahmatkesh & Rezazadeh, 2017) 
 

 Citron dan Manalis (2001) dalam artikelnya meneliti tentang kualitas 

pemilihan auditor berdasarkan undang-undang di Yunani dalam lima tahun 

setelah liberalisasi pasar audit tahun 1992. Model yang dipakai yaitu: kualitas 

pemilihan auditor sebagai dependen dan independen berupa kepemilikan saham 

asing (foreign shareholding), status terdaftar di bursa efek (listing status), anggota 

sektor keuangan (membership of finance sector), Leverage, Ukuran dan 

profitabilitas perusahaan. 

Imanzadeh dan Lalepour (2013) meneliti tentang efek dari mekanisme tata 

kelola perusahaan pada pemilihan kualitas audit. Dengan objek penelitian 

perusahaan yang ada di bursa efek Tehran. Variabel independen dari penelitian ini 

adalah: konsentrasi kepemilikan (concentration of ownership), kepemilikan 

institusi (institutional ownership), kepemilikan saham terbesar (largest 

shareholder) dan  Ukuran perusahaan dan risiko perusahaan sebagai kontrol 

 Guedhami, Pittman, dan Saffar (2009) meneliti tentang hubungan 

diantara politik ekonomi dan institusi akuntansi terhadap pemilihan auditor 

berkualitas. Menggunakan variabel independen berupa kepemilikan asing (foreign 
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ownership), kepemilikan Negara (State ownership), kepemilikan institusi 

(institutional ownership), kepemilikan karyawan (employee ownership), 

kepemilikan individu (individual ownership). Dan inventory to total asset, 

leverage, roa, firm size, sales growth, logarithm of gdp per capita, foreign direct 

investment, repudiation. Sebagai variabel kontrolnya. Mereka meneliti 

pengaruhnya terhadap pemilihan auditor berkualitas dari 176 perusahaan 

pemerintah dari 32 negara.  

 Karim dan Zijl (2013) meneliti serta membahas tentang dinamika 

pemilihan auditor di pasar audit Bangladesh. Model penelitian yang digunakan 

adalah kualitas pemilihan audit sebagai variabel Dependen dan pemegang saham 

institusi (institutional shareholding), pemegang saham asing  (foreign 

shareholding), kompleksitas audit (audit complexity), spesialisasi industri 

(industry specialization), pemegang saham sponsor/direktur (sponsor 

shareholding), kepemilikan pemerintah (government ownership), dualitas CEO 

(CEO duality), risiko audit (audit risk), serta ukuran perusahaan (Company size), 

risiko keuangan (Company leverage), tingkat profitabilitas perusahaan 

(Profitability). 
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Gambar 2.5 Model penelitian “Efficiency and opportunism in auditor quality 

choice in emerging audit services markets: The case of Bangladesh”, Sumber: 

(Karim & Zijl, 2013) 

 

 Cho dan Wu (2014) menginvestigasi bagaimana pengaruh faktor-faktor 

tata kelola perusahaan terhadap pemilihan auditor spesialis di berbagai tingkat 

konflik keagaenan. 12449 perusahaan publik di Taiwan dari tahun 1998-2011 

dijadikan sampel penelitian dengan mengelompokan menjadi 3 kategori jumlah 

komite audit yaitu komite audit rendah, menengah, dan tinggi, serta mengunakan 

variabel independen berupa  dualisme CEO, ukuran dari dewan direktur, dewan 

direktur independen, ukuran komite audit, jumlah independen supervisor, jumlah 

saham yang diterima oleh direktur dan supervisor, pendapatan, kepemilikan 

saham institusi, serta kontrol variabel berupa ukuran perusahaan, profitabilitas 

(tingkat pengembalian aset), kontrol keluarga, spesialisasi industri, dan umur 

perusahaan.  
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 Penelitian dari Gómez dan Sanchez (2012) Bertujuan untuk menganalisis 

peran faktor spasial dalam penentuan kualitas audit pada periode 2004-2006. 

Model dari penelitian ini menggunakan kualitas audit sebagai dependennya dan 

ukuran perusahan, Legal form of the company, aktivitas ekonomi, umur 

perusahaan sebagai variabel independen serta opini audit, rotasi audit, dan 

Historical provinces sebagai variabel kontrolnya. 

 Lennox (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan 

manajemen terhadap kualitas audit dengan model penelitian berupa kualitas audit 

sebagai variabel dependen. kepemilikan saham direktur eksekutif (MWON),  

kepemilikan saham eksekutif rendah, kepemilikan saham eksekutif menengah, 

dan kepemilikan saham eksekutif tinggi sebagai dependen serta arus kas dari 

kegiatan operasi/aset lancar, umur perusahaan, keuntungan, direktur non 

eksekutif/jumlah direktur, keberadaan komite audit, keberadaan komite 

remunerasi, leverage, overseas subsisdiary, tangible fix asset/total asset sebagai 

variabel kontrol.  

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

tentang pengaruh atribut komite audit terhadap kualitas audit suatu perusahaan. 

Dengan model penelitian berupa ukuran komite audit (Audit committee size), 

pertemuan komite audit (Audit committee meetings), keahlian keuangan komite 

audit (Audit committee financial expertise), dan keefektifan komite audit (Audit 

committee effectiveness) sebagai independen dan dependen yaitu pemilihan 

kualitas audit  

 

Gambar 2.6 Model penelitian “audit committee attributes and audit quality: a 

benchmark analysis”, Sumber: (Asiriuwa et al., 2018) 
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independen Terhadap 

Dependen 

2.3.1 Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 

 Peran penting pemantauan pada tata kelola dalam perusahaan yang 

bertujuan memastikan kualitas suatu laporan keuangan dan akuntabilitas entitas di 

jalankan oleh komite audit (Hassan, Aljaaidi, Abidin, & Nasser, 2018). Beattie, 

Fearnley, dan Hines (2013), memandang kegiatan komite audit sebagai dua 

dimensi: satu dimensi mengenai persetujuan dan rekomendasi dalam kaitannya 

dengan auditor dan dimensi lainnya tentang pemantauan kualitas audit secara 

lebih langsung. Dalam penelitiannya juga ia mengemukakan bahwa hal yang 

paling meningkatkan kualitas audit perusahaan adalah aktivitas dari komite audit. 

Komite audit memiliki peran berada diantara dewan direksi dan auditor eksternal 

dalam menyambungkan ketidak sesuaian informasi, memfasilitasi proses 

pemantauan, dan meningkatkan independensi auditor (Carcello & Neal, 2003). 

 Berdasarkan peneilitiannya tentang kualitas audit yang berdasarkan biaya 

audit di Inggris, Zaman, Hudaib, dan Haniffa (2011) menemukan korelasi antara 

kualitas pemerintahan dan pemilihan auditor berdasarkan ukuran gabungan dari 

empat dimensi efektivitas komite audit yakni kemandirian dan keterampilan 

anggota komite audit, rapat, serta ukuran komite audit. ia menemukan adanya 

pengaruh signifikan positif pada efektivitas komite audit dan biaya audit untuk 

perusahaan besar setelah mengendalikan karakteristik dewan direktur, yang 

menunjukkan bahwa efektifitas komite audit melakukan lebih banyak pemantauan 

menghasilkan biaya audit yang lebih tinggi, penelitian ini juga serupa dengan Boo 

dan Sharma (2008) yang menginvestigasi hubungan antara tiga mekanisme tata 

kelola perusahaan yaitu: independensi komite audit, ukuran auditor independen, 

dan aturan yang ada.  

 Secara umum jika kita melihat peran dan tugas dari komite audit, kita 

bisa menyimpulkan bahwa dewan komite audit yang sering mengadakan 

pertemuan bisa lebih peduli teradap kualitas audit. Zaman et al. (2011) 

membuktikan bahwa pertemuan pertemuan dewan itu bisa mengidikasikan 

tingkatan dari ketekunan dan kepedulian para anggotanya. Selain itu pertemuan 
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dewan juga bisa merepresentasikan sumber penting untuk perbaikan dan 

keefektifan dari anggota dewan (Conger, Finegold, & Lawler, 1998).  Carcello, 

Hermanson, Neal, dan Riley (2002) juga mendukung kalau semakin banyaknya 

tingkat pertemuan maka semakin baik dan juga mengidentifikasikan tingginya 

tingkat pengawasan di perusahaan tersebut, dan bisa lebih mengarah ke pemilihan 

auditor yang lebih berkualitas juga. Abbott, Parker, Peters, dan Raghunandan 

(2003) serta Soliman dan Abd-Elsalam (2012) juga menemukan hasil serupa.  

 Berbeda dengan hasil dari penelitian yang lainnya, Hassan et al. (2018) 

dalam penelitiannya menemukan bawa efektivitas komite audit tidak terkait 

dengan kecenderungan perubahan auditor dalam suatu perusahaan. Ia menjelaskan 

bahwa, keberadaan beberapa mekanisme internal tata kelola perusahaan tidak 

selalu berfungsi sebagai ukuran untuk kualitas tata kelola perusahaan. Sebagai 

contohnya ia mengatakan bahwa, kehadiran komite audit di beberapa perusahaan 

mungkin lebih untuk “gambaran baik manajemen” dari pada melayani tujuan 

pemantauan nyata.  

 Shan (2014) melakukan penelitian dengan sampel di Cina menemukan 

hasil yang berbeda, hasil dari penelitiannya menunjukan tidak ada kecocokan 

antara ukuran dewan audit, pertemuan, dan jumlah independen direktur terhadap 

pemilihan auditor berkualitas tinggi. Hasil dari ini bisa saja berbeda karena ada 

yang mengasumsikan anggota dewan luar dianggap sebagai pengawas yang 

efektif dalam mengurangi biaya agensi, kebutuhan akan kualitas audit yang tinggi 

sebagai mekanisme pengurangan biaya agensi menurun. 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Audit  

 Anggota dalam komite audit bisa berpengaruh sangat penting untuk 

konsep akuntabilitas perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (Nasrudin, 

Asma, Norhayati, & Aima, 2016). Untuk kebanyakan perusahaan, komite audit 

telah menjadi bagian integral dari kerangka kerja perusahaan untuk membantu 

memenuhi akuntabilitas pengelolaan dewan kepada pemegang saham dan 

pemangku kepentingan keuangannya. keberadaan komite audit merupakan faktor 

strategis yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan proses 
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pengambilan keputusan agar lebih mandiri, transparan, dan obyektif terutama 

dalam memilih auditor eksternal (Dwekat & Mardawi, 2017). 

 Nasrudin et al. (2016) dalam penelitian juga menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif ukuran komite audit pada kualitas audit suatu perusahaan. Ia 

menjelaskan bahwa hasil itu mengidikasikan bahwa semakin besar ukuran dari 

komite audit akan lebih mungkin untuk menggunakan jasa auditor berkualitas 

tinggi seperti Big 4. Tentang ukuran dewan Lin dan Liu (2009) juga menemukan 

hasil serupa tentang ukuran komite audit. 

 

2.3.3 Pengaruh Pemegang Saham Blok (Blockholders) Terhadap Kualitas 

Audit 

 Pemegang saham individu terbesar atau saham blok memiliki 

kepentingan yang lebih besar untuk secara aktif mengamati perilaku manajerial. 

Hal ini dikarenakan ukuran kepemilikan saham yang mereka miliki dan 

kemungkinan timbulnya biaya yang merugikan mereka bagi mereka dari perilaku 

manajer yang tidak sesuai. Pemegang saham blok tersebut diharapkan 

memandang proses audit sebagai mekanisme penting yang melaluinya mereka 

dapat memantau perilaku manajerial (O’Sullivan, 2000). Dengan demikian, 

blockholder merupakan solusi optimal membantu untuk mendisiplinkan 

manajemen dan menyatukan kepentingan mereka dengan pemegang saham 

terhadap tujuan akhir dari maksimalisasi nilai (Husnin et al., 2016). Kemudian 

diasumsikan bahwa kontrol yang dilakukan oleh pemegang blok seimbang dengan 

permintaan lebih tinggi terhadap kualitas audit eksternal (Nnadi et al., 2017). 

 Makni, Kolsi, & Affes (2012) menemukan hasil adanya kesignifikanan 

antara besarnya pemegang saham blok terhadap kualitas audit. Ini menunjukan 

bahwa kehadiran pengendali mayoritas memiliki efek positif pada kualitas audit. 

Hasil dari penelitian ini sama seperti penelitian O’Sullivan (2000), dan Husnin et 

al. (2016). Temuan dari Nnadi et al. (2017) menemukan adanya hubungan yang 

signifikan negatif dari pemegang saham blok terhadap kualitas audit suatu 

perusahaan. 
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2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Kualitas Audit 

 Dalam Konsep lama masalah keagenan menyatakan bahwa  kurangnya 

keselarasan dan adanya perbedaan kepentingan diantara manajer dan pemegang 

saham perusahaan mungkin bisa menyebabkan timbulnya konflik  (Jensen & 

Meckling, 1976). Menyadari hal ini Baker dan Owsen (2002) menyebutkan bahwa 

adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi dalam suatu entitas merupakan 

penyebab konflik kepentingan antara orang luar dan dalam . Menyadari akan 

adanya masalah agensi, perusahaan harus mengadopsi mekanisme tertentu, seperti 

merekrut salah satu auditor Big 4, untuk mengurangi masalah ini. 

 Farooq dan Tabine (2015) Dalam artikelnya berpendapat bahwa 

perusahaan yang lebih kompleks memiliki lebih banyak masalah keagenan. Maka 

itu mereka berpendapat bahwa kompleksitas menghambat kemampuan investor 

untuk memahami informasi perusahaan dan dengan demikian menimbulkan 

masalah seleksi yang merugikan bagi mereka. Lebih banyak masalah agensi dari 

perusahaan yang kompleks juga menghasilkan tingkat informasi asimetris yang 

lebih tinggi dan dengan demikian memungkinkan manajer untuk mengambil 

keuntungan dari investor luar. untuk menghindari masalah ini, perusahaan 

mempekerjakan salah satu dari empat auditor besar untuk mengatasi beberapa 

masalah tersebut. Serupa dengan itu Farooq dan Kacemi (2011) menjelaskan 

hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan terhadap masalah keagenan di 

suatu perusahaan dan kemungkinan bahwa perusahaan akan mempekerjakan salah 

satu dari empat auditor besar di wilayah MENA. Mereka berpendapat bahwa 

perusahaan dapat meminimalkan masalah keagenan dengan mengadopsi suatu 

mekanisme yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengambil alih. 

Salah satu tindakan tersebut adalah merekrut salah satu dari empat auditor besar. 

Menunjuk auditor eksternal yang memiliki reputasi baik meningkatkan kualitas 

informasi akuntansi, dan dengan demikian membantu investor luar untuk 

membuat keputusan yang relevan.   

 Berbeda dengan hasil positif diatas, Menurut Ashbaugh dan Warfield 

(2003) konflik keagenan dapat berkurang dengan adanya konsentrasi kepemilikan. 

Menurutnya adanya kepemilikan terkonsentrasi bisa meningkatkan fungsi 

pemantauan kinerja manajemen kemudian mengurangi biaya agensi yang 
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dihasilkan dari risiko asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Akibatnya, 

ketika perusahaan mempertimbangkan prinsip biaya-manfaat, peluang memilih 

perusahaan audit yang lebih tinggi dapat berkurang di perusahaan dengan struktur 

kepemilikan terkonsentrasi. Melihat dari sisi lain, Lin dan Liu (2009) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa Ketidakjelasan dalam proses pelaporan 

keuangan dapat berlanjut, membuat pemegang saham terbesar  memperoleh 

manfaat pribadi. Dengan demikian, untuk menurunkan tingkat pemantauan 

sehingga perilaku pengambilalihan tetap tidak terungkap, pemegang saham 

pengendali dapat memilih untuk mengaudit laporan keuangannya oleh auditor 

yang memiliki kualitas lebih rendah. Sementara Alzeaideen dan AL-Rawash 

(2018); Zureigat (2011) tidak mendapatkan hubungan yang signifikan. 

 

2.3.5 Pengaruh Harga Saham Terhadap Kualitas Audit 

 Husnin et al. (2016) mengutip bahwa manajemen mungkin dapat 

menginformasikan pemegang saham posisi tata kelola perusahaan melalui pilihan 

auditor. Pemilihan auditor berkualitas tinggi dapat menandakan bahwa baiknya 

sistem tata kelola di dalam perusahaan, dan ini akan diartikan ke dalam kinerja 

yang lebih tinggi dalam hal harga saham. penelitian terdahulu dari Holthausen dan 

Verrecchia (1990) menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan biasanya 

menunjukan tanda ketidakpastian pemegang saham mereka dengan menyewa 

firma audit dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melakukan audit mereka. 

Tanda ini kredibel ke pasar karena dengan memakai jasa auditor dengan kualitas 

yang lebih tinggi menunjukkan modal reputasi spesifik-perusahaan. Perusahaan 

dengan informasi yang tidak menguntungkan akan lebih memilih auditor 

berkualitas lebih rendah.  

 Joher, Ali, Shamsher, Annuar, dan Ariff  (2000) dalam penelitiannya 

menemukan hasil yang signifikan positif bahwa Perusahaan yang beralih ke 

perusahaan audit kualitas yang lebih tinggi mengalami respons pasar yang positif 

(meskipun lemah) sementara reaksi negatif didapati untuk perusahaan yang 

beralih ke perusahaan audit kualitas yang lebih rendah. Dari penelitian itu secara 

tidak langsung mengatakan bahwa harga saham yang tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk menggunakan jasa perusahaan audit dengan kualitas tinggi 
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karena bisa medapat respon lebih baik dipasar saham. Penelitian dengan hasil lain 

terkait harga saham terhadap kualitas audit yaitu Knechel dan Niemi (2008) 

dengan hasil tidak signifikan. 

 

2.3.6 Pengaruh Kesulitan Finansial Terhadap Kualitas Audit 

 Ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang bermasalah secara 

finansial akan selektif dalam memilih auditor mereka. Kebanyakan perusahaan 

audit kemungkinan akan mengeluarkan laporan yang sedang berlangsung kepada 

perusahaan yang merugi, yang nantinya akan berdampak negatif pada pasar saham 

perusahaan tersebut (Menon & Williams, 2010).   

 Hasil penelitian dari Husnin et al. (2016) mendapati hubungan yang 

signifikan negatif antara perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan dan 

pemilihan auditor berkualitas tinggi. Begitupun hasil dari Niskanen et al. (2011) 

yang menemukan hubungan signifikan antara kesualitan keuangan dan pemilihan 

auditor. Karena di penelitiannya dijelaskan bahwa perusahaan dengan kondisi 

keuangan yang kurang baik akan lebih memilih auditor dengan kualitas rendah.  

 Dengan melakukan penelitian dengan variabel serupa pada perusahaan 

yang tercatat di China, penelitian Wang dan Xin (2011) menjelaskan bahwa 

kerugian perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap tingginya kualitas 

auditor yang dipilih. Ia mengemukakan bahwa Big 4 auditor lebih mungkin 

digunakan oleh perusahaan yang besar dan rendah risiko finansial, atau lebih 

jelasnya, perusahaan yang merugi berkemungkinan kecil menggunakan jasa 

auditor berkualitas tinggi seperti Big 4. penelitian ini juga didukung oleh  Matonti, 

Tucker, dan Tommasetti (2016). 

 

2.3.7 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kualitas Audit 

 Penelitian dari Habib, Muhammadi, dan Jiang (2017) mengemukakan 

bahwa Koneksi politik dalam suatu perusahaan bisa sangat berdampak baik bagi 

perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan yang terhubung secara 

politis misalnya akses istimewa kepada pemberi pinjaman (Johnson & Mitton, 

2003), kemungkinan diselamatkan, pajak yang lebih rendah, lebih kecilnya 

pengawasan dan pemantauan (Faccio, Masulis, & McConnell, 2006), dan 
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peraturan yang menguntungkan (Goldman, Rocholl, & So, 2009). Perusahaan 

dengan tingkat koneksi politik yang tinggi atau kepemilikan Negara atas saham 

terbesar secara tidak langsung bisa menunjukan rendahnya  keterbukaan dalam 

laporan keuangan dan kualitas laporan penghasilan yang tidak bagus (Chaney, 

Faccio, & Parsley, 2011). 

 Untuk melihat pengaruh antara koneksi politik dengan kualitas audit 

perusahaan yang terkoneksi politik tersebut dilakukan beberapa penelitian. 

penelitian pada Negara Indonesia dari Habib et al. (2017) menemukan bahwa ada 

kecenderungan perusahaan yang terhubung secara politik akan menunjuk auditor 

yang kurang memiliki reputasi. Perusahaan yang terpengaruh politik 

berkemungkinan dapat memanipulasi angka laporan agar dapat menyembunyikan 

kinerja ekonomi mereka yang sesungguhnya. Dan karena hal itu, perusahaan 

terkoneksi politik lebih memilih auditor yang kurang bereputasi dan tidak 

memakai auditor dengan kualitas tinggi. 

 Dalam penelitiannya di China, Cheng, Hsu, dan  Kung (2015) 

membuktikan bahwa Perusahaan dengan CEO (chief executive officer)  yang 

terhubung secara politik, BUMN, dan dengan saham yang dikuasai oleh 

pemerintah berkemungkinan lebih rendah untuk menggunakan auditor berkualitas 

tinggi. Ia menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan koneksi politik kurang peduli dengan pemantauan dan 

peran informasi dari audit. Selain itu, perusahaan yang terhubung secara politik 

memberikan manajer insentif untuk menyewa auditor berkualitas rendah untuk 

menutupi perilaku mereka melayani diri sendiri. Pernyataan ini juga didukung 

oleh Zhang, Srinidhi, dan Zhang (2010) yang mendapatkan hasil serupa.   

 

2.3.8 Pengaruh Kontrol Keluarga Terhadap Kualitas Audit 

 Di Indonesia, banyak perusahaan terbuka yang dikontrol oleh keluarga. 

permasalahan dengan perusahaan yang dalam kontrol keluarga adalah perusahaan-

perusahaan ini biasanya menunjuk anggota keluarga mereka sebagai direktur 

(Ibrahim & Samad, 2011). Dalam literatur agency theory menunjukkan bahwa 

meningkatkan jumlah kepemilikan pemegang saham keluarga dapat mengurangi 

konflik keagenan. Maka itu di harapkan permintaan untuk memakai jasa 
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perusahaan audit yang berkualitas tinggi dan kemungkinan untuk memilih 

perusahaan audit yang besar akan berkurang dengan menaikan kepemilikan 

keluarga dalam perusahaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian dari 

Darmadi (2016) yang mengambil sampel dari Indonesia juga membuktikan hal 

yang demikian juga. Ia membuktikan bahwa ketika pemegang kontrol saham 

terbanyak adalah anggota keluarga, kemugkinan untuk merekrut auditor dengan 

kualitas tinggi menjadi semakin kecil. Hasil serupa juga dibuktikan oleh 

Penelitian dari  Mahdavi, Maharlouie, dan Ebrahimi (2011) yang menunjukan 

hasil signifikan negatif pada kontrol keluarga dan pemilihan auditor berkualitas 

tinggi. peneliti lain seperti Niskanen et al. (2011) dan Khan et al. (2015) juga 

berpendapat serupa. Namun hasil dari Husnin et al. (2016) bertolak belakang 

dengan hasil signifikan positif. 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Terhadap Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, variabel kontrol di gunakan 

pada berbagai aspek yang bisa memiliki dampak pada kualitas audit suatu 

perusahaan. Kane dan Velury (2005) serta Lennox (2005)  menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan yang diaudit adalah penentu penting dari pemilihan auditor 

berkualitas tinggi. 

 Menurut Knechel dan Niemi (2008) ukuran perusahaan dapat menjadi 

kontrol untuk kompleksitas suatu perusahaan dengan mengkur ukuran suatu 

perusahaan dengan logaritma natural dari total aset. DeFond (1992) juga 

menjelaskan adanya hubungan yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan kualitas auditor. ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran dan 

aktivitas ekonomi yang lebih besar memiliki banyak sekali transaksi yang 

memerlukan waktu lama untuk auditor mengaudit, sehingga memerlukan auditor 

berkualitas tinggi untuk mengaudit (Quick et al., 2018). Penelitian dari Matonti et 

al. (2016) dalam penelitiannya menunjukan hubungan yang positif antara ukuran 

perusahaan dan pemilihan kualitas audit suatu perusahaan. Hasil serupa juga 

didapatkan oleh Alzeaideen dan AL-Rawash (2018) juga Khasharmeh dan Joseph 

(2017) yang menunjukan bahwa sebagai variabel kontrol, ukuran perusahaan 
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memiliki hubungan yang signifikan positif. Berlainan dengan itu, Farooq dan 

Tabine (2015) mendapati hasil yang menunjukan bahwa ukuran suatu perusahaan 

tidak berdampak dampak signifikan terhadap kualitas audit suatu perusahaan.  

 

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kualitas Audit 

 Guedhami et al. (2009) berpendapat, variabel kontrol pertumbuhan 

perusahaan mencerminkan bahwa operasi yang lebih besar dan berkembang, lebih 

menguntungkan, dan lebih mungkin untuk menunjuk auditor besar. Perusahaan 

dengan pertumbuhan tinggi juga memiliki kebutuhan lebih untuk pembiayaan 

eksternal dan karenanya harus memiliki insentif untuk merekrut salah satu dari 

auditor Big 4 (Das & Sengupta, 2001). Husnin et al. (2016) juga mengemukakan 

dalam penelitiannya bahwa Pertumbuhan juga bisa terkait dengan kompleksitas. 

Semakin cepat pertumbuhan suatu perusahaan biasanya akan melibatkan transaksi 

yang lebih kompleks dalam operasi sehari-hari.  

 Berbeda dengan penelitian lain. Penelitian Farooq dan Tabine (2015) 

menemukan hasil signifikan negatif terhadap pertumbuhan perusahaan dengan 

kualitas audit. 

 

2.4.3 Pengaruh Struktur Aset (Asset Structure) Terhadap Kualitas Audit 

 Untuk menangkap struktur keuangan jangka pendek dan jangka panjang 

perusahaan, kami memasukkan rasio utang terhadap aset dan rasio cepat (Siegel, 

2007). Nasrudin et al. (2016) dalam penelitiannya Menggunakan struktur aset 

(aset lancar dibagi dengan total aset) dan leverage keuangan (rasio utang 

tershadap aset) sebagai variabel kontrol yang secara negatif terkait dengan 

pemilihan auditor Big 4 (kualitas tinggi). Temuan ini mengisyaratkan bahwa 

perusahaan dengan struktur aset lebih besar semakin berkemungkinan untuk 

memilih auditor yang berkualitas lebih rendah. 

 

2.4.4 Pengaruh Risiko Keuangan (Leverage) Terhadap Kualitas Audit 

 Karena kondisi keuangan perusahaan yang diaudit sering dianggap lebih 

berisiko dan lebih menantang untuk diaudit (Simunic, 1980), juga untuk 

mengendalikan permintaan potensial untuk kualitas audit yang timbul dari kontrak 
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utang, maka kondisi keuangan perusahaan yang diaudit didefinisikan sebagai 

leverage (Watts & Zimmerman, 2005) 

 Zhang et al. (2010) memperkirakan bahwa perusahaan memilih auditor 

milik perusahaan 'Big Four' untuk menegosiasikan lebih banyak utang. Mereka 

menyatakan semakin tinggi risiko keuangan dalam perusahaan akan lebih memilih 

auditor yang berkualitas untuk memitigasi pemantauan luar sehubungan dengan 

biaya modal mereka. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Farooq dan Tabine 

(2015) mendapati signifikan positif untuk hasil tingkat risiko keuangan suatu 

perusahaan dan kualitas audit.  

 Perusahaan bergantung pada utang memiliki kemampuan lebih untuk 

memakai jasa auditor dengan kualitas lebih tinggi untuk menjaga kepentingan 

pemangku kepentingan. Maka dari pada itu, probabilitas untuk memilih auditor 

dengan kualitas lebih tinggi meningkat. Sebaliknya dan berdasarkan teori 

pensinyalan, Titman dan Trueman (1986) memperkirakan bahwa perusahaan yang 

berhutang secara tidak langsung memberi tanda tidak memiliki insentif untuk 

memilih auditor yang lebih berkualitas. Manajer perusahaan yang paling 

berhutang lebih cenderung memilih auditor berkualitas rendah. Umumnya, biaya 

agensi akan lebih tinggi pada perusahaan dengan tingkat liabilitas yang tergolong 

tinggi. Dalam hal ini, manajer kurang tertarik dalam memilih auditor yang lebih 

baik. Sejalan dengan itu Cheng et al. (2015) mendapati hubungan yang negatif 

signifikan juga terhadap tingkat leverage 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Penelitian ini dirancang menggunakan model dari  Husnin et al. (2016), 

Dengan menggunakan variabel independen mekanisme internal tata kelola 

perusahaan berupa komposisi komite audit dan operasinya, persentase total saham 

yang dimiliki pemegang saham terbesar (block shareholder), kesulitan keuangan 

(financial distress), konsentrasi kepemilikan (ownership concentration), koneksi 

politik (political connection), harga saham (share price), dan kontrol keluarga 

(family control). Serta variabel kontrol: Ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, struktur aset, dan risiko keuangan. serta menggunakan kualitas audit 

sebagai dependennya. 
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Gambar 2.7 Model Penelitian, 2020. Sumber : (Husnin et al., 2016)  

Berdasarkan permasalahan yang berpengaruh yang telah uraikan dengan jelas di 

kerangka teoretis yang ada. Maka dapat disimpulkan hipotesis dari penelitian ini 

adalah : 

H1.  Perusahaan dengan anggota komite audit yang sering melakukan 

pertemuan berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan kualitas 

audit.  

H2.  Perusahaan dengan lebih banyak anggota dalam komite audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan kualitas audit.  

H3.  Kepemilikan saham blok berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan kualitas audit. 

H4.  Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan kualitas audit. 
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H5. Harga saham berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan kualitas 

audit.  

H6.  Perusahaan dengan keaadaan kesulitan keuangan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap pemilihan kualitas audit. 

H7.  Koneksi politik pada suatu perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pemilihan kualitas audit. 

H8.  Kontrol keluarga pada suatu perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pemilihan kualitas audit. 
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