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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Seiring bertumbuhnya zaman pada dunia usaha dan persaingan yang ketat 

menyebabkan berbagai perubahan akuntansi, pelaporan keuangan serta auditing 

yang pada akhirnya dirancang agar dapat memberikan perlindungan kepada 

investor (Adeyemi & Fagbemi, 2010). Laporan financial perusahaan merupakan 

basis data yang sangat bernilai bagi stakeholder dan stockholder untuk dijadikan 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, serta berguna untuk meningkatkan 

tingkat kepercayaan para stakeholder dan stockholder terhadap laporan financial, 

perusahaan berstatus go public diharuskan untuk mengaudit laporan financial 

(Chandra, 2015).  

Laporan financial perusahaan akan dinilai sebagai laporan yang 

independen ketika perusahaan menggunakan jasa profesional kantor akuntan publik, 

agar sanggup mewujudkan kualitas audit yang bagus terhadap data laporan 

financial (Tepalagul & Lin, 2015). Kualitas audit ialah sebuah komponen yang 

sangat penting, karena dapat memastikan keandalan suatu laporan financial 

(Husnin et al., 2016). Kualitas audit ialah suatu pencapaian atas kepatuhan terhadap 

prinsip akuntansi dalam menerbitkan laporan audit. Kualitas audit memiliki gradasi 

dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi, dan hal ini dipengaruhi oleh setiap faktor 

elemen yang mempengaruhinya (Francis, 2011). Kualitas audit juga didefinisikan 

sebagai suatu konsep yang sulit untuk dieksplanasikan karena kompleksitas yang 

melekat padanya, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai sebuah definisi yang 

sederhana. Kualitas audit yang tinggi akan berpartisipasi dalam mengurangi risiko 

ketidakbenaran yang bersangkutan dengan data laporan financial yang disediakan 

manajemen (Tandiontong, 2015). 

Manajemen perusahaan cenderung memiliki mekanisme tata kelola 

perusahaan yang berbeda, perihal ini menjadi faktor internal yang akan berdampak 

terhadap kualitas audit. Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang sering 

dipakai dalam mengeksplanasi siklus dan pola yang difungsikan dalam mengelola 

perusahaan demi peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Mustapha & Ahmad, 
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2011). Suatu tata kelola perusahaan yang bagus tidak mungkin dapat dicapai 

sekadar dengan kekuatan suatu peraturan atau ketentuan yang ada, tetapi juga harus 

didasarkan pada faktor-faktor internal lainnya yang berguna sebagai mekanisme 

disiplin (Husnin et al., 2016). Tata kelola perusahaan juga dianggap sebagai elemen 

kunci dalam pengembangan suatu pasar modal (Gajevszky, 2014).  

Tata kelola perusahaan yang lemah akan mengakibatkan entitas untuk 

cenderung tidak memilih auditor berkualitas yang akan mendeteksi kesalahan 

maupun kekurangannya, sehingga hal ini dapat berdampak buruk terhadap kualitas 

audit akibat tidak memilih auditor yang berkualitas. Manajemen perusahaan perlu 

mewujudkan tata kelola yang kuat agar mampu menciptakan laporan financial yang 

berkualitas, sehingga dapat menguntungkan bagi pihak manajemen perusahaan 

maupun pihak auditor yang akan mengarahkan auditor agar menciptakan kualitas 

audit tinggi (Lin & Liu, 2009).  Berdasarkan eksplanasi di atas serta pentingnya 

kualitas audit, maka saya melakukan penelitian yang diberi judul “Analisis 

Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Audit yang dihasilkan oleh auditor independen seharusnya dapat 

memberikan jaminan dan juga kepercayaan khususnya yang berkorelasi dengan 

entitas jasa keuangan seperti perbankan yang sebagai pemberi pinjaman. Perbankan 

dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu perusahaan mendapatkan pinjaman 

dengan dasar hasil dari laporan financial audit, tetapi pada zaman ekonomi yang 

ketat dan persaingan usaha yang ketat menyebabkan banyak perusahaan yang 

melakukan manipulasi laporan financial (Rizki, 2018). 

Kasus menghebohkan yang sering dibahas belakangan ini yang terjadi di 

tanah air kita dalam industri perbankan yaitu kasus PT Sunprima Nusantara 

Pembiayaan (SNP) yakni anak perusahaannya Columbia Group yang menyediakan 

pembelian barang secara kredit, di mana pihak manajemen perusahaan ini telah 

melakukan manipulasi laporan financial dengan cara membuat piutang fiktif. PT 

Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) menggunakan cara tersebut untuk 

memberikan jaminan kepada para krediturnya, di mana piutang ini nantinya akan 
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ditagih dan digunakan untuk membayar utangnya kepada para kreditur. PT 

Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) juga mempersiapkan dokumen-dokumen 

fiktif untuk mendukung aksinya. Auditor yang mengaudit laporan keuangannya 

gagal mendeteksi aksi ini, sehingga menyebabkan kerugian terhadap banyak pihak 

dan memberikan pandangan buruk dari masyarakat terhadap kualitas para auditor 

(Handoko & Soepriyanto, 2018). 

Kasus selanjutnya yang terjadi pada tahun 2019 ialah kasus Garuda 

Indonesia. Kasus ini berawal dari hasil laporan financial tahun 2018. Laporan 

financial Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu. 

Angka laba bersih ini melonjak tinggi dari tahun sebelumnya yang mengalami rugi 

sebesar USD 216,5 juta. Laporan financial tersebut dinilai tidak sesuai dengan 

PSAK menurut dua komisaris Garuda Indonesia, hal ini dikarenakan Garuda 

Indonesia mencatat piutang atas kerjasamanya kepada PT Mahata Aero Teknologi 

sebagai pendapatan (Haromo, 2019). 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Pusat 

Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), alhasil 

menyatakan adanya keganjilan pada laporan financial Garuda Indonesia per tutup 

buku akhir tahun 2018. Sanksi tegas akhirnya dijatuhkan terhadap akuntan publik 

Kasner Sirumapea yakni partner dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, 

dan Rekan yang merupakan aliansi dengan BDO International Limited. Sanksi yang 

diputuskan berdasarkan KMK No. 312/KM.1/2019 yaitu berupa pembekuan izin 

sepanjang 12 bulan. Kasner dinilai belum menaati Standar Audit (SA) 315 

mengenai Pengindentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material 

Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. Kasner diperkirakan belum 

dapat mengevaluasi fakta after balance sheet date laporan financial, alhasil audit 

tidak sesuai SA 500 dan SA 560 (Friana, 2019). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberitahu Garuda agar mampu menyajikan 

ulang laporan financial triwulan I tahun 2019. BEI juga mengharuskan Garuda 

membayar denda IDR 250 juta. OJK juga membebankan IDR 100 juta kepada 

anggota direksi dan komisaris yang menyetujui laporan financial yang diaudit. 

Kemenkeu RI meminta KAP terkait untuk melakukan pembaruan atas Sistem 

Pengendalian Mutu. Permintaan juga disampaikan oleh Kemenkeu RI kepada BDO 
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International Limited agar melakukan review kriteria KAP atas kelalaian yang 

terjadi (Friana, 2019). 

Kesalahan audit laporan financial umumnya dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor, diantaranya faktor kesengajaan. Kasus Garuda Indonesia 

berkemungkinan adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh perseroan, karena 

didalam kasus ini Garuda Indonesia merupakan pihak yang paling bertanggung 

jawab. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi  menyatakan 

sampai saat ini tidak dapat membenarkan apakah adanya faktor kesengajaan atas 

pelanggaran yang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor 

kesengajaan setelah pemeriksaan lebih terperinci (Friana, 2019). Kasus-kasus di 

atas merupakan aksi yang disebabkan oleh manajemen perusahaan, maka saya 

tertarik dalam melakukan penelitian analisis pengaruh board independence, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran 

perusahaan, kompleksitas bisnis, dan leverage terhadap kualitas audit. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan demi mendapati pengaruh praktik tata 

kelola perusahaan terhadap kualitas audit. Pertanyaan yang diajukan dalam 

penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Apakah board independence berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualias 

audit? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

4. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

6. Apakah kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

7. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang terjadi. Penelitian 

bermaksud untuk menganalisis bukti empiris atas hal di bawah ini: 

1. Menganalisis apakah board independence berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

2. Menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

3. Menganalisis apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

4. Menganalisis apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

5. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

6. Menganalisis apakah kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

7. Menganalisis apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ditujukan agar mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan 

penambahan pengetahuan dan berguna sebagai penambah informasi 

terkait dengan model penelitian yang sama. 

2. Bagi Investor 

Penelitian diharap mampu berguna terhadap para investor agar dapat 

mengetahui faktor-faktor penyebab kualitas audit, agar investor lebih 

cermat dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan akan mampu mengetahui informasi yang berdampak terhadap 

kualitas audit berlandaskan dari hasil observasi penelitian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini mengeksplanasi secara umum isi setiap bab 

penelitian yang disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori, bahan penelitian sebelumnya, model penelitian sampai 

pada penyusunan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi desain dan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian yang terdiri atas rancangan dan objek 

penelitian, definisi variabel dan pengukurannya, teknik dalam 

mengumpulkan data dan metode yang digunakan dalam menganilisis data 

pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi hasil dari analisis dan pembahasan atas pengujian data yang 

telah dipilih dan dikumpulkan, juga berisi hasil dari pengujian terhadap 

hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, juga terdapat saran dan 

rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan untuk agar dapat 

dimanfaatkan oleh peneliti lainnya di waktu yang akan datang.  
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