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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit diartikan sebagai sebuah eksekusi terhadap proses audit 

yang dirancang dengan baik oleh auditor profesional yang memahami kekurangan 

yang melekat terhadap audit itu sendiri serta dapat menyesuaikan diri dengan 

kondisi kliennya (Knechel et al., 2013). Kualitas audit dinilai dari peningkatan 

secara bertahap yang menjamin kualitas pelaporan keuangan untuk kepentingan 

stabilitas pasar modal  dan badan penelitian yang menyelidiki topik dan pengukuran 

kualitas audit (DeFond & Zhang, 2014). Kualitas audit cenderung dicerminkan 

terhadap kepatuhan para auditor professional pada standar audit, sementara para 

investor lebih mengutamakan karakteristik masing-masing individu auditor dalam 

menilai suatu kualitas audit (Christensen et al., 2016). Kualitas audit merupakan 

sebuah bukti yang diandalkan di antara permasalahan mendasar dalam kegiatan 

audit (Suryanto et al., 2017). 

Peran audit sangat berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pengendalian 

pada tata kelola perusahaan. Investor yang hendak meningkatkan fungsi 

pengendalian tata kelola akan melakukan langkah untuk pemilihan auditor 

profesional yang bisa memberikan kualitas yang tinggi. Pihak manajemen 

perusahaan di sisi lain juga akan menjaga reputasi, serta komite audit perusahaan 

juga akan merancang internal audit yang baik, dengan pernyataan ini maka para 

pemangku kepentingan dalam perusahaan akan menuntut auditor yang memberikan 

kualitas audit tinggi (Hay et al., 2008). 

 Manajemen perusahaan yang memiliki pemangku kepentingan tidak 

berafiliasi akan kecil kemungkinannya menentukan auditor yang kurang berkualitas, 

dengan demikian dapat dipastikan auditor yang dipilih akan memiliki kualitas yang 

tinggi untuk memastikan hasil informasi keuangan yang kredibel bagi para 

pemangku kepentingan (Husnin et al., 2016). Kualitas audit akan meningkatkan 

informasi keuangan seiring meningkatnya tingkat kredibilitas pada laporan 

financial tersebut (DeFond & Zhang, 2014). Nilai dari suatu kualitas laporan 

financial ialah berdasarkan kredibilitas nya dan tujuan utama proses audit ialah 
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menghasilkan opini yang mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan 

(Houmes et al., 2013). 

Seiring berkembangnya teknologi, proses audit akan dilakukan oleh sistem 

terintegrasi. Para auditor akan dituntut untuk menguasai sistem dan kemampuan 

menganalisa yang tinggi, dengan begitu proses audit akan menghemat waktu yang 

lebih banyak dan seluruh proses audit dapat diperiksa secara mendetail, sehingga 

dapat menghasilkan informasi keuangan yang kredibel serta kualitas audit yang 

baik (Vasarhelyi & Halper, 2018). 

Penelitian terdahulu mengungkapkan adanya sebagian faktor yang 

berdampak terhadap kualitas audit. Tata kelola perusahaan ialah salah satu faktor 

yang dibuktikan mampu memberikan dampak terhadap kualitas audit. Tata kelola 

perusahaan didefinisikan kekuatan regulasi dan faktor internal lainnya yang 

berfungsi sebagai mekanisme disiplin, entitas yang mempunyai tata kelola 

perusahaan internal yang bagus akan menuntut kualitas audit yang lebih sempurna 

(Husnin et al., 2016). Tata kelola perusahaan ialah elemen inti dalam meningkatkan 

ekonomi pada perusahaan (Bhasin, 2016). Peran penting faktor ini terhadap kualitas 

audit telah diakui. Penelitian kedua variabel ini telah banyak dilakukan, beberapa 

temuan sejalan dengan teori sementara beberapa tidak. Hal ini disebabkan akibat 

beragam pengukuran yang digunakan untuk menaksir kualitas audit yang 

dipengaruhi oleh peraturan, fungsi operasional perusahaan dan budaya (Kasim et 

al., 2016). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kualitas audit sudah banyak diteliti oleh para peneliti di berbagai sektor. 

Penelitian yang diteliti pada sektor publik (Alzeban & Gwilliam, 2014; 

Dwiputrianti, 2011; Turlea & Stefanescu, 2009). Penelitian yang dilakukan pada 

sektor perbankan (Al-khaddash et al., 2013; Deribe & Regasa, 2014; Jin et al., 2011; 

Kanagaretnam et al., 2011; Matarneh, 2011). Penelitian yang dikembangkan pada 

sektor audit (Asthana & Boone, 2012; Casterella et al., 2009; Choi, Kim, & Zang, 

2010; Gul et al., 2013; Mansouri et al., 2009). Penelitian yang dianalisis pada sektor 

manufaktur (Almomani, 2015; Velnampy et al., 2014). Penelitian kualitas audit 

juga telah dilakukan di berbagai negara di belahan dunia. Penelitian yang dilakukan 
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di Korea (Jung et al., 2016; Kim & Yi, 2009; Kwon et al., 2010; Oh et al., 2016; 

Sonu et al., 2016). Penelitian yang diteliti di Taiwan (Bamber & Bamber, 2009; Chi 

et al., 2009; Huang et al., 2014; Liu et al., 2017). Penelitian yang diteliti di Nigeria 

(Adeniyi & Mieseigha, 2013; Farouk & Hassan, 2014; Miko & Hasnah, 2015; 

Okolie & Izedonmi, 2014; Onwuchekwa et al., 2012). Penelitian yang dilakukan di 

Amerika Serikat (Choi, Kim, Kim, et al., 2010; Fung et al., 2017; Hope et al., 2013; 

Lee et al., 2018). Penelitian yang dilakukan di China (Bandyopadhyay et al., 2013; 

S. Chen et al., 2010; Firth et al., 2012; Gul et al., 2010, 2013; Habib et al., 2014). 

Penelitian yang diteliti di Singapura (Rusmin, 2010). Penelitin yang diteliti di 

Malaysia (Hua et al., 2016; Husnin et al., 2016; Iskandar & Rahmat, 2010; Jusoh 

et al., 2013; Sayyar et al., 2015; Wahab et al., 2009). Penelitian yang diteliti di 

Mesir (Mohamed & Habib, 2013; Reyad, 2012). Penelitian yang dilakukan di 

Thailand (Kamolsakulchai, 2015; Pratoomsuwan, 2017; Zaman & Chayasombat, 

2014). 

Penelitian terdahulu mengenai tata kelola perusahaan berpengaruh 

terhadap kualitas audit sudah banyak ditemukan. Salah satu faktor yang diteliti ialah 

tentang pengaruh board independence terhadap kualitas audit (Abdullah et al., 2008; 

Adeyemi & Fagbemi, 2010; Akhidime, 2015; Chintrakarn et al., 2017; Enofe et al., 

2013; Gana & Krichen, 2013b; Ghafran & O’Sullivan, 2017; Hassoun et al., 2018; 

James & Izien, 2014; Kuang, 2011; Makni et al., 2012; Mgbame et al., 2012; 

Oladipupo & Emina, 2016; Soliman & Elsalam, 2012; Velnampy et al., 2014). 

Faktor kedua yang diteliti ialah terkait dengan pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap kualitas audit (Abdullah et al., 2008; Adam & Bala, 2015; 

Adeyemi & Fagbemi, 2010; Alzeaideen & Al-rawash, 2018; Chan et al., 2007; T. 

Chen et al., 2016; Han et al., 2013; Kane & Velury, 2004; Kheirollahi et al., 2014; 

Lim et al., 2013; Makni et al., 2012; Pangaribuan & Pranata, 2012; Soliman & 

Elsalam, 2012; Velury et al., 2003; Zureigat, 2011). Faktor ketiga yang diteliti ialah 

tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit (Adam & Bala, 

2015; Anggraeni & Ghofar, 2013; Artati, 2014; Hadi & Handojo, 2017; Kane & 

Uma, 2005; Mahdavi et al., 2011; Niskanen et al., 2011; Soliman & Elsalam, 2012). 

Faktor keempat yang diteliti ialah tentang pengaruh komite audit terhadap 

kualitas audit (Ardianingsih, 2014; Gana & Krichen, 2013a; He et al., 2017; Malihi 
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et al., 2012; Pertiwi et al., 2016; Soliman & Elsalam, 2012; Sulaiman, 2017; 

Suryanto et al., 2017). Faktor kelima yang diteliti ialah terkait pengaruh dari ukuran 

perusahaan terhadap kualitas audit (Aldona & Trisnawati, 2018; Berikang et al., 

2018; Darya & Puspitasari, 2017; Febriyanti & Mertha, 2014; Hasanah & Putri, 

2018; Udayanti & Ariyanto, 2017; Wahono & Setyadi, 2013). 

Faktor keenam yang diteliti ialah tentang pengaruh kompleksitas bisnis 

terhadap kualitas audit (Abdullah et al., 2008; Adeyemi & Fagbemi, 2010; Kane & 

Velury, 2004; Khasani et al., 2018; Nazri et al., 2012; Skinner & Srinivasan, 2012). 

Faktor terakhir yang diteliti ialah tentang pengaruh leverage terhadap kualitas audit 

(Chu et al., 2009; Hadi & Handojo, 2017; Panjaitan, 2014; Rahman et al., 2017; 

Zaman et al., 2011; Zureigat, 2011). 

Model penelitian terdahulu dalam pengembangan model ini ialah Lin & 

Liu (2009). Variabel independen dalam penelitian diukur menggunakan pemegang 

saham tertinggi, pemegang saham dominan, duality of chief executive officer dan 

board of directors. Yasin & Nelson (2012) melakukan penelitian kualitas audit 

dengan variabel independen tata kelola perusahaan yang dimodelkan menggunakan 

komite audit berpengalaman profesional akuntansi, komite audit lulusan 

pascasarjana, komite audit dengan pengalaman manajer senior, jumlah pertemuan 

antar komite audit, struktur departemen internal audit, biaya internal audit. Komite 

audit dan duality of chief executive officer dimasukkan di penelitian (Bliss et al., 

2011). Penelitian mengenai kualitas audit juga dilakukan Adeyemi et al. (2012) 

yang dikembangkan untuk mengetahui aspek yang berpengaruh dengan kualitas 

audit.  

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Board Independence terhadap Kualitas Audit 

Board independence didefinisikan sebagai direktur independen yang tidak 

memegang tanggung jawab eksekutif dan bebas dari bisnis serta afiliasi lainnya di 

organisasi baik langsung maupun tidak langsung (Nor et al., 2017). Direktur 

independen memiliki potensi dalam mendorong penunjukkan auditor berkualitas 

tinggi agar dapat memberi jaminan kepada para investor bahwa laporan financial 

perusahaan telah disajikan dengan baik (Enofe et al., 2013). Direktur independen 
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memiliki kebijakan yang lebih baik dalam memonitor manajemen daripada direktur 

non independen (Cassell et al., 2012). Direktur independen juga selalu membuat 

keputusan demi kepentingan para pemegang saham (Makni et al., 2012). 

Penelitian terdahulu tentang board independence yang membuktikan ada 

pengaruh signifikan positif (Abdullah et al., 2008; Al-Najjar, 2018; Alfraih, 2017; 

Enofe et al., 2013; Matonti et al., 2016; Soliman & Elsalam, 2012). Penelitian 

terdahulu tentang board independence yang membuktikan ada pengaruh signifikan 

negatif (Mgbame et al., 2012; Velnampy et al., 2014). Penelitian oleh Darmadi 

(2016) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara board 

independence terhadap kualitas audit. 

2.3.2 Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Audit 

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham entitas 

yang menjadi milik investor institusional. Investor yang dimaksud melingkupi 

asuransi, dana pensiun, perseroan terbatas, dan organisasi penghimpun dana 

keuangan lainnya (Aziz, 2014). Auditor yang sanggup memberikan jaminan 

kualitas, cenderung akan menjadi pilihan bagi investor institusional dalam 

menyeleksi. Auditor yang berpengalaman pada bidangnya cenderung dipercaya 

atas kredibilitas dan jaminannya, karena hal ini merupakan indikasi yang kuat pada 

kualitas audit (Almutairi, 2013). Investor institusional pada hakikatnya 

membutuhkan hasil audit yang terjamin untuk membantu kegiatan pengamatan 

perusahaan (Alfraih, 2017). 

Penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan 

positif antara kepemilikan institusional dan kualitas audit (Abdullah et al., 2008; 

Almutairi, 2013; Artati, 2014; Cascino et al., 2010; Kane & Velury, 2004; Wahab 

et al., 2009; Zureigat, 2011). Hasil penelitian yang membuktikan ada pengaruh 

signifikan negative (Darmadi, 2016; Mahdavi et al., 2011). Penelitian lain yang 

menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antar variabel (Adeyemi & Fagbemi, 

2010; Soliman & Elsalam, 2012). 

2.3.3 Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Audit 

Kepemilikan manajerial ialah saham perusahaan yang dikuasai oleh 

komisari dan direksi (Iswajuni et al., 2018). Kepemilikan manajerial yang 

meningkat menyebabkan manajemen perusahaan menuntut audit berkualitas tinggi 
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untuk mengurangi ketidakpastian informasi keuangan dan kemungkinan salah saji 

laporan financial, yang akan menjadi sinyal positif untuk masyarakat untuk 

berinvestasi (Jaggi & Al-Hayale, 2017). Jumlah kepemilikan yang meningkat akan 

berdampak pada setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dan 

manajemen bakal berusaha agar bisa mencukupi kepentingan para pemegang saham 

yang termasuk dirinya (Nurleni et al., 2018). 

Penelitian terdahulu yang menghasilkan pengaruh signifikan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan kualitas audit (Adam & Bala, 2015; Artati, 2014; 

Mahdavi et al., 2011). Hasil penelitian menghasilkan kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit (Niskanen et al., 2011; 

Pancawati, 2010). Hasil observasi yang mendapatkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit (Soliman & 

Elsalam, 2012). 

2.3.4 Komite Audit terhadap Kualitas Audit 

Komite audit merupakan bagian penting dalam tata kelola sebagai 

pengamat kualitas audit (Sulaiman, 2017). Komite audit bertanggung jawab dalam 

menyediakan pandangan terhadap kendala yang terkoneksi dengan pengendalian 

internal, kebijakan akuntansi, dan keuangan (Pancawati, 2010). Komite audit 

diharapkan untuk meningkatkan pendekatan audit yang dapat berkontribusi dalam 

peningkatan kualitas audit (Sulaiman, 2017). Komite audit juga terdorong untuk 

mencegah hilangnya reputasi professional dan risiko tanggung jawab dengan 

memperlebar ruang lingkup audit serta menjaminkan audit yang berkualitas tinggi, 

oleh sebab itu komite audit lebih teliti dalam memantau jalannya audit (Ali et al., 

2018). Adanya komite audit, maka permintaan terhadap kualitas audit akan semakin 

tinggi (Soliman & Elsalam, 2012). 

Penelitian terdahulu tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas audit 

yang membuktikan adanya signifikan positif (Gajevszky, 2014; Soliman & Elsalam, 

2012). Penelitian lain yang menunjukkan adanya signifikan negatif (W & Fitriany, 

2011). Ardianingsih (2014) meneliti pengaruh variabel ini terhadap kualitas audit 

dan menghasilkan fakta bahwa tidak ada pengaruh signifikan. 
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2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit 

Ukuran perusahaan digunakan sebagai pengukuran terhadap seberapa 

besarnya suatu entitas. Entitas besar diasumsikan mempunyai jumlah aset dan 

pemasukan yang besar, mengakibatkan secara otomatis akan mendapatkan profit 

tinggi (Ayu et al., 2013). Entitas yang memiliki ukuran besar cenderung memilih 

auditor berkualitas tinggi, karena perusahaan ingin mempertahankan reputasinya, 

karena visibilitas mereka yang relatif lebih tinggi di pasar. Perusahaan besar juga 

memiliki lebih banyak sumber keuangan untuk menggunakan jasa auditor 

berkualitas tinggi (Darmadi, 2016). Auditor berkualitas tinggi cenderung mampu 

membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terutama 

ketika perusahaan berkembang (Matonti et al., 2016). 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh antara ukuran perusahaan 

terhadap kualitas audit yang mendapatkan hasil signifikan positif (Aldona & 

Trisnawati, 2018; Berikang et al., 2018; Febriyanti & Mertha, 2014). Penelitian 

yang membuktikan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif (Al-

Thuneibat et al., 2011; Udayanti & Ariyanto, 2017). Hasil penelitian oleh Hadi & 

Handojo (2017) dan Wahono & Setyadi (2013) menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan dan kualitas audit tidak memiliki hubungan pengaruh  yang signifikan. 

2.4.2 Kompleksitas Bisnis terhadap Kualitas Audit 

Kompleksitas bisnis ialah sebuah perusahaan yang lebih besar, lebih 

berisiko, dan lebih kompleks (Skinner & Srinivasan, 2012). Kompleksitas bisnis 

cenderung dikaitkan dengan ukuran entitas. Entitas besar akan memiliki kebutuhan 

praktis yang lebih besar dibanding dengan entitas kecil dalam hal menangani 

kompleksitasnya. Perusahaan yang bertumbuh seiring waktu dan menjadi lebih 

kompleks cenderung memilih auditor big four untuk dapat meningkatkan 

reputasinya (Nazri et al., 2012). Semakin meningkatnya kompleksitas sebuah 

perusahaan akan berdampak terhadap meningkatnya biaya audit, biaya audit yang 

meningkatkan menandakan audit kualitas juga meningkat (Choi, Kim, & Zang, 

2010). Perusahaan yang mempunyai proporsi piutang dan persediaan yang tinggi 

dalam basis asetnya berkemungkinan untuk memanfaatkan jasa audit yang lebih 

berkembang dan mempunyai sumber daya yang memadai (Kane & Velury, 2004). 
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Penelitian dahulu mengenai kompleksitas bisnis mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit (Abdullah et al., 2008; Khasani et al., 2018; 

Skinner & Srinivasan, 2012). Penelitian yang menyimpulkan kompleksitas bisnis 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Adeyemi & Fagbemi, 

2010). 

2.4.3 Leverage terhadap Kualitas Audit 

Leverage ialah kemampuan entitas mengelola aset yang mempunyai beban 

tetap dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan agar dapat 

memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Permasalahan leverage akan 

selalu dihadapi oleh sebuah perusahaan selama perusahaan masih menanggung 

beban atau biaya (Kurniawati, 2016). Perusahaan yang memiliki kewajiban yang 

lebih besar daripada ekuitas dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki 

leverage tinggi. Semakin tinggi sebuah kewajiban perusahaan akan menyebabkan 

pengawasan menjadi lebih ketat untuk dapat memastikan bahwa perusahaan 

sanggup membayar semua kewajibannya di masa mendatang. Hal ini menyebabkan 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan laporan financial, sehingga 

perusahaan akan menggunakan auditor berkualitas untuk menjamin dan 

memastikan bahwa data financial yang dicantumkan dalam laporan ialah tepat, 

akurat, dan kredibel (Alfian & Suryansyah, 2017). Semakin tinggi leverage, 

perusahaan membutuhkan kualitas audit yang tinggi untuk memantau dan 

melindungi diri dari risiko bisnis dan keuangan (Zaman et al., 2011). 

Penelitian sebelumnya mengenai leverage berpengaruh terhadap kualitas 

audit yang mendapati adanya signifikan positif (Chu et al., 2009; Hadi & Handojo, 

2017; Panjaitan, 2014). Penelitian lain yang menyimpulkan adanya signifikan 

negatif (Khudhair et al., 2019; Zureigat, 2011). Penelitian yang menghasilkan 

leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Rahman et al., 

2017). 
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2.5 Model Penelitian 

 

 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penjabaran dan model di atas, maka disimpulkan hipotesis 

pada penelitian ialah: 

H :  Board Independence berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

H :        Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit. 

H : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit. 

H : Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

H : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

H : Kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

H : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.  
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