
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan melibatkan banyak pihak-pihak terkait sebelum 

akhirnya dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang akan di gunakan oleh 

shareholders untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukan 

apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau suatu 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

(IAI, 2015). Hasil dari pengambilan keputusan tentunya akan terkait erat dengan 

keberlangsungan perusahaan sehingga tuntutan terkait kualitas laporan keuangan 

sangat tinggi (Mutmainah, 2012) . Hal ini didukung oleh (Fanani dkk. 2007) yang 

menyatakan bahwa terdapat dua sudut pandang terlepas dari kedua pandangan 

dalam menilai baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan yaitu bahwa kualitas 

berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dari laba 

perusahaan dan bahwa kualitas berhubungan dengan kinerja saham perusahaan di 

pasar modal. 

Kebanyakan para investor beranggapan bahwa laba yang tinggi akan 

mencerminkan kondisi perusahaan yang baik. Namun, mereka tidak mengetahui 

apakah informasi yang terkandung dalam laba tersebut mempunyai kualitas yang 

tinggi. Informasi yang terkandung dalam laba memiliki peran penting dalam 

menilai kinerja perusahaan. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang 

sebenarnya tentang kinerja perusahaan dapat menyesatkan para pengguna laporan 
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keuangan sehingga akan berdampak pada kualitas perusahaan (Djamaluddin, 

dalam Samratul 2015). Terlepas dari kedua pandangan tersebut, kualitas laporan 

keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder secara keseluruhan 

yang tentunya dapat terwujud melalui proses pengendalian internal yang baik 

serta pemakaian auditor yang berkualitas. Peran dari komite audit untuk 

membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan 

keseluruhan prosesnya semakin signifikan untuk membentuk perusahaan dengan 

kualitas tata kelola (Mutmainah dkk.2013) 

Salah satu komponen dari kualitas laporan keuangan yaitu konservatisme 

(Rainsburry dalam Mutmainah dkk 2013). Konservatisme telah mencerminkan 

karakteristik kualitas sesuai dengan kerangka dasar konseptual dari laporan 

keuangan yaitu reliable (Mutmainah dkk 2013). Konservatisme dapat 

didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang 

mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (good 

news in earnings) dibandingkan dengan mengakui rugi (bad news in earnings) 

(Basu dalam Mutmainah dkk 2013). Secara tradisional, konservatisme dalam 

akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak mengantisipasi 

keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian” (Watts dalam Mutmainah dkk 

2013). Konsep konservatisme itu sendiri lebih didekatkan dengan kehati-hatian 

atas ketidakpastian risiko yang ada (Ahmed, 2002). Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang menganut prinsip konservatisme akuntansi 

akan memperlambat pengakuan keuntungan dan mengakui segera potensi adanya 

kerugian. (Lafond dkk.2006) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang 
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konservatif dapat mencegah adanya information asymmetry dengan cara 

membatasi manajemen dalam melakukakan manipulasi laporan keuangan.  

Seperti yang terjadi pada kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang 

ketahuan melaporkan kinerja keuangan yang banyak salahnya. Salah satu 

kesalahannya yaitu melaporkan laba yang overrstatement. Perdagangan saham 

Inovisi pun akhirnya dihentikan sementara (suspen) oleh BEI."Pengawasan 

terhadap emiten sudah berjalan dan cukup ketat saat ini, seperti kita juga sering 

suspensi. Itu pengawasan pertama, kedua kita amati terus transaksi yang kita 

anggap unusual market activity atau UMA," ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito 

usai RUPSLB di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (10/6/2015). (detik.com/2015). Dari 

pemaparan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dituntut untuk 

membuat laporan keuangan dengan kualitas yang baik, agar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan tepat. Banyak pihak yang akan dirugikan bila 

informasi yang disampaikan oleh perusahaan tidak menunjukan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan salah satunya yaitu komite audit yang bertugas dalam memonitoring 

proses pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh beragam peraturan yang 

mengatur tugas serta tanggungjawab komite audit sebagai salah satu pilar penting 

dalam implementasi good corporate governance. 

Implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia telah menunjukan 

adanya perbaikan yang ditandai dengan semakin seriusnya  regulator dalam 

mengeluarkan dan menegakan peraturan dan pedoman yang ada. Beberapa 

peraturan yang mendukung implementasi tata kelola perusahaan antara lain 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia (BI), 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pedoman Umum 

Good Corporate Governance. Hal ini ditandai dengan banyaknya poin-poin 

tambahan yang dikemukakan dalam berbagai peraturan tersebut terkait dengan 

peningkatan kualitas perangkat tata kelola perusahaan untuk setiap perusahaan 

yang ada (Mutmainah dkk.2013) 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 

menerbitkan peraturan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 

komite audit sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Ketua Bapepam-LK 

Ngalim Sawega dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (18/12), 

menyatakan penyempurnaan peraturan itu dimaksudkan untuk meningkatkan 

independensi, peran dan kewenangan komite audit dalam membantu pelaksanaan 

tugas dan fungsi pengawasan dewan komisaris emiten atau perusahaan 

publik.Peraturan dimaksud adalah Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penerbitan peraturan ini 

menyempurnakan sekaligus mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-

29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

Dalam peraturan tersebut terdapat persyaratan yang lebih ketat atas 

keanggotan komite audit dan adanya tugas serta tanggungjawab yang lebih besar 

yang harus ditanggung oleh komite audit. Aturan tersebut mengindikasikan 

diperlukannya komite audit yang lebih kompeten dan peran komite audit dalam 
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memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi semakin dibutuhkan 

(Nurul dan Ratna 2013). Dengan adanya peningkatan peraturan tata kelola 

perusahaan tersebut, peran dan fungsi komite audit membantu tugas dewan 

komisaris juga semakin diperjelas dimana poin mengenai keahlian anggota komite 

audit, komposisi serta jumlah pertemuan komite audit menjadi semakin penting 

dan harus dicantumkan dengan rinci. Peran komite audit untuk membantu dewan 

komisaris dalam mengawasi proses laporan keuangan dan keseluruhan prosesnya 

semakin signifikan untuk membentuk perusahaan dengan kualitas tata kelola yang 

baik (Wallace et al.2005). 

Keberadaan komite audit merupakan suatu persyaratan untuk listed di New 

YorkStock Exchange (NYSE) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan 

hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Di beberapa negara, ketentuan 

mengenai keberadaan komite audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu 

kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek (Mujiono dkk 2010). 

Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan 

karena dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu 

mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005 ).  

Berkembangnya peraturan yang menjelaskan komite audit beserta 

fungsinya dengan lebih detail akan berdampak kepada proses audit di lingkungan 

perusahaan baik itu audit internal maupun eksternal. Sesuai fungsi dan tujuan 

dibentuknya komite audit, proses pengawasan laporan keuangan, pemilihan 
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auditor serta biaya audit yang dikeluarkan akan bergantung kepada kualitas 

komite audit yang dimiliki perusahaan (Rainsbury dalam Mutmainah dkk 2012 ). 

Corporate Governance diperlukan perusahaan untuk mekanisme 

pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud meningkatkan 

kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya adalah 

meningkatkan stakeholders value. Sistem governance mengatur cara pengambilan 

keputusan pada tingkat atas dalam suatu organisasi (Muliadi,2006). Menurut 

(Hiro dalam Muliadi,2006) Corporate governance mengatur hubungan antara 

komisaris, direksi dan manajemen perusahaan agar terjadi cheks and balance 

dalam pengelolaan organisasi. 

Menurut (Iman dkk dalam Muliadi,2006), memberikan penjelasan bahwa 

Corporate Governance yang harus dilaksanakan oleh unsur-unsur yang ada di 

perusahaan, salah satu unsur tersebut adalah komite audit. Komite audit 

diharapkan dapat memberikan saran dan dapat mengatasi masalah-masalah yang 

ada di perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini 

dikarenakan komite audit dipandang sebagai suatu fungsi yang bebas dalam suatu 

perusahaan yang memahami aktivitas bisnis dan memiliki kemampuan 

komunikasi. Melalui tugas dan fungsinya sebagai badan yang dibentuk 

independen, komite audit dapat melaksanakan prinsip-prinsip corporate 

governance agar nilai shareholders dapat ditingkatkan (Muliadi,2006). 

Penelitian yang menghubungkan konservatisme akuntansi dengan 

karakteristik board of directors sebagai bagian dari implementasi corporate 

governance belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Banyaknya kasus 
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kecurangan di Indonesia secara tidak langsung mengindikasikan rendahnya 

tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun laporan 

keuangannya (Wardhani, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini hendak 

mengatahui bukti empiris bagaimana pengaruh dari karakteristik komite audit 

sebagai implementasi dari good corporate governance terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi sebagai proksi dari kualitas laporan keuangan. 

Karakteristik komite audit dalam penelitian ini diproksikan antara lain : keahlian 

komite audit di bidang akuntansi dan/ keuangan, jumlah anggota komite audit dan 

frekuensi rapat dan pertemuan anggota komite audit selama satu tahun. Seperti 

yang telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu implementasi good corporate 

governance yaitu keberadaan komite audit yang berperan untuk membantu dewan 

komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan keseluruhan 

prosesnya agar tercapainya tujuan akhir yaitu meningkatkan stakeholders value. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus tersebut dan diperkuat 

dengan keluarnya peraturan Bapepam-LK pada tahun 2012 yang memperketat 

persyaratan keanggotan komite audit terutama yang terkait dengan keahliannya 

dan pembebanan tanggung jawab yang lebih besar kepada komite audit terkait 

dengan pelaporan keuangan yang salah satunya yaitu laporan keuangan. Penelitian 

ini  bertujuan untuk menemukan pengaruh komite audit terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Karakteristik Komite Audit 

sebagai Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan” .Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2014. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi 

dan/ keuangan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan  pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Bagaimana pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kualitas 

laporan keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI. 

3. Bagaimana pengaruh frekuensi rapat dan pertemuan anggota komite audit 

terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di BEI. 

4. Bagaimana pengaruh keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi 

dan keuangan, pengaruh jumlah anggota komite audit, frekuensi rapat dan 

pertemuan anggota komite audit secara simultan terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat yang 

harus dipenuhi untuk dapat menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Faklutas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung dan untuk 

menghasilkan kebenaran atas topik permasalahan yang telah diidentifikasi 

sebelumnya, yaitu untuk: 

1. Mengetahui pengaruh keahlian anggota komite audit di bidang 

akuntansi dan/keuangan terhadap kualitas laporan keuangan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap  kualitas 

laporan keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftardi BEI. 

3. Mengetahui pengaruh jumlah rapat dan pertemuan anggota komite 

audit terhadap  kualitas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Mengetahui pengaruh keahlian anggota komite audit di bidang 

akuntansi dan/keuangan, pengaruh jumlah anggota komite audit, 

jumlah rapat dan pertemuan anggota komite audit secara simultan 

terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi banyak pihak. Adapun 

kegunaan dalam penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan kegunaan 

teoritis, sebagai berikut: 

1.4.1  Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan peneliti untuk 

mengetahui tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit sebagai 

Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Selain itu sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di 

Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur bagi penelitian 

selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Pengaruh 

Karakteristik Komite Audit sebagai Mekanisme Good Corporate 

Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengkaji topik-topik 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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1.4.2  Kegunaan Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau 

rujukan mengenai Pengaruh Karakteristik Komite Audit sebagai Mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode tahun 2012–2014. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan 

diolah pihak lain). Sumber data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 

yang telah diaudit tahun 2012–2014 yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan kerangka penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab yang di uraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan yang di 

http://www.idx.co.id/
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proksikan dengan tingat konservatisme akuntansi. Kemudian variabel independen 

yang menguraikan karakteristik  komite audit yang di proksikan dengan keahlian 

anggota komite audit dibidang akuntansi dan/ keuangan, jumlah anggota komite 

audit serta frekuensi rapat dan pertemuan anggota komite audit selama satu tahun. 

Dalam bab ini juga di uraikan landasan teori terkait dengan variabel dependen dan 

independen yang digunakan. Di akhir bab II, akan di jelaskan kerangka penelitian 

yang digunakan dalam penelitian beserta pengembangan masing-masing hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas data yang digunakan dalam penelitian beserta metode 

pengumpulan, operasionalisasi variabel, model dari penelitian serta teknik 

pengujian yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan hasil pengolahan data penelitian serta analisis hasil 

penelitian dengan mengaitkan hasil yang di dapat dengan landasan teori dan studi 

literatur pada bab II. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian derta 

saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 


