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ABSTRACT 

 

The research was conducted by replicating the study of Zhang (2007) and 

Waharini (2012) who examined the disclosure of internal control weakness this 

study examined the relation between audit committee quality, auditor independence, 

and the disclosure of internal control weakness after the enactment of the Sarbanes-

Oxley Act. Company which used as sample was companies within Asia regional that 

listing on New York Stock Exchange, during 2012. The sample used was company 

listed on the NYSE because internal control weakness disclosure required of 

companies listed on NYSE.  

Wald correlation indicated that there was relationship between audit 

committee quality, audit independence, and the disclosure of internal control 

weakness. This study also used logistic regression analysis. The result of logistic 

regression analysis consistent with Wald correlation test result. The result of this 

research was consistent with previous studies done by Zhang (2007) because there 

was obligation to make disclosure of internal control weakness in company which is 

listed on NYSE.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mereplikasi penelitian terdahulu oleh Zhang 

(2007) dan Waharani (2012) yang telah menguji pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal, penelitian ini menguji hubungan antara kualitas komite audit, 

independensi auditor, dan kelemahan pengendalian internal setelah diberlakukannya 

Sarbanes-Oxley Act 2002 yang difokuskan pada ayat 404. Perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan di Asia yang 

terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) dalam periode penelitian tahun 2012. 

Pengambilan sampel yang terdaftar di NYSE, karena perusahaan tersebut diminta 

untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian internal 

Uji Wald menunjukkan adanya hubungan antara kualias komite audit, 

independensi auditor, dan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi logitik. Hasil yang ditunjukkan 

pada regresi logistik konsisten dengan hasil yang ditunjukkan oleh uji wald. Hasil 

keseluruhan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Zhang 

(2007), karena terdapat peraturan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian 

internal pada perusahaan yang terdaftar di NYSE. 

 

Kata Kunci: kualitas komite audit, independensi auditor, pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Seiring berkembangnya zaman, integritas merupakan modal yang penting 

bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena 

kepedulian konsumen yang semakin meningkat terhadap keberlangsungan suatu 

perusahaan. Terlebih lagi, kejelian investor dalam menanamkan modalnya pada 

suatu perusahaan juga sangat memperhatikan penerapan integritas yang tinggi, ini 

dibuktikan dengan seberapa transparan suatu perusahaan dalam mengungkapkan 

laporan keuangannya. Keterkaitannya dengan hal ini Ge (2005) mengungkapkan 

bahwa pengendalian internal berperan penting dalam mengawasi jalannya 

pembuatan laporan perusahaan secara keseluruhan dengan mengungkapkannya 

dalam laporan keuangan. 

Pentingnya pengungkapan pada laporan keuangan juga dibahas dalam 

peraturan Sarbanes Oxley Act (2002): 

 “The primary goals of the disclosure is to protect investors by 

improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made 

pursuant to securities laws, and for other purposes”  

Dengan kata lain, tujuan utama dari suatu pengungkapan yaitu untuk melindungi 

investor dalam hal penanaman modalnya pada suatu perusahaan yaitu dengan 

melihat keakuratan dan reliabilitas dari pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan.  
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Sarbanes Oxley Act (2002) pun juga mengungkapkan dua hal mengenai 

pengungkapan pengendalian internal, yang pertama section 302 bermulai dari 

adanya tanggung jawab perusahaan terhadap laporan keuangan. Dimana petugas 

(CEO) yang menandatangani laporan keuangan bertanggungjawab atas 

pengendalian internal dan sebelumnya telah menilai atau mengevaluasi 

pengendalian internal dan melaporkan temuan yang ada seperti kekurangan 

pengendalian internal, segala kecurangan yang dilakukan pegawai, hal yang 

berkaitan dengan aktivitas internal, dan perubahan yang dianggap signifikan yang 

terjadi pada pengendalian internal atau faktor yang mungkin memiliki dampak 

negatif pada pengendalian internal akan dicantumkan pada laporan perusahaan.  

Pengungkapan SOX yang kedua, section 404 dalam penyempurnaannya pada 

section 302, dimana dijelaskan pada section ini akan adanya peningkatan 

pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan penilaian management 

terhadap pengendalian internal. Dalam konteks ini mengungkapkan keefektivitasan 

SOP baik secara struktural dan prosedur padapengendalian internal bahwa hal ini 

merupakan bukti tanggung jawab management atas pembuatan dan pemeliharaan 

pengendalian agar dapat meminimalisir risiko yang dapat mengakibatkan 

ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau kesalahan data yang diungkapkan dalam 

laporan dan hal ini diinginkan dalam suatu pernyataan formal yang pada akhirnya 

auditor menilai hal ini sebagai bagian dari opini yang dikeluarkan oleh auditor atas 

laporan yang dibuat oleh management. Sehingga pengungkapan yang diangkat pada 

penelitian ini fokus kepada pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

Mengacu pada SOX, seorang auditor harus melihat kinerja dari pengendali 

internal dikarenakan ia merupakan tim yang mengawasi dan mengikuti jalannya 
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pembuatan laporan keuangan, sehingga akan sangat berpengaruh dalam hasil 

laporan keuangan. Penilain SOX Act (2002) yang diikuti oleh Doyle (2006) dalam 

penelitiannya, bahwa kelemahan dari pengendalian internal dapat dinilai secara 

material, adapun penilaian kelemahan pengendalian internal secara material ini 

dibagi menjadi dua klasifikasi, pertama klasifikasi kelemahan material pada akun 

spesifik, dalam hal ini disebutkan seperti ketidakmampuan pendali internal pada 

kemampuan pencatatan pada kerugian kontijensi, termasuk bad debts, kemudian 

terjadinya penurunannya pengawasan terhadap proses pencatatam, tidak 

memadainya internal control atas penerapan prinsip akuntansi yang baru atau 

prinsip akuntansi yang telah ada pada transaksi yang baru. Kelemahan material pada 

perusahaan dilihat dari penolakan senior management dan ketidakefektivitasan 

lingkungan pengendalian, kemudian klasifikasi yang kedua pada kepegawaian, hal 

ini dilihat dari sumber daya yang tidak memadai, kompleksitas, dan secara umum 

(general). 

Penggunaan penilaian material ini juga digunakan Ge (2005), ia hanya 

menggunakan pengukuran material pada tingkat akun spesifik. Namun hasil yang ia 

ungkapkan masih sama dengan penelitian Doyle (2006) bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan kelemahan yang material merupakan perusahaan yang lebih 

kompleks operasionalnya, lebih kecil, lebih mungkin memiliki laba yang kecil, 

perusahaan dalam masa restrukturisasi, kurangnya sumber daya yang memadai, isu 

akuntansi yang kompleks, dan pertumbuhan perubahan lingkungan bisnis. Terlebih 

lagi ia menambahkan bahwa perusahaan yang mengngkapkan kelemahan material 

terlihat lebih sering di audit oleh kantor akuntan publik yang besar, dikarenakan hal 

ini tidak mudah untuk diaudit dan berhubungan dengan rendahnya kualitas laba 

KUALITAS KOMITE..., Fionarida Citra Dewi, Ak.-IBS, 2013



 

4 
 

suatu perusahaan. Penilaian kelemahan yang material dari sisi akun spesifik dan 

level perusahaan menurut Doss (2004 dalam penelitian Weilei) akan terindikasi 

kelemahan material yang serius di dalamnya.  

Zhang (2007), dalam penelitiannya kualitas komite audit dinilai berdasarkan 

pada apakah komite audit memiliki kualitas keahlian keuangan atau lebih 

spesifiknya memiliki keahlian akuntansi keuangan dan juga non-akuntansi 

keuangan. Maka tidak akan terdapat pengungkapan kelemahan yang material, atau 

dengan kata lain perusahaan tersebut teridentifikasi tidak memiliki kelemahan pada 

pengendali internalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komite audit dengan 

kelemahan pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif, dimana jika 

kualitas komite audit tidak bagus, kemungkinan besar akan terdapat kelemahan 

material pada pengendali internalnya, dan temuan ini sejalan dengan Hermanson 

(2007), Johnstone (2010), dan Krishnan (2005). Sedangkan pada temuan Waharini 

(2012) jika kualitas komite audit tidak bagus maka tidak terdapatnya kelemahan 

material pada pengendali internalnya dan hal ini bertentangan dengan hasil Zhang 

(2007), Hermanson (2007), Johnstone (2010), dan Krishnan (2005).  

Independensi auditor menurut Kasidi (2007), menyatakan bahwa hal ini tidak 

terlepas dari kode etik profesi akuntan publik, dimana disebutkan dalam 

penilitiannya ia mengutip Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia 

(1998) yang berisikan akuntan publik harus bertanggungjawab atas profesi yang ia 

jalankan, profesi ini merupakan kepentingan publik atau umum yang berarti profesi 

ini menyangkut banyak pihak, menjunjung tinggi integritas, objektivitas, 

kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.  
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Hasil dalam penelitian Defond (2002), ia tidak menemukan jika 

independensi auditor yang diukur berdasarkan non-audit fee berhubungan dengan 

pengungkapan kelemahan pengendalian intermal. Hal yang sama juga ditemukan 

oleh Waharini (2012) bahwa kemungkinan hal ini tidak berhubungan karena ini 

akan menyangkut nama baik kantor akuntan publik dalam pemeliharaan reputasi 

untuk memberikan opini terhadap kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan 

kenyataan. Namun pada Zhang (2007), Hermanson (2007), dan Johnstone (2010), 

menyatakan dalam penilitiannya bahwa  terdapat hubungan yang positif antara 

independensi auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

Dikatakan di dalamnya jika auditor yang mengaudit semakin independen maka 

auditor tesebut semakin menemukan temuan yang material, sehingga mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian internalnya. 

Pengungkapan kelemahan pengendalian internal ini bersifat sukarela di 

Indonesia, namun mandatory untuk perusahaan yang terdaftar  di New York Stock 

Exchange (NYSE), seperti yang diungkapkan oleh SOX, bahwa pengungkapan ini 

bersifat untuk melindungi investor dalam menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan, sehingga di Indonesia hal ini tergantung pada perusahaan itu sendiri, 

ingin mengungkapkan atau tidak. Namun jika perusahaan yang ingin 

mengglobalisasikan usahanya, maka perusahaan itu wajib mengungkapkan 

kelemahan pengendalian internal ini, seperti halnya dengan perusahaan Indonesia 

yang listed di NYSE.  

Waharini (2012), ia menggunakan sampel perusahaan Indonesia yang 

terdaftar pada NYSE, dari sampel yang ia gunakan, ia merekomendasikan untuk 

memperluas populasi dari sampel penelitian, dengan demikian perbedaan dalam 
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penelitian ini yaitu mengambil populasi dan sampel perusahaan yang terdaftar pada 

NYSE pada regional Asia, dan tahun observasi penelitian ini pada laporan keuangan 

tahun 2012. Terlebih lagi, kontribusi dalam penellitian ini terdapat pada pengukuran 

kelemahan pengendalian internal tidak menggunakan variabel dummy. Dengan 

perbedaan-perbedaan tersebut, penulis mengambil judul “Kualitas Komite Audit, 

Independensi Auditor, dan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal 

pada Perusahaan di Asia yang Listed di New York Stock Exchange (NYSE)” 

1.2  Batasan Masalah 

1. Populasi dan sampel penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang listed di 

New York Stock Exchange dan dalam lingkup regional Asia  

2. Periode pengambilan sampel tahun 2012  

1.3  Rumusan Masalah  

1. Apakah kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal? 

1.4  Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui, membuktikan, dan menganalisa pengaruh positif kualitas 

komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 
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2. Mengetahui, membuktikan, dan menganalisa pengaruh positif 

independensi auditor terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal. 

1.5  Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian 

ini, pengembangan kerangka pemikiran dan membangun hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi obyek penelitian, sampel dan populasi, jenis data, 

metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

peneliltian, metode analisis data, dan yang terakhir uji validitas data. 

 BAB IV  HASIL PPENELITIAN  

Menjelaskan tentang pembahasan dari perumusan masalah 

berdasarkan uji analisis serta mekanisme penelitian yang telah 

disusun. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengambilan kesimpulan dari semua metode dan langkah serta 

pembahasan penelitian. Memberikan saran dan implikasi dari adanya 

penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan teori akuntansi positif yang di dalamnya 

menjelaskan praktek dan standar akuntansi. Agen itu sendiri didefinisikan sebagai 

hubungan antara dua pihak, dimana satu pihak (pengelola) sepakat untuk bekerja 

dalam pengawasan pihak lainnya (prinsipal). Hal yang tidak terlepas pada teori 

keagenan yaitu adanya asumsi bahwa terdapat konflik kepentingan antara pemilik 

(shareholder) dan pengelola (management), diantara keduanya sama-sama 

memaksimumkan utilitas, dimana prinsipal ingin memaksimumkan utilitas 

perusahaan, sedangkan agen ingin memaksimumkan bonus (Schroeder, 2011). 

Seharusnya dengan agen yang ingin memaksimumkan bonus, ia juga harus 

memaksimumkan utilitas perusahaan, tetapi hal ini tidak selamanya berjalan sesuai 

keinginan prinsipal dalam memaksimumkan utilitas perusahaan. 

Berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara prinsipal dan agen, dalam 

peminimalisasian hal tersebut, ada sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal, 

yang biasa disebut dengan biaya keagenan (Jensen and Meckling, 1976). Biaya 

keagenan yang timbul terbagi menjadi tiga pembiayaan, yaitu biaya pengawasan 

(monitoring costs) yang timbul karena diperlukan adanya pengawasan kepada agen, 

agar agen memenuhi kepentingan prinsipal. Kedua, biaya penjaminan oleh agen 

(bonding costs), yang timbul karena agen akan memenuhi kepentingan prinsipal, 

dimana agen dijanjikan sejumlah rewards, namun agen meminta sejumlah 

penjaminan atas rewards yang akan prinsipal berikan, dan biaya terakhir yang 

KUALITAS KOMITE..., Fionarida Citra Dewi, Ak.-IBS, 2013



 

9 
 

timbul adalah residual loss, hal ini seperti pencadangan yang dilakukan prinsipal, 

sebagai antisipasi prinsipal apabila agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal.  

Biaya agensi yang telah disebutksn di atas, pada biaya pengawasan 

(monitoring cost) juga dapat meminimalisasi asimetri informasi.Penghindaran dari 

adanya asimetri informasi yang kemungkinan besar timbul, SOX Act 2002 

menambahkan untuk perusahaan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal, 

sehingga perusahaan didorong untuk tidak hanya mengungkapkan hal yang positif 

saja, melainkan jika ada hal negatif yang juga perlu diungkapkan. Asimetri 

informasi dapat dihindari dengan memberikan pengawasan secara internal maupun 

eksternal agar hal ini dapat terhindari. 

Pengawasan internal dapat dilakukan oleh komite audit yang merupakan 

dewan independen yang ada di perusahaan, dalam tugasnya ia juga ikut membantu 

internal audit atas pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Audit 

Committee Brief; 2012). Dengan demikian, apabila komite audit menjalankan tugas 

sesuai dengan bagaimana seharusnya, maka agen akan mengungkapkan semua 

informasi yang ada di perusahaan, termasuk di dalamnya pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal. Kemudian pengawasan secara eksternal dilakukan dengan 

auditor yang independen, yang juga menjadi sorotan SOX Act 2002 akibat 

terjadinya kasus Enron.Dengan berperannya auditor yang independen, asimetri 

informasi ini dapat diminimalisir dengan penilaian auditor pada temuan yang ada, 

sehingga mendorong management untuk mengungkapkan semua informasi yang ada 

di perusahaan. 
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Berdasarkan teori agensi ini, prediksi hubungan yang positif muncul ketika 

semakin komite audit berkualitas maka perusahaan akan semakin mengungkapkan 

kelemahan pengendalian internal. Kemudian prediksi hubungan yang juga positif 

muncul ketika auditor perusahaan semakin independen maka perusahaan akan 

semakin didorong untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian internal.  

2.2  Signalling Theory 

Signalling theory merupakan segala informasi yang diberikan oleh 

management secara sukarela (voluntary) kepada investor untuk kepentingan 

pengambilan keputusan (Godfrey, 2010). Atas dasar perlindungan investor terhadap 

pengambilan keputusan, SOX Act 2002 memfasilitasi hal tersebut dengan 

mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian internal 

perusahaan, sehingga investor tidak merasa dirugikan atas penanaman modalnya 

pada perusahaan tersebut.  

Signalling Theory yang dikaitkan dengan perlindungan investor atas SOX 

Act 2002, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan agar sesuai dengan 

keinginan diperlukan pengawasan dua arah, baik pihak internal maupun eksternal. 

Pengawasan secara internal dapat dilakukan oleh pihak yang dibentuk oleh dewan 

direksi untuk melakukan review internal yang juga sebagai pendamping internal 

auditor, yaitu komite audit. Dengan demikian komite audit dapat mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi, termasuk di dalamnya 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

Pengawasan secara eksternal yang dikenal sebagai auditor, pihak yang 

melakukan penilaian terhadap kebenaran informasi yang kemudian informasi ini 
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diberikan kepada investor melalui temuan-temuan yang ada.Berdasarkan kode etik 

profesi auditor, seorang auditor harus dari badan yang independen atau tidak 

mempunyai keterkaitan dengan pihak yang dinilai, agar hasil penilaiannya tidak 

diragukan oleh publik. Sehingga dengan adanya auditor yang independen, auditor 

tidak memberikan memberikan kesalahan informasi yang akan berdampak pada 

pengambilan keputusan investor, dan hal ini dilakukan oleh auditor dalam 

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kelemahan pengendalian internalnya. 

Berdasarkan penjelasan signaling theory, prediksi hubungan yang positif 

muncul saat komite audit yang berkualitas akan mendorong perusahaan untuk 

mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk di dalamnya pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal. Prediksi yang sama juga muncul ketika auditor 

yang independen akan mendorong perusahaan atas temuan-temuannya untuk 

mengungkapkan semua informasi, termasuk pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal.  

2.3 The Sarbanes Oxley Act 2002 

Pada kisaran awal tahun 2000, banyak terdapat kasus bangkrutnya 

perusahaan di Amerika, salah satunya yaitu kasus Enron. Hal ini menjadikan 

banyaknya investor yang menjual sahamnya secara besar-besaran dikarenakan 

mereka takut untuk berinvestasi pada perusahaan yang dalam kebangkrutan, 

disampaikan oleh Kudlow (2002). Dengan adanya hal seperti ini, publik dengan 

segera mengatasi keadaan yang tidak kondusif ini dengan membuat kongres. Dari 

kongres yang telah dijalankan, publik menemukan suatu kesepakatan yang dikenal 

dengan The Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX Act 2002), nama ini diambil dari 
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kongres yang pertama pada tanggal 25 April 2002 menghasilkan hasil RUU Oxley, 

dan yang kedua pada tanggal 15 Juli 2002 menghasilkan RUU Sarbanes, yang 

kemudian disetujui oleh presiden Amerika pada saat itu tanggal 20 Juli 2002 

menjadi Sarbanes Oxley Act 2002 (sox-online.com).  

Berikut beberapa ketentuan yang dihasilkan dari SOX 2002: 

1. Pembentukan PCAOB  

Pembentukan PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), individu 

yang terkait di dalamnya harus berkomitmen untu meningkatkan kepentingan 

investor dan umum, terlebih lagi harus memahami tanggung jawab terhadap 

pengungkapan keuangan yang dibutuhkan dalam persiapan pembuatan laporan 

keuangan dan laporan audit. Dan adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh 

PCAOB, yaitu: 

a. Mendaftarkan KAP yang mempersiapkan laporan audit  

b. Membangun proses audit, kualitas pengendalian, etika, independensi, dan 

standar lainnya yang berhubungan dengan persiapan laporan audit 

c. Melakukan inspeksi terhadap KAP yang teregistrasi 

d. Melakukan investigasi dan tindak kedisiplinan  

e. Melakukan pekerjaan lainnya, fungsi penting, atau sesuai dengan standar 

profesional dan meningkatkan kualitas jasa audit yang ditawarkan 

f. Menegakkan kepatuhan dengan SEA 1934 
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2. Bagian dari pembentukan proses audit, kualitas pengawasan, dan standar 

independen 

PCAOB diharapkan dapat berkoordinasi dengan berbagai KAP profesional 

lainnya terkait dengan proses standar pengaturan. PCAOB juga membangun suatu 

standar audit terkait dengan implementasi penilaian pengendalian internal. Standar 

yang dibangun ini, mengharapkan auditor menilai pengendali internal mencatat 

secara akurat dan merefleksikan nilai transaksi yang dilaporkan dalam entitas 

laporan dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dicatat. Dalam hal ini 

auditor harus mengungkapkan adanya segala temuan kelemahan selama masa proses 

audit yang material dalam pengendali internal. 

3. Inspeksi pada KAP  

PCAOB akan melakukan atau mengadakan suatu penilaian kualitas tahunan 

kepada KAP yang telah mengaudit lebih dari 100 perusahaan tercatat atau 

perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya. Sedangkan perusahaan yang belum 

mengaudit lebih dari 100 perusahaan tercatat, akan dilakukan penilaian sekali dalam 

tiga tahun. 

4. Pembentukan dalam pembuatan standar akntansi 

Pembentukan suatu standar akuntasi secara umum harus memperhatikan aturan 

standar, adapun aturan standar yang berlaku, yaitu: 

a. Menjadi suatu entitas pribadi  
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b. Diperintah oleh seorang dewan yang dipercayai, mayoritas dari seorang dewan 

tidak pernah atau belum pernah berasosiasi dengan KAP selama periode dua 

tahun dalam jangka waktu pemberian jasanya sebagai dewan 

c. Memperoleh dana yang sama dengan PCAOB, mendapatkan dana yang 

dikumpulkan dari KAP dan pihak lainnya 

d. Telah mengadopsi prosedur untuk memastikan pertimbangan dari perubahan 

pada prinsip akuntansi dari suara yang mendominasi. Pertimbangan ketika 

mengadopsi suatu standar, terdapat suatu kebutuhan yang merupakan suatu hal 

yang penting atau sesuai 

5. Jasa yang tidak diperbolehkan 

Undang-undang melarang KAP untuk menawarkan jasa non audit pada entitas 

pelaporan selama berangsur-angsur. Contoh jasa yang tidak diperbolehkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembukuan atau jasa lainnya yang berhubungan dengan pencatatan 

akuntansi atau laporan keuangan dari entitas pelaporan 

b. Sistem informasi keuangan baik secara desain maupun implementasi  

c. Jasa penilaian, pemberian opini yang adil, atau kontribusi baik lainnya  

d. Jasa aktuarial 

e. Jasa internal audit  

f. Fungsi management atau sumber daya manusia 

g. Menjadi broker-dealer, investor advisor, atau investment banker 

h. Memberikan jasa hukum dan tenaga ahli yang tidak berhubungan dengan 

audit, atau jasa lainnya yang tidak diijinkan oleh dewan 
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6. Pelarangan terhadap tindakan yang mengganggu jalannya proses audit 

Tindakan yang membuat hal ini dilarang bagi karyawan atau direktur pada 

entitas yang akan menakibatkan kecurangan, pemaksaan, manipulasi, atau hal yang 

dapat menyesatkan hasil laporan KAP  

7. Kebutuhan dalam pengungkapan yang spesifik 

Setiap laporan keuangan harus merefleksikan segala hal material dari 

penyesuaian pembenaran KAP, hal ini merupakan hal yan penting. Baik laporan 

keuangan tahunan maupun kwartalan harus mengungkapkan segala transaksi 

material off-balane sheet dan segala hal yang berhubungan dengan entitas yang tidak 

terkonsolidasi yang memungkinkan untuk menimbulkan dampak material atau efek 

masa yang akan dating pada kondisi laporan keuangan.  

8. Kebutuhan untuk sertifikasi CEO dan CFO 

Sertifikasi ini dilakukan agar para pemilik mengetahui bahwa pengelola yang 

mereka sewa melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini tidak 

melakukan manipulasi data, kecurangan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan 

sertifikasi ini juga mengharapkan pengelola untuk ikut serta dalam melakukan 

pengawasan dan pengendalian yang nantinya akan menghasilkan kefektivitasan 

pengendali internal dalam pembuatan laporan keuangan. Dan pada akhirnya CEO 

dan CFO harus mengungkapkan baik kepada auditor eksternal dan juga komite audit 

perusahaannya, pengungkapan ini berisikan hal mengenai adanya segala kekurangan 

yang signifikan dan adanya kecurangan baik material maupun tidak. 
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Dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, kongres menspesifikasikan  

dari masing-masing ketentuan tersebut dengan membuat beberapa section. Adapun 

section yang memperhatikan pengungkapan kelemahan pengendali internal. 

2.3.1  SOX Act 2002 Section 302  

SOX 302 yang mulai berlaku pada 29 Agustus 2002 berisikan tentang 

tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan yang dibuat. Hal-hal yang  

berkaitan dengan tanggung jawab ini dan menginginkan peraturan ini untuk : 

1. Petugas yang menandatangani atau yang bertanggungjawab atas laporan yang 

dibuat telah mengulas laporan,dalam hal ini petugas yang dimaksud adalah CEO 

& CFO  

2. Berdasarkan atas pengetahuan petugas, laporan dibuat tidak mengandung 

pernyataan yang tidak benar atau menyimpang dari fakta material yang ada 

3. Berdasarkan atas pengetahuan petugas, laporan keuangan dan informasi 

keuangan lainnya yang dimasukkan dalam laporan keuangan telah menampilkan 

segala hal kondisi keuangan dan hasil kerja yang membuat atau menerbitkan 

atau melakukan kegiatan dalam laporan keuangan pada masa periode pelaporan 

4. Petugas yang menandatangani : 

a. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pengelolaan pengendalian internal 

b. Melakukan suatu pengendalian internal, dan memastikan bahwa materi 

informasi yang tersedia dan berhubungan dengan pemilik perusahaan dan 

anak perusahaan untuk diketahui oleh entitas lainnya, khususnya dalam 

periode dimana laporan dipersiapkan 

c. Mengevaluasi keefektivitasan dari pemegang kendali internal selama kurun 

waktu 90 hari dala masa laporan  
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d. Melaporkan mengenai kesimpulan dari keefektivitasan dari pengendali 

internalnya berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan  

5. Petugas yang menandatangani harus mengungkapkan kepada auditor dan komite 

audit tentang: 

a. Adanya segala penurunan yang signifikan pada tampilan atau operasional 

dari pengendali internal yang dapat menimbulkan efek yang merugikan 

kemampuan pembuat untuk mencatat, memproses, menyimpulkan, dan 

melaporkan data keuangan dan telah teridentifikasi oleh auditor tentang 

adanya segala kelemahan material dalam pengendali internal  

b. Adanya kecurangan, baik material maupun tidak yang dapat melibatkan 

management atau karyawan lainnya yang memiliki peran signifikan pada 

pengendalian internal 

6. Petugas yang menandatangani harus mengidentifikasi temuan dalam laporan 

meskipun dalam temuan tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan 

dalam pengendali internal atau adanya faktor lain yang menimbulkan akibat 

pada saat pengevaluasian, termasuk seperti adanya tindakan koreksi atau 

pembenaran terhadap adanya penurunan yang signifikan dan adanya kelemahan 

yang bersifat material 

2.3.2 SOX Act 2002 Section 404  

SOX Act Section 404 berisikan tentang penilaian management terhadap 

pengendalian internal yang didalamnya terlihat bahwa sebelum auditor menilai 

bagaimana kefektivitasan suatu pengendali internal, management harus menilainya 

terlebih dahulu, yang kemudian auditor baru menilai dengan mengelarkan opini 

apakah laporan penilaian yang dilakukan management telah mengandung unsur 
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kebenaran. Berdasarkan Securities Exchange Commission (SEC) Release No. 33-

8238: 

Section 404(a): mewajibkan emiten untuk mengungkapkan informasi mengenai 

ruang lingkup dan kecukupan dari struktur dan prosedur 

pengendalian internal untuk pelaporan keuangan dalam laporan 

tahunannya.  

 

Section 404(b): mewajibkan perusahaan auditing yang sudah teregister untuk 

membuktikan dan melaporkan efektivitas struktur dan prosedur 

pengendalian internal. 

2.4  Pengendalian Internal  

Pengendalian internal sebagai suatu rangkaian kegiatan dibentuk untuk 

melakukan mennjaminkan hal yang harus berjalan dengan baik untuk mencapai 

suatu target dan hal ini  dilakukan berdasarkan permintaan pemilik perusahan, 

pengelola, dan serangkaian orang yang bersangkutan (Arens, 2011). Biasanya 

management meimiliki tiga tujuan umum dalam merancang suatu sistem 

pengendalian management agar berjalan optimal (Arens, 2011), yaitu dengan: 

1. Reliabilitas dalam pelaporan keuangan.  

Terdapat hal yang sudah pasti bahwa management harus menyiapkan laporan 

keuangan dan bertanggungjawab atas laporan keuangan yang dibuat kepada 

pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian 

terwujud tujuan pengendalian internal yang efektif karena adanya pemenuhan 

tanggung jawab atas laporan keuangan. 
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2. Efisiensi dan efektivitas operasi.  

Kegiatan dalam efisiensi dan keefektivitasan yaitu memacu atau mendorong 

sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan, dan tujuan yang penting dalam hal ini 

mendapatkan informasi baik keuangan maupun non keuangan yang akurat 

tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan.  

Hukum atau peraturan yang mengatur kefektivitasan terdapat pada SOX Act 

2002 pada section 404, dan hal ini harus dilakukan untuk mencapai hal yang 

disepakati bersama atas kecurangan dalam pengendalian internal. 

 

Auditing Standard (AS) No. 2 sebagai perdoman dalam dunia audit 

menjelaskan tentang pengendalian internal atas laporan keuangan dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses yang dibentuk oleh dan di bawah pengawasan 

pemilik perusahaan yang dipengaruhi oleh dewan direksi, management, dan anggota 

lainnya berfungsi sebagai penanggungjawab atas laporan keuangan yang wajar dan 

sesuai dengan fakta yang ada dalam laporan keuangan, kemudian menampilkannya 

kepada pengguna laporankeuangan eksternal.  

Suatu pengendalian tidak terlepas dengan sistem dan proses di dalamnya.Proses 

pengendalian management adalah proses dimana manager di seluruh tingkatan 

memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi 

yang dimaksudkan (Anthony, 2010). Jadi kegiatan sistem pengendalian harus selaras 

dengan tujuan atau goal yang diinginkan oleh perusahaan.Kemudian terdapat 

elemen-elemen pengendalian yang dibentuk di dalam sistem pengendalian, yaitu: 

(Arens, 2011) 
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Jaringan Komunikasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.1 
Elemen-elemen proses pengendalian (Anthony, 2010) 

 

Dalam gambar di atas, menjelaskan : 

1. Detector atau dengan kata lain pelacak atau sensor. Hal ini berfungsi untuk 

mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses saat dilakukannya suatu 

pengendalian. Setiap kasus, atau kejadian dalam proses pengendalian itu 

berbeda-beda. Dengan demikian tidak ada patokan pasti apakah alat ukur untuk 

mendeteksi suatu kejadian. 

2. Assessor atau peniliai. Dalam suatu pengendalian dibutuhkan adanya penilai yang 

menilai apakah kegiatan pengendalian sudah sesuai dengan ketentuannya. 

Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan kejadian yang sedang 

berlangsung dengan target atau tujuan yang diinginkan untuk mencapai suatu 

keefektivitasan. 

3. Effector atau adanya umpan balik. Kegiatan ini merupakan kegiatan apabila 

terjadi hubungan yang tidak selaras selama proses pengendalian internal 

terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga diperlukan adanya 

Perangkat  

Kendali  

Perusahaan yang 
sedang dikendalikan  

1. Detector. Informasi 
tentang apa yang sedang 
terjadi  

3. Effector. Perubahan 
perilaku, jika diperlukan. 

2. Assessor. Perbandingan 
dengan ukurab standar  
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perubahan perilaku oleh management untuk merubah hal yang tidak selaras 

tersebut agar kembali menjadi selaras kembali. 

4. Jaringan komunikasi merupakan penghubung atau pemberi informasi yang 

mengubungkan pelacak dan penilai, sehingga tidak terdapat kekeliruan informasi 

antara hal yang ditemukan saat pelecakan dalam proses pengendalian internal, 

yang kemudian informasi ini disampaikan kepada penilai untuk dibandingkan 

apakah sudah selaras atau sejalan dengan tujuan yang akan dicapai.  

 

Berkaitan dengan elemen yang ada dalam sistem pengendalian, indikasi 

diketahuinya sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak telah dijelaskan dalam 

SOX Act 2002, bahwa penilaian yang dilakukan management ini harus diungkapkan 

dalam pengungkapan laporan keuangan, dengan tujuan untuk melindungi investor, 

konsumen, dan pengguna lainnya. Pengungkapan penilaian baik buruknya 

pengendalian internal, dilihat dari seberapa material pengungkapan kelemahan dari 

pengendalian internal tersebut. 

Menurut Auditing Standard (AS) No. 2 kelemahan material adalah 

kekurangan yang signifikan, dan kekurangan yang signifikan merupakan uraian dari 

kurangnya pengawasan dan hal ini menyebabkan salah saji material pada laporan 

keuangan tahunan dan laporan keuangan interim tidak dapat dicegah atau dideteksi. 

Kekurangan pengendalian terjadi saat desain atau operasional pengendalian tidak 

mengizinkan managementatau karyawan, dalam keadaan normal, sesuai dengan 

fungsinya masing-masing, untuk mencegah dan mendeteksi salah saji secara tepat 

waktu. 
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Pengukuran kelemahan material dalam pengendalian internal menurut Doyle 

(2006) yang juga mengacu pada SOX Act 2002, terdapat dua klasifikasi dalam 

pengukuran kelemahan yang material dalam pengendalian internal, yaitu: 

 Klasifikasi pertama, menyangkut pada  

1. Akun atau transaksi yang spesifik  

a. Ketidakmampuan pengendali internal untuk pencatatan pada transaksi 

kerugian kontijensi, salah satunya termasuk dalam bed debt 

b. Adanya penurunan dalam pengawasan dokumen, contohnya dalam 

pencatatan piutang  

c. Ketidakmampuan pengendali internal atas aplikasi prinsip akuntansi yang 

baru atau aplikasi pada prinsip akuntansi yang sudah ada namun pada 

transaksi yang baru 

2. Level perusahaan  

a. Adanya penolakan oleh senior management  

b. Ketidakefektivitasan lingkungan pengendalian  

 Klasifikasi kedua, menyangkut pada  

1. Kepegawaian, dalam hal ini : 

a. Sumber daya yang berkualitas tidak memadai dan mengarah pada 

permasalahan pengungkapan dan tidak tercapainya pengungkapan 

permasalahn yang tepat waktu dan efektif 

b. Kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan pada sumber daya yang bekerja 

pada bidang keuangan  

c. Lemahnya pengendalian internal pada prosedur dalam pemisihan tugas 
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2. Kompleksitasan  

a. Tidak konsistennya dalam pembuatan dan penerapan kebijakan perusahaan 

antara bisnis unit dan segmentasi  

b. Kelemahan material dalam sisi interpretasi dan standar akuntansi yang 

kompleks, seperti halnya kegiatan lindung nilai  

3. Umum  

a. Lemahnya pengendalian internal yang berhubungan dengan praktek kontrak  

b. Penurunan yang berhubungan dengan bentuk dari kebijakan dan eksekusi 

dalam proses yang berhubungan dengan transaksi akuntansi  

c. Penurunan yang muncul pada proses pencatatan pada akhir periode  

 

Berdasarkan penilaian tersebut, assessor dapat menilai kelemahan yang 

material yang ada pada pengendalian internal dan dalam SOX 302 dan SOX 404, 

pengungkapan kelemahan material pada pengendalian internal merupakan suatu 

mandatory, sehingga penelitian ini berfokus pada kelemahan pengendalian internal 

yang bersifat material. 

2.5  Komite Audit  

Komite audit adalah sejumlah orang terpilih dari dewan direksi perusahaan 

yang bertanggungjawab di dalamnya ikut membantu auditor agar tetap independen 

dari management, yang pada umumnya terdiri dari tiga sampai lima orang (Arens, 

2011). Di Indonesia sendiri, mengharuskan adanya komite audit seperti yang tertera 

dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-29/PM/2004, komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dewa komisaris dalam rangka membantu dan 
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melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan tanggung jawab dari komite audit 

seperti melakukann: 

1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan seperti laporan 

keuangan, proyeksi, dan informaasi keuangan lainnya 

2. Penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan undang-undang di bidang 

pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya 

3. Penelaahan atas pelaksanaan pemerikasaan oleh auditor eksternal 

4. Pelaporan terhadap komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan managemen risiko 

5. Penelaahan dan pelaporan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan 

dengan emiten atau perusahaan publik 

6. Menjaga kerahasiaan dokumen  

Selain memiliki tugas yang harus dijalankan komite audit berwenang untuk 

mengakses catatan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugasnya. Selama pelaksanaan wewenang, komite audit juga bekerjasama dengan 

audit internal. 

Adanya SOX Act 2002, Securities and Exchange Comission meminta agar 

perusahaan memiliki orang yang dipilih oleh dewan direksi yang kemudian ia 

menjadi peranan yang penting dalam melakukan pengecekan dan balancing dalam 

sistem pelaporan keuangan perusahaan. Terlebih lagi komite audit memberikan 
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laporan yang independen dan pandangan mengenai proses pelaporan keuangan 

perusahaan, pengendalian internal dan independensi auditor (Audit Committee Brief; 

2012). 

Syarat utama untuk seorang komite audit baik dalam SOX  Act, NYSE, 

maupun NASDAQ merupakan badan yang independen, jika komite audit telah 

independen maka hal tersebut bisa dikatan komite audit sudahh efektif 

(corpgov.deloitte.com, 2012). Kemudian ditambahkan di dalamnya untuk 

menyatakan seorang komite audit efektif,tidak hanya memiliki latar belakang ahli 

keuangan, tetapi juga setidaknya salah satu dari anggotanya memiliki keahlian 

akuntansi dan juga management keuangan (NYSE Corporate Governnance Rules). 

Namun lain halnya dalam Security Exchange and Comission yang menyatakan 

bahwa seorang anggota ingin menjadi komite audit tidak harus memiliki keahlian 

keuangan, tetapi harus mengungkapkan di dalamnya bahwa ada anggota yang tidak 

memiliki keahlian tersebut dan menyebutkan namanya, dan dalam pengungkapan 

tersebut juga dijelaskan mengapa perusahaan harus mengungkapkan hal ini.  

Adapun keahilan keuangan yang harus dimiliki oleh seorang komite audit 

dalam SEC, sebagai berikut: (SEC, Standards Relating to Listed Company Audit 

Committee) 

1. Memiliki pemahaman mengenai laporan keuangan dan mengetahui secara umum 

prinsip akuntansi  

2. Kemampuan dalam menilai aplikasi dalam prinsip akuntansi hubungannya dalam 

akuntansi untuk mengestimasi, akrualisasi, dan reserve 
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3. Mempunyai pengalaman dalam mempersiapkan, mengaudit, menganalisis, atau 

mengevaluasi laporan keuangan yang menampilkan tingkat kompleksitas dalam 

isu akuntansi  

4. Memiliki pemahaman tentang pengendalian internal dan prosedur dalam 

pelaporan keuangan  

5. Memiliki pemahaman terhadap fungsi komite audit  

DeFond (2004) menyatakan bahwa dalam peniliitiannya terdapat dua 

keahlian komite audit sebagai penentu keefektivitasan komite audit, yaitu: 

1. Keahlian akuntansi keuangan  

Defond (2004) menilai berdasarkan latar belakang pengalaman, seperti apakah 

komite audit tersebut pernah menjadi CFO, kontroler, principal atau chief 

accounting officer 

2. Keahlian non akuntansi keuangan  

Penilaian kedua ini didasarkan apakah komite audit tersebut pernah 

berpengalaman sebagai managing director, principal dari sebuah perusahaan 

ventura, investment banking, atau perusahaan yang memiliki fungsi setara. 

Penjelasan lebih lanjut oleh Mohiuddin (2010) mengenai kefektivitasan 

komite audit ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, tertera dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Audit Effectiveness (Mohiuddin, 2010) 

Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat cakupan atribut ini terdapat 

komposisi yang dilihat dari pengetahuan atau latar belakang pendidikan dari anggota 

komite audit, karakateristik yang dilihat dari sisi pengalam yang didapat anggota 

komite audit sebelum menjadi komite audit, struktur dilihat dari sisi jumlah anggota 

atau berapa banyak atau berapa besar anggota komite audit, proses yang dilihat dari 

sisi seberapa banyak anggota komite audit melakukan pertemuan ata rapat dalam 

setahun guna mencapai fungsi dan tujuan yang dilakukannya, independensi dilihat 

dari sisi seberapa keterkaitan antara pemilik perusahaan dengan anggota komite 

audit. Kemudian dari keselurahan atribut komite audit yang ada, berfungsi untuk 

menjalankan tugas komite audit. 

Setelah melakukan klasifikasi atribut komite audit, ia memiliki sejumlah 

tugas seperti fungsi dalam mengikuti dalam proses pelaporan keuangan, dalam hal 

ini komite audit mengevaluasi secara berkala, mengevaluasi kebijakan akuntansi 

yang ada, mengevaluasi jika terjadinya kecurangan, menilai kinerja management, 

mengevaluasi pengungkapan laporan keuangan, menilai adanya transaksi yang 

signifikan. Kemudian tugas yang berikutnya adalah tanggung jawab atas audit 
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internal, altivitas auditor ekternal, menilai resiko management, dan kepatuhan 

terhadap peraturan yang baru. 

Jika tugas yang dilakukan sudah sesuai maka komite ini dapat dikatakan 

efektif, keefektifitasan komite audit ini dapat mencegah atau menjaga adanya 

konflik keagenan, dalam hal ini dapat melindungi kepentingan pemegang saham, 

sehingga konflik keagenan dapat terhindari. Dan pada akhirnya mendapatkan hasil 

seperti peningkatan terhadap kualitas laporan karena proses penjalanan tugas komite 

audit pada pengevaluasian laporan keuangan dan audit internal, mengurangi adanya 

praktek management laba yang dapat terjadi karena adanya konflik keagenan dengan 

mengefktivitaskan komite audit hal ini dapat dicegah, dikaitkan dengan kualitas 

laporan keuangan yang meningkat dan brdampak juga pada peningkatan kinerja 

perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan karena rasa amannya investor 

dalam menanamkan dananya dalam perusahaan tersebut. 

2.6  Independensi Auditor 

International Federetion of Accountant (IFAC), menyebutkan bahwa 

independensi didefinisikan jika hal ini dapat terjadi dan dilakukan oleh semua orang 

tidak hanya oleh seorang auditor. Independen sendiri dalam IFAC terbagi menjadi 

dua, pertama independen secara pikiran yaitu keadaan yang timbul dalam pikiran 

sesorang untuk bersikap profesional, memiliki integritas yang tinggi, objektif dan 

memiliki sifat skeptisme dalam penilaian duntuk pemberian opini tanpa adanya 

pengaruh. Kedua independen secara penampilan merupakan penghindaran atas fakta 

dan keadaan yang sangat mungkin terjadi dibuat oleh pihak ketiga, harus memiliki 

semua informasi yang relevan. 
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Tugas sebagai auditor yang independen, terdapat banyak ancaman yang 

didapat oleh auditor akibat dari profesionalismenya, seperti halnya: (The Institute of 

Chartered Accountants of India New Delhi, 2005) 

1. Ancaman kepentingan diri sendiri–akan muncul ketika sebuah KAP mengaudit, 

partner KAP tersebut mengambil keuntungan dari hal-hal seperti jaminan kerja 

sama, akan memutuskan hubungan kontrak bisnis, dan lain-lain. 

2. Ancaman dalam peninjauan–muncul ketika dalam masa peninjauan untuk 

penilaian berkaitan dengan kejadian masa lalu pada masa sebelum audit, 

contohnya auditor yang mengaudit perusahaan yang pada masa sebelumnya ia 

merupak direktur atau orang yang berkepentingan pada perusahaan tersebut, 

sehingga menimbulkan masalah yang sebenarnya ia yang melakukan hal 

tersebut. 

3. Ancaman advokasi–hal ini timbul untuk mempromosikan auditor ke pihak ketiga 

karena memberikan opini yang baik kepada perusahaan yang di audit, karena 

pada dasarnya opini merupakan acuan untuk orang banyak dalam melihat 

keseluruhan perusahaan. 

4. Ancaman kekeluargaan–ancaman ini akan timbul ketika perusahaan yang diaudit 

merupakan perusahaan yang pemiliknya atau salah satu orang yang 

berkepentingan dalam perusahaan tersebut masih memiliki hubungan 

kekeluargaan. Hal ini akan cukup menjadi ancaman suatu keindependenan 

seorang auditor. 

5. Ancaman adanya intimidasi–hal ini muncul saat auditor merasa terhalangi saat 

melakukan proses audit, dan hal ini akibat sikap profesionalisme auditor untuk 

bersikap skeptisme.  
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Ancaman-ancaman tersebut dipertaruhkan dalam menentukan sikap seorang 

auditor untuk menjadi independen, dan ketika seorang auditor sudah tidak 

independen maka akan terjadi kemungkinan penilaian auditor dalam mengeluarkan 

opini sudah tidak berdasarkan objektivitas, dan hal ini juga menyangkut pada 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal. SOX Act 2002 juga menerangkan 

atau menjelaskan bahwa pengaturan perputaran partner dapat menjadi acuan 

keindependenan seorang auditor. Ketentuan SOX Act 2002 section 203 dilihat dari 

partner yang dirotasi lima tahun satu kali. Lain halnya dengan ketentuan di 

Indonesia, yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan  Republik Indonesia Nomor 

17/PMK 01/2008 tentang “Jasa Akuntansi Publik” dimana dalam ayat 1 disebutkan 

bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

dan oleh seorang Akuntan Publik (Partner) paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut-turut. Dikarenakan perusahaan sampel yang digunakan dalam lingkup 

regional Asia, maka dari itu penulis menggunakan batasan ketentuan berdasarkan 

ketentuan SOX Act 2002 section 203.  

2.7  Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengungkapan 

pengendalian internal, kualitas komite audit, dan independensi auditor, yaitu: 

1. Ge, Weili (2005)  

Ge (2005) melakukan penelitian tentang pengungkapan kelemahan yang material 

pada pengendalian internal setelah SOX Act 2002.Penelitiannya memberikan bukti 

pada skema kelemahan material yang pertama, yaitu hanya pada akun spesifik saja. 
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Hasil yang didapat pada penelitian Ge (2005) dalam hipotesis yang pertama, bahwa 

pengendalian internal yang buruk berhubungan dengaan tidak memadainya sumber 

daya pada pengawasan bagian akunting, seperti kurangnya pegawai bagian akunting 

yang berkualitas. Terlebih lagi, kelemahan yang material pada pengendalian internal 

cenderung dikaitkan oleh management dengan kurangnya pelatihan, penurunan 

dalam pelaporan akhir periode dan dalam kebijakan akuntansi, penurunan  kebijakan 

pendapatan, kurangnya pemisahan tugas (job desk yang tidak sesuai), dan 

rekonsiliasi akun yang tidak pantas. 

Penelitian ini melakukan analisis statistik dalam hipotesis yang kedua, bahwa 

karakteristik perusahaan berhubungan dengan pengungkapan kelemahan yang 

material.Hasil yang didapat pada hipotesis kali ini, perusahaan yang 

mengungkapakan kelemahan material pada pengendalian internal, cenderung pada 

perusahaan yang memiliki operasional yang lebih kompleks, ukuran perusahaan 

yang kecil, dan memiliki profit yang lebih kecil. Dengan karakteristik tersebut, 

perusahaan ini lebih sering diaudit oleh kantor akuntan publik yang besar.  

SOX Act 2002 menurut Ge (2005) merupakan kesempatan yang besar untuk 

dilakukannya penelitian dalam lingkup laporan keuangan atas pengendalian internal. 

Seperti dalam penelitian ini yang telah dijelaskan di atas, Ge (2005) menambahkan 

untuk penelitian selanjutnya lebih menjelaskan hal apa saja yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas dan pengungkapan kelemahan yang material 

berhubungan negatif signifikan. Apakah temuan ini merefleksikan biaya dari 

pengimplementasian kualitas pengendalian internal. Kemudian apakah auditor akan 

lebih independen ketika perusahaan menampilkan kondisi yang buruk? Terlebih 
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dalam penelitian selanjutnya menggunakan skema kelemahan yang material pada 

kedua skema. 

Ge (2005) menyarankan dalam aspek terakhir penelitiannya, yaitu meneliti 

pengungkapan kelemahan yang material pada pengendalian internal dengan 

menggunakan dua skema.Penelitian dengan menggunakan dua skema telah 

dilakukan oleh Doyle (2006), namun dengan variabel yang berbeda dengan 

penelitian kali ini, yaitu dengan menghubungkan pengaruh antara pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal dengan kualitas komite audit, dan independensi 

auditor. 

2. Doyle (2006)  

Doyle(2006) dalam penelitiannya mengenai faktor yang mempengaruhi 

kelemahan pengendalian internal dalam laporan keuangan.Penelitian ini mengacu 

pada SOX Act 2002 yang di dalamnya mengaharuskan pengungkapan kelemahan 

material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian dari 

adanya peraturan ini, ia juga mencari faktor dari kelemahan yang dianggap material. 

Dengan menggunakan variabel independen market capital, umur perusahaan, 

kerugian agregat, risiko kebangkrutan, tujuan entitas special, transaksi mata uang 

asing, nilai akuisisi, dan biaya restrukturisasi. Kemudian variabel tersebut 

dihubungkan dengan adanya kemungkinan pengungkapan kelemahan material, yang 

dinilai berdasarkan dua skema, pertama karena masalah pengendalian internal yang 

terlalu komplek, dan yang kedua karena alasan terjadi permasalahan pengendalian 

internal. 
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Doyle (2006) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kemungkinan 

munculnya kelemahan pengendalian internal pada perusahaan yang lebih kecil 

(artian dalam hal ini perusahaan masih beroperasi dalam jangka waktu yang belum 

lama), kemudian memilki profitabilitas yang rendah, lebih kompleks, memiliki 

pertumbuhan perusahaan yang cepat, atau dalam masa restrukturisasi.Hal ini terjadi 

karena prusahaan kekurangan sumber daya yang memadai (dalam hal ini tidak dapat 

sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan), 

kemudian memiliki masalah akuntansi yang kompleks, dan dengan cepat mengubah 

lingkungan bisnis perusahaan (dalam hal ini perusahaan mengganti lini produk 

bisnisnya). 

Keterkaitannya dengan penelitian ini yaitu Doyle (2006) menggunakan 

kelemahan material sebagai variabel dependen yang juga merupakan sama dengan 

penelitian ini, sehingga penulis menggunakan pengukuran kelemahan material 

dengan dua klasifikasi yang sama dengan penilitian Doyle.  

3. Zhang (2007) 

Zhang (2007) membahas mengenai kualitas komite audit, independensi auditor, 

dan kelemahan pengendalian internal.Ia juga mengacu pada SOX Act 2002 dengan 

variabel independen yaitu kualitas komite audit dan independensi auditor, dan 

variabel dependen penelitian ini adalah kelemahan material pengendalian internal. 

Sampel yang diambil dari penelitian ini yaitu perusahaan yang teridentifikasi 

mengungkapkan kelemahan yang material sejumlah 779 perusahaan dan perusahaan 

yang teridentifikasi mengungkapkan kelemahan yang tidak material sejumlah 109 

perusahaan. Dan dari sampel yang didapat, menyimpulkan bahwa perusahaan akan 
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mudah teridentifikasi memiliki kelemahan yang material jika anggota komite audit 

mereka mempunyai keahlian keuangan yang lemah atau tidak terlalu ahli dalam 

keuangan, atau lebih spesifik lagi, keahlian akuntansi keuangan dan keahlian non 

akuntansi keuangan yang lemah. Kemudian hal ini mudah terindentifikasi apabila 

auditor yang mereka sewa untuk memberikan opini perusahaannya independen, 

independensi dalam penelitian ini dilihat dari segi terjadinya pergantian auditor 

dalam jangka waktu satu tahun. 

4. Waharini (2012) 

Penelitiannya mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2007). 

Dengan kata mereplikasi,ia menggunakan variabel yang sama baik independen 

maupun dependennya. Namun ia membedakan dengan penelitian Zhang dengan 

mengambil sampel perusahaan Indonesia yang terdaftar di NYSE, dan sampel yang 

ia dapat sejumlah dua perusahaan, sehingga ia menggunakan metode studi kasus. 

Perbedaan selanjutnya, yaitu ia menggunakan pengukuran terhadap independensi 

auditor dengan melihat dari segi fee audit yang diberikan.  

Sejumlah perbedaan yang membedakan penelitian Waharini (2012) dan Zhang 

(2007), ia menyimpulkan hasil yang ia dapat yaitu tidak ditemukannnya hubungan 

antara kualitas komite audit dengan pengungkapan kelemehan pengendalian 

internal. Kemudian ia juga tidak menemukan adanya hubungan antara independensi 

auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. “Hal ini 

dimungkinkan karena jumlah sampel tidak mencerminkan data keseluruhan populasi 

yang ada” pernyataan yang dikemukakan oleh Waharani (2012) dalam 

penelitiannya. 
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5. Hermanson (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanson (2007) mengenai faktor yang 

berhubungan atau faktor yang mempengaruhi penyediaan peringatan awal pada 

kelemahan material pada pengendalian internal di bawah peraturan SOX Section 

302.Dalam penelitiannya, ia menggunakan sampel pada perusahaan yang mengalami 

penurunan pengendalian internal dibawah section 302, dan dilaporkan pada laporan 

section 404. 

Hermanson (2007) menemukan dalam penelitiannya bahwa ditemukan 

hubungan antara pengungkapan penurunan pengendalian internal dengan jumlah 

earning restatement, aktivitas pendanaan modal di masa yang akan datang, 

independensi auditor, pergantian CFO, sejumlah institusional investor, dan jumlah 

dari pertemuan audit. Kemudian, perusahaan akan lebih memperingati lebih awal 

jika terdapat kelemahan yang material pada klasifikasi tingkat perusahaan. 

Disimpulkan oleh Hermanson (2007) dalam penelitiannya bahwa pengungkapan 

dari penurunan pada pengendalian internal akan diungkapkan jika auditor lebih 

independen, auditor yang rajin, jumlha yang besar pada institusi investor, dan audit 

komite yang rajin.  

6. Johnstone (2010)  

Johnstone (2010) melakukan penelitian dengan membandingkan sampel pada 

perusahaan yang melakukan remidiasi atas pengungkapan kelemahan yang material 

pada pengendalian internal dengan yang tidak melakukan remidiasi. Hal ini dilihat 

dari perubahan yang dilakukan management atas kelemahan pengendalian internal 

dengan melakukan sejumlah remidiasi. 
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Hasil dalam penelitian Johnstone (2010) terlihat saat terjadi peningkatan pada 

dewan direksi, komite audit, dan top management setelah masa remidiasi pada 

kelemahan yang material pada pengendalian internal. Hal ini dianggap positif karena 

elemen-elemen ini dapat membawa keefektivitasan dari pengendalian internal. 

Dengan demikian disimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara remidiasi kelemahan material pada pengendalian internal dengan 

perputaran dari anggota komite audit dan berhubungan positif antara kelemahan 

material pada pengendalian internal dengan peningkatan perubahan pada dewan 

direksi, komite audit, dan top management. 

Disimpulkan dari penelitian sebelumnya, penulis mengkombinasikan kelima 

penelitian terdahulu, yaitu dengan mengukur kelemahan yang material dengan 

klasifikasi dua skema pada penelitian Doyle (2006) yang disarankan juga ole Ge 

(2005), kemudian menggunakan populasi yang sama dengan Waharini (2012) 

namun memperlebar sampel menjadi perusahaan pada regional Asia yang terdaftar 

di NYSE, tahun penelitian laporan keuangan 2012, menggunakan pengukuran pada 

kualitas komite audit dan independensi auditor yang sama dengan penelitian Zhang 

(2007). 

Tabel 2.1 

Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 
Peniliti  

Judul Penelitian  
Variabel  Metode 

Analisis 

Hasil 
Penelitia

n  Dependen  Independen  

1 
Ge, Weili 
(2005)  

The Disclosure of 
Material Weakness 
in Internal Control 
after the SOX Act  

Material 
Weakness 
in Internal 
Control  

Operating Segment  

Logit 
Regressio

n  

+ 
Foreign Currency  + 
Firm Age + 
Book Value - 
Market Cpital  - 
ROA - 
CFO/A - 

Large Auditor  + 
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2.8  Kerangka Pemikiran  

Hubungan antara komite audit dan pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal disebabkan karena tugas komite audit untuk melakukan penilaian secara 

internal terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh management. Hal ini juga 

diungkapkan dalam penelitian Zhang (2007), yang mengahasilkan jika komite audit 

memiliki kualitas yang bagus dengan kriteria tertentu, maka kemungkinan adanya 

pengungkapan kelemahan material sangat sedikit, menunjukkan bahwa kualitas 

komite audit memiliki hubungan yang negatif dengan pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal. Lain halnya dengan Waharani (2012) yang tidak menemukan 

 
No 

Nama 
Peniliti  

Judul Penelitian  Variabel  
Metode 
Analisis Hasil 

Penelitian Dependen Independen 

2 
Doyle, J 
(2006) 

Determinants of 
Weakness in Internal 
Control over 
Financial Reporting  

Material 
Weakness 
(Kelemahan 
yang 
Material)  

Market Cpital  

Logit 
Regression  

- 
Firm Age - 
Aggregate Loss + 
Bankruptcy Risk + 
SPE + 
Segmen + 
Foreign Transaction + 
Acquisition Value  - 
Extreme Sales Growth + 
Restructring Charge + 
Governance Score - 

3 
Zhang 
(2007) 

Audit Committee 
Quality, Auditor 
Independence, and 
Internal Control 
Weakness  

Internal 
Control 
Weakness 

Audit Committee 
Quality  Conditional 

Logit 
Analysis  

- 

Audit Independence + 

4 
Waharini 
(2012) 

Kualitas Komite 
Audit, Independensi 
Auditor, dan 
Kelemahan 
Pengendalian 
Internal 

Kelemahan 
Pengendalia
n Internal  

Kualitas Komite Audit 

Logit 
Regression  

≠ 

Independensi Auditor 

≠ 

5 
Hermanson 
(2007) 

Factors Associated 
with Providing Early 
Warning of Material 
Weakness in Internal 
Control Under SOX 
Section 302  

Material 
Weakness in 
Internal 
Control  

Material Weakness 
Characteristic 

Logit 
Regression  

+ 
Litigation Risk  + 
Subsequent Financing - 
Auditor Characteristic + 
Management and 
Governance 
Characteristic + 

6 
Johnstone 
(2010) 

Change in Corporate 
Governance 
Associated with the 
Revelation of 
Internal Control 
Material Weakness 
and their Subsequent 
Remediation  

Internal 
Control 
Material 
Weakness 

Board of Director 

Logit 
Regression  

+ 
Audit Cmmittee  + 

Top Management + 
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adanya hubungan antara komite audit dan pengungkapan kelemhan pengendalian 

internal. 
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Gambar 2.3 
Overview SOX Act 2002 Section 302 & 404 
 

Penjelasan hubungan antar variabel independen dan dependen yang 

ditunjukkan dalam Gambar 2.3 dalam penelitian ini, seperti yang telah diuraikan di 

atas menurut SOX Act 2002 overview Section 302 dan 404. Hubungan antara 

independesi auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal, dapat 

dilihat dari overview yang ada pada SOX Act bahwa auditor eksternal akan 
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memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga pada nantinya 

auditor eksternal akan menilai apabila terjadi kelemahan material pada pengendalian 

internal. Dalam hal ini  keindependensian auditor eksternal akan menjadi hal yang 

akan mempengaruhi ada atau tidaknya pengungkapan yang material pada 

pengendalian internal.  

 

Berdasarkan overview yang dijelaskan dari SOX Act 2002, maka 

disimpulkan dalam penelitian ini dibentuk suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  

Kerangka Pemikiran  

2.9  Hipotesis  

2.9.1.  Kualitas Komite Audit dengan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian 
Internal  

Berdasarkan teori yang telah disampaikan, baik teori agensi dan signaling 

menyebutkan dimana jika komite audit memiliki keahlian di bidangnya maka 

informasi yang diberikan dalam pengungkapan kelemahan pengendalian internal 

semakin banyak, karena komite audit yang ahli dapat memberikan masukan untuk 

Kualitas Komite Audit 

+ 

Independensi Auditor 

+ 

Pengungkapan 
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Variabel Kontrol : 

 Ukuran Komite Audit  
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mengungkapkan informasi sebelum disampaikan, sehingga meminimalisir terjadinya 

asimetri informasi yang diberikan manger kepada principal akibat dampak moral 

hazard. 

Peneliti terdahulu telah berupaya melakukan penelitian dengan pengujian 

teori tersebut yang menjelaskan hubungan antara kualitas komite audit dan 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal dengan hasil yang berbeda-beda. 

Zhang (2007) dalam penelitiannya, mendapatkan hasil yang berpengaruh negatif 

antara kualitas komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal. Kemudian Waharani (2012), ia tidak menemukan adanya pengaruh antara 

kualitas komite audit dengan pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan atas 

prediksi teori di atas, maka dihipotesiskan: 

H0 : Kualitas komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal 

Ha : Kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal  

2.9.2  Independensi Auditor dengan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian 
Internal  

Berdasarkan teori yang telah disampaikan, baik teori agensi maupun 

signaling menyebutkan bahwa independensi auditor berpengaruh dengan 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal, dimana independensi auditor 

sebagai pihak eksternal yang menilai kebenaran atas informasi yang diberikan 

sebgai sinyal yang diberikan kepada prinsipal atau investor, dan hal ini juga sebagai 

bentuk untuk meminimalisasi adanya asimetri yang terjadi. Kemudian dengan 

adanya auditor yang independen, akan semakin banyak pengungkapan kelemahan 
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pengendalian internal, karena auditor mendorong management untuk melakukan 

pengungkapan agar keseluruhan informasi dapat merepresentasikan keadaan 

perusahaan yang sesungguhnya.  

Terdapat beberapa upaya dari peneliti terdahulu dalam pengujian teori 

tersebut yang menjelaskan adanya hubungan antara independensi auditor dan 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Zhang (2007) mendapatkan hasil 

bahwa independensi auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal 

berhubungan positif, ketika auditor semakin independen, maka akan semakin besar 

kemungkinannya untuk perusahaan mengungkapkan kelemahan pengendalian 

internal. Defond (2006) dan Waharani (2012) tidak menemukan adanya hubungan 

antara independensi auditor dan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

Berdasarkan atas prediksi teori di atas, maka dihipotesiskan: 

H0 : Independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal 

Ha : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Obyek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal dipengaruhi dengan komite audit 

dan independensi auditor. Obyek penelitian yang dianalisis yaitu perusahaan yang 

ada atau terdaftar pada New York Stock Exchange (NYSE), penelitian ini 

menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen, dengan variabel 

kontrol di masing-masing variabel independennya. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu pengungkapan kelemahan pengendalian internal, sedangkan 

variabel independen yang pertama adalah kualitas komite audit, dengan 

menggunakan variabel kontrol ukuran komite audit, dimana dilihat berapa jumlah 

anggota komite auditnya, dan jumlah pertemuan atau rapat komite audit. Kemudian 

variabel independen yang ke dua yaitu independensi auditor, yang juga 

menggunakan variabel kontrol yaitu jenis auditor, apakah diaudit oleh auditor big 

four atau tidak. 

3.1.1  Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan serangkaian atau semua elemen yang mencakup penelitian, 

dan sampel merupakan bagian dari populasi (Anderson, 2011). Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar pada New York Stock Exhange (NYSE) dalam 

lingkup regional Asia dan sampel yang diambil menggunakan teknik purposive 

sampling sebagai berikut: 
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3.1.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana 

purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu 

agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran, 2010). Kriteria dari pemilihan sampel 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar pada NYSE merupakan perusahaan dengan lingkup 

regional Asia 

2. Perusahaan yang terdaftar pada NYSE regional Asia yang melaporkan laporan 

keuangan filling 20-F 

3. Perusahaan yang terdaftar pada NYSE regional Asia dengan tahun laporan 

keuangan periode Desember 2012  

4.  Perusahaan yang terdaftar pada NYSE regional dengan mengkonversi mata uang 

dolar dalam laporan keuangannya 

3.2  Metode Pengumpulan Data  

3.2.1  Jenis Data dan Data yang Dihimpun 

Sumber data yang digunakan dalam penleitian ini menggunakan data 

sekunder, dan jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif yang terdiri 

kelemahan pengendalian internal, kualitas komite audit, dan jenis perusahaan 

auditor. Kemudian data kuantitatif yang terdiri dari jumlah dari komite audit, jumlah 

pertemuan komite audit, dan rotasi auditor. Data sekunder ini didapat dari 

perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (www.nyse.com) dalam 

regional Asia. 
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3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Kepustakaan  

Metode kepustakaan merupakan metode yang digunakan dari awal 

penelitian sampai  dengan akhir dengan memanfaatkan berbagai pustaka 

yang relevan (Sekaran, 2010). Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan 

mengumpulkan data dan mempelajari berbagai literature terkait baik 

literature asing maupun lokal untuk menyelesaikan penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang 

diperlukan seperti laporan keuangan perusahaan, untuk dibaca dan 

dipahami sebagai keperluan penelitian (Sekaran, 2010). 

3.3  Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik berupa 

teknik analisis regresi linier berganda karena terdiri dari lebih dari satu variabel 

bebas (Ghozali, 2006). Sehingga metode inilah yang akan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang ada, berikut model yang akan diggunakan: 

 Model ACFE 

 = + + + + + 4 +  

Dimana : ICW = Pengungkapan kelemahan Internal Control 
  (Internal Control Weakness) 

ACFE = Kualitas Komite Audit Ahli Keuangan  

AI  = Independensi Auditor  
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SIZE =`Ukuran Komite Audit/Jumlah Anggota 
Komite Audit 

MEET  = Jumlah Pertemuan/Rapat Komite Audit 

BIG4   = Jenis Auditor  

℮  = Error 

 Model ACC_ACFE 

 = + _ + + + + 4 +  

Dimana : ICW = Pengungkapan kelemahan Internal Control 
  (Internal Control Weakness) 

ACC_ACFE = Kualitas Komite Audit Ahli Akuntansi 
Keuangan  

AI  = Independensi Auditor  

SIZE =`Ukuran Komite Audit/Jumlah Anggota 
Komite Audit 

MEET  = Jumlah Pertemuan/Rapat Komite Audit 

BIG4   = Jenis Auditor  

℮  = Error 

 Model NACC_ACFE 

 = + _ + + + + 4 +  

Dimana : ICW = Pengungkapan kelemahan Internal Control 
  (Internal Control Weakness) 

NACC_ACFE = Kualitas Komite Audit Ahli Non Akuntansi 
Keuangan  

AI  = Independensi Auditor  

SIZE =`Ukuran Komite Audit/Jumlah Anggota 
Komite Audit 

MEET  = Jumlah Pertemuan/Rapat Komite Audit 

BIG4   = Jenis Auditor  

℮  = Error 
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3.3.1  Operasionalisasi Variabel  

3.3.1.1 Variabel Dependen  

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal (ICW/Internal Control Weakness). Pengukuran pengungkapan 

kelemahan internal kontrol pada penelitian ini menggunakan 13 indeks yang 

diadopsi dari SOX, yang juga digunakan dalam penelitian Doyle (2006), yang 

nantinya akan diakumulasikan, dimana: 

1: Jika perusahaan mengungkapkan, dan  

0: Jika perusahaan yang tidak mengungkapkannya.  

Dari hasil yang didapat akan dibobot dengan pembagi jumlah indeks, sehingga 

mendapatkan rasio dari pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Penentuan 

kriteria perusahaan tersebut mengungkapkan kelemahan pengendalian internal pada: 

Tabel 3.1 

Kriteria Perngukuran Kelemahan Material 

Keterangan 

Mengungkapkan 

Ya  Tidak 

1 
Ketidakmampuan pengendali internal untuk pencatatan 
pada transaksi kerugian kontijensi      

2  Adanya penurunan dalam pengawasan dokumen      

3 

Ketidakmampuan pengendali internal atas aplikasi prinsip 
akuntansi yang baru atau aplikasi pada prinsip akuntansi 
yang sudah ada namun pada transaksi yang baru      

4  Adanya penolakan oleh senior management       

5  Ketidakefektivitasan lingkungan pengendalian    
  
 

6 

Sumber daya yang berkualitas tidak memadai dan 
mengarah pada permasalahan pengungkapan dan tidak 
tercapainya pengungkapan permasalahn yang tepat waktu 
dan efektif      
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Keterangan 
Mengungkapkan 
Ya Tidak 

7 
Kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan pada sumber 
daya yang bekerja pada bidang keuangan       

8 
Lemahnya pengendalian internal pada prosedur dalam 
pemisihan tugas      

9 
Tidak konsistennya dalam pembuatan dan penerapan 
kebijakan perusahaan antara bisnis unit dan segmentasi       

10 
Kelemahan material dalam sisi interpretasi dan standar 
akuntansi yang kompleks      

11 
Lemahnya pengendalian internal yang berhubungan 
dengan praktek kontrak       

12 

Penurunan yang berhubungan dengan bentuk dari 
kebijakan dan eksekusi dalam proses yang berhubungan 
dengan transaksi akuntansi      

13 
Penurunan yang muncul pada proses pencatatan pada 
akhir periode       

 

3.3.1.2 Variabel Independen  

a. Kualitas Komite Audit (AC/Audit Committee) 

Variabel independen yang pertama yaitu komite audit, dimana pengukuran 

variabel ini dilihat dari keahliannya dalam melakukan pekerjaan: 

 Keahlian Keuangan 

ACFE  = 
∑

∑
 x 100 %  

 Keahlian Akuntansi Keuangan  

ACC_ACFE = 
∑ 	 		

∑
 x 100 % 

 Keahlian Non-Akuntansi Keuangan  

NACC_ACFE = 
∑ 	 	 		

∑
 x 100 % 

 

Setelah dilakukan pengukuran atas kualitas komite audit dengan masing-masing 

keahlian, hal ini kemudian diuji masing-masing keahlian. Sehingga terdapat tiga 

kali pengujian, yaitu pengujian pengungkapan kelemahan pengendalian internal 
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terhadap keahlian keuangan, keahlian akuntansi keuangan, dan keahlian non-

akuntansi keuangan.  

b. Independensi Auditor  

Variabel independen yang kedua independensi auditor, akan diukur dengan 

perputaran partner berdasarkan ketentuan SOX Act 2002 section 203 yang 

mengungkapkan bahwa perputaran yang dilakukan pada partner auditor dalam 

KAP sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun, karena adanya perbedaan 

dengan Indonesia yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan dalam hal ini 

ketentuan yang diambil berdasarkan ketentuan internasional, karena menyangkut 

data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data internasional, sehingga 

tidak menggunakan ketentuan Indonesia. Zhang (2007) menggunakan 

pengukuran ini sebagai pengukuran dalam variabel kontrol, yaitu dengan apakah 

perusahaan dalam tahun penelitian melakukan pergantian auditor atau tidak. 

3.3.1.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol merupakan variabel bebas yang diduga ikut mempengaruhi 

variabel terkait, dalam Waharini (2012). Pengambilan variabel ini didasarkan pada 

penelitian Waharini (2012), dimana disebutkan variabel ukuran komite audit, 

pertemuan komite audit, dan tipe auditor diduga ikut mempengaruhi pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal. 

a.  Ukuran Komite Audit (SIZE) 

Variabel ini diduga terkait dengan variabel independen yang ada. Ukuran 

komite audit dalam hal ini yaitu berapa banyak jumlah anggota komite audit dalam 

suatu perusahaan. Menurut Fuentes (2007 dalam penelitian Mohiuddin) berkaitan 
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dengan keefektivitasan komite audit, jumlah komite audit berhubungan positif 

dengan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan. NYSE dan NASDAQ 

juga mengungkapkan dalam peraturannya, bahwa dalam suatu perusahaan 

setidaknya memiliki tiga anggota komite audit. Hal ini perlu dikontrol karena jumlah 

komite audit yang besar dapat meningkatkan suatu kekuatan organisasi dan jumlah 

komite audit setiap perusahaan berbeda, sehingga variabel ini perlu dikontrol agar 

tidak mempengaruhi kualitas komite audit. Sehingga jika jumlah komite audit akan 

semakin banyak, maka perusahaan akan mengungkapan kelemahan pengendalian 

internalnya, dengan kata lain akan terjadi ekspektasi hubungan yang positif antara 

jumlah komite audit dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

b.  Jumlah Pertemuan Komite Audit (MEET) 

Variabel ini diduga terkait dengan variabel independen. Jumlah pertemuan 

komite audit diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah rapat anggota komite 

audit dalam satu tahun. Ketekunan seorang komite audit merupakan suatu bentuk 

dari tanggung jawab yang efektif dan dengan integritas, menurut penelitian Sharma 

(2009 dalam penelitian Mohiuddin). Hal ini perlu dikontrol untuk mengatasi jumlah 

pertemuan komite audit yang berbeda pada setiap perusahaan sampel agar tidak 

mempengaruhi kualitas komite audit. Sehingga akan muncul prediksi jika jumlah 

pertemuan komite audit semakin banyak, maka akan banyak temuan yang dapat 

diungkapkan, atau dengan kata lain terdapat ekspektasi hubungan yang positif antara 

jumlah pertemuan komite audit dengan pengungakapan kelemahan pengendalian 

internal. 
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c.  Tipe Auditor (BIG4) 

Variabel yang juga diduga sebagai variabel terikat dari variabel independen 

yang ada, yaitu tipe atau jenis auditor. Pengukuran ini dilakukan dengan menandai 1 

untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4, dan 0 untuk perusahaan yang 

diaudit oleh KAP Non Big 4. Hal ini perlu dikontrol karena jenis auditor dapat 

berbeda pada perusahaan sampel, dan hal ini memungkinkan adanya pengaruh pada 

keindependensian auditor. Sehingga apabila perusahaan menggunakan jasa KAP 

dengan predikat BIG4, auditor akan menemukan kelemahan pengendalian internal 

untuk diungkapkan perusahaan, atau akan muncul prediksi hubungan yang positif 

antara BIG4 dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal. 

3.3.2  Teknik Pengolahan Data  

Hal ini dilakukan untuk menguji hipotesis penulis yang dikemukakan dalam 

penelitian ini.Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder 

yang kemudian diolah dengan menggunakan program Software statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah EViews (Econometric Views) versi ke-7 yang 

dapat membantu peneliti dalam memecahkan perumusan masalah penelitian. Setelah 

data yang diperlukan diinput ke dalam software EViews, maka dilakukan proses 

pengolahan data dengan urutan sebagai berikut : 

1) Uji normalitas, dengan tujuan untuk melihat apakan regresi yang digunakan 

telah terdistribusi normal atau belum. Jika belum terdistribusi dengan normal 

akan dilakukan pengeluaran atas data yang bersifat unik sebagai outlier 

penelitian. 
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2) Uji asumsi klasik, dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah dalam 

penelitian yang terdiri dari uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jika 

terdapat masalah dari ketiga jenis uji asumsi klasik tersebut, maka akan 

dilakukan cara untuk menghilangkannya dengan melakukan pengujian-pengujian 

sesuai dengan jenis masalah yang terdeteksi. 

3) Analisa hasil regresi yang telah dilakukan dengan cara melakukan koefisien 

determinasi disesuaikan (adjusted ), Uji F, dan Uji Parsial (t-test). 

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Dalam melakukan pengujian atas hipotesis penelitian, dapat dilakukan 

dengan menguji tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel 

dependen penelitian. Pengujian atas signifikasi antar variabel dapat dilakukan 

dengan melakukan uji t dan uji F. Namun pengujian tersebut hanya akan valid jika 

residual penelitian terdistribusi dengan normal. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Uji Jarque-Bera, yaitu metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera ini 

berdasar pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Residual yang 

terdistribusi normal diharapkan memiliki nilai JB = 0. Adapun hipotesis dari uji 

Jarque-Bera test adalah sebagai berikut :  

 : Residual data terdistribusi normal  

 : Residual data tidak terdistribusi normal  

Selain nilai statistik JB, pengambilan keputusan atas hipotesis uji normalitas 

dapat diambil dengan melihat nilai probabilitas dari statistik JB, yaitu jika angka 

probabilitas > α = 5% maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, jika 

nilai probabilitas dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari 
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JB ini tidak signifikan maka residual terdistribusi normal atau  diterima, karena 

nilai statistik JB mendekati nol, dan sebaliknya. 

3.3.2.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji regresi linier. Hal ini dilakukan agar penelitian ini 

terhindar dari adanya estimasi yang bias mengingat regresi tidak dapat dilakukan 

untuk semua jenis data. Karena pengujian regresi atas hipotesis dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda, maka terdapat tiga jenis uji asumsi klasik yang akan 

dilakukan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi. 

Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing jenis uji asumsi klasik tersebut 

(Widarjono, 2009) : 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat korelasi antara 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya memiliki variabel 

independen yang tidak berhubungan. Untuk mendeteksi apakah suatu model regresi 

mengandung masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 (dua) metode untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas, yaitu : 

a) Nilai adjusted  tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang 

signifikan 

Salah satu ciri dari terdapat masalah moltikolinearitas yaitu model 

memiliki koefisien determinasi yang di sesuaikan tinggi (adjusted ) 
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(misal 0,8) namun hanya memiliki sedikit variabel independen yang 

signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t akan tetapi, 

melalui uji F ditemukan signifikan seluruh variabel independen secara 

simultan mempengaruhi variabel dependen. 

b) Korelasi parsial antar variabel independen 

Mengingat penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa masalah 

multikolinearitas merupakan kondisi adanya keterkaitan antar variabel 

independen maka perlu dilakukan uji atas koefisien korelasi atas model 

penelitian. Jika koefisien korelasi cukup tinggi, yaitu melewati batas 

maksimum sebesar 0,85 maka terdapat multikolinearitas dalam model, 

dan sebaliknya. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian merupakan masalah dimana 

terdapat variabel gangguan yang mempunyai varian yang tidak konstan. Sedangkan 

model regresi yang baik ialah model yang memiliki varian dari variabel gangguan 

yang konstan atau disebut sebagai homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode ARCH, 

dengan kemudian melihat nilai chi-square ( ) yang diperoleh dengan hipotesis 

untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

 : Tidak ada heteroskedastisitas 

 : Ada heteroskedastisitas 
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Ketentuan dalam penentuan pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi squares lebih besar dari ∝ = 5%  maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau hipotesis nol diterima (Widarjono, 2009). 

3.3.2.3 Analisis Regresi   

Dalam menganalisa seberapa besar pengaruh atau seberapa besar tingkat 

signifikansi yang dimiliki oleh variabel bebas terhadap variabel terikat didalam 

setiap model regresi penelitian ini, maka perlu dilakukan analisis regresi yang dalam 

penelitian ini meliputi: uji parsial (t test), uji F. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai pengujian terhadap analisis regresi di dalam penelitian ini (Widarjono, 

2009): 

1. Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (adjusted ) 

 Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat proporsi variasi variabel dependen di jelaskan oleh variabel independen 

penelitian. Pada analisis regresi sederhana hal tersebut dapat dilihat melalui nilai 

koefisien determinasi ( ). Namun, terdapat persoalan daalam penggunaan koefisien 

determinasi ( ) yang terus meningkat nilainya jika variabel independen 

ditambahkan dalam model penelitian walaupun variabel independen tersebut tidak 

memiliki pembenaran atas teori ekonomi atau logika ekonomi. 

2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh 

variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu alpha (α) sebesar 

5%.  

Kriteria dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan atas hipotesisi 

tersebut yaitu dengan nilai probabilitas F statistik, yaitu dengan ketentuan sebagai 

berikut (Widarjono, 2009): 

Jika probabilitas (p-value) ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika probabilitas (p-value) < α maka H0 ditolak. 

3. Uji parsial (t test) 

Uji parsial atau uji t dilakukan sebagai dasar untuk menjawab perumusan 

masalah ke 1 dan ke 2 yang telah disebutkan pada BAB I, yaitu untuk menganalisa 

apakah kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal, dan apakah independensi auditor berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yaitu uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh 

signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini secara 

sendiri-sendiri. Dasar pengujian ini menggunakan one-tailed test dengan hipotesis 

yang ditetapkan dalam melakukan pengujian ini yaitu sebagai berikut: 

H01:  Kualitas komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal 

Ha1:  Kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal  
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H02: Independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal. 

Ha2:  Independensi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal. 

Kriteria dasar penerimaan atau penolakan H0 dilakukan dengan: 

Jika nilai t statistik ≤ t tabel, maka H0 tidak dapat ditolak  

Jika nilai t statistik > t tabel, maka H0 ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada NYSE dalam 

regional Asia dalam periode tahun laporan keuangan 2012. Berdasarkan Tabel 4.1, 

hasil ini diadapat dengan menggunakan metode purposive sampling yang telah 

dibahas pada Bab 3, maka observasi dalam penelitian ini berjumlah 58 perusahaan.  

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian  

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar pada NYSE regional Asia  119 
Laporan keuangan tanpa filling 20-F (17) 
Laporan keuangan yang tidak berakhir pada Desember 2012  (35) 
Laporan keuangan yang tidak mengkonversi dalam bentuk dollar  (8) 
Observasi 58 
Sumber: NYSE, Situs Perusahaan Terkait, diolah 

 

4.2  Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1  Statistik Deskriptif  

Tabel 4.2, menampilkan hasil pengujian untuk melakukan analisa statistik 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu ICW yang merupakan simbol dari variabel dependen yaitu Iinternal 

Control Weakness (Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal);  (Komite 

Audit) yang diukur dengan tiga cara pengukuran yaitu ACFE (Ahli Keuangan), 

ACC_ACFE (Ahli Akuntansi Keuangan), dan NACC_ACFE (Ahli Non Akuntansi 

Keuangan), AI (Independensi Auditor); SIZE, MEET, dan BIG4. 
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Tabel 4.2 

Satistik Deskriptif  

  ICW ACFE ACC_ACFE NACC_ACFE AI SIZE  MEET BIG4 

 Mean 0.557029 29.79885 32.38506 37.81609 0.413793 3.241379 3.965517 0.87931 

 Median 0.576923 33.33333 33.33333 33.33333 0 3 4 1 

 Maximum 0.923077 100 100 100 1 6 4 1 

 Minimum 0.230769 0 0 0 0 2 2 0 

 Std. Dev. 0.219145 26.95762 25.64207 27.93268 0.496814 0.904382 0.262613 0.328611 

 Skewness -0.00292 0.831177 0.353835 -0.02261 0.35007 1.660958 -7.41738 -2.32873 

 Kurtosis 1.400492 3.410587 2.530175 1.855924 1.122549 5.830044 56.01754 6.422969 
Sumber: Output Eviews, diolah 

 Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.2, dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar 

penjelasan sebagai berikut: 

1. ICW atau pengungkapan kelemahan pengendalian internal, memiliki rata-

rata 0.557029, dan nilai tengah 0.576923. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata variabel ICW berada dibawah nilai tengahnya, maka variabel ini 

memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan lebih cenderung 

kearah kiri. Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal terbanyak yaitu perusahaan BORN dengan nilai 

pengungkapannya 0.923077, dan perusahaan yang memiliki tingkat yang 

pengungkapan terendah yaitu perusahaan SVN dan ACH dengan nilai 

pengungkapannya 0.230769. Penyebaran data pada variabel ICW ini tidak 

tesebar luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi yang hanya 0.219145. 

2.  ACFE atau kualitas komite audit ahli keuangan, memiliki rata-rata 

29.79885, dan nilai tengah 33.3333. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata variabel ACFE berada dibawah nilai tengahnya, maka variabel ini 

memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan lebih cenderung 
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kearah kiri. Penyebaran data pada variabel ACFE ini tesebar cukup luas 

ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 26.95762. 

3. ACC_ACFE atau kualitas komite audit ahli akuntansi keuangan, memiliki 

rata-rata 32.38506 dan nilai tengah 33.3333. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata variabel ACC_ACFE berada dibawah nilai tengahnya, maka 

variabel ini memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan lebih 

cenderung kearah kiri. Penyebaran data pada variabel ACC_ACFE ini 

tesebar cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 

25.647207. 

4. NACC_ACFE atau kualitas komite audit ahli non akuntansi keuangan, 

memiliki rata-rata 37.81609, dan nilai tengah 33.3333. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata variabel NACC_ACFE berada dibawah nilai tengahnya, 

maka variabel ini memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan 

lebih cenderung kearah kanan. Penyebaran data pada variabel NACC_ACFE 

ini tesebar cukup luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 

27.93268. 

5. AI atau independensi  auditor, memiliki rata-rata 0.413793, dan dengan nilai 

standar deviasi sebesar 0.496814. 

6. SIZE atau jumlah komite audit, memiliki rata-rata 3.241379, dan dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0.904382.  

7. MEET atau jumlah pertemuan komite audit, memiliki rata-rata 3.965517, 

dan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.262613. 
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8. BIG4 atau perusahaan dengan menggunakan jasa KAP BIG4, memiliki rata-

rata 0.87931, dan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.328611. 

4.2.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan telah terdistribusi normal 

atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan 

dinyatakan valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal 

(Widarjono,2009). 

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat di simpulkan bahwa residual pada model 

penelitian untuk model ACFE telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut di 

ambil berdasarkan bentuk berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat 

bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.054316 dengan nilai probabilitas 0.590280. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal karena nilai 

probabilitas dari statistik JB memiliki nilai yang besar atau lebih dari 5%, sehingga 

H0 diterima yang berarti residual data terdistribusi normal. 

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas ACFE 
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Berdasarkan Gambar 4.2, dapat di simpulkan bahwa residual pada model 

penelitian untuk model ACC_ACFE telah terdistribusi normal. Kesimpulan 

tersebut di ambil berdasarkan bentuk berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, 

terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.025598 dengan nilai probabilitas 

0.59887. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi 

normal karena nilai probabilitas dari statistik JB memiliki nilai yang besar atau lebih 

dari 5%, sehingga H0 diterima yang berarti residual data terdistribusi normal. 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas ACC_ACFE 

Berdasarkan Gambar 4.3, dapat di simpulkan bahwa residual pada model 

penelitian untuk model NACC_ACFE telah terdistribusi normal. Kesimpulan 
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terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.383384 dengan nilai probabilitas 

0.500728. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi 

normal karena nilai probabilitas dari statistik JB memiliki nilai yang besar atau lebih 

dari 5%, sehingga H0 diterima yang berarti residual data terdistribusi normal. 
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Gambar 4.3 

Uji Normalitas NACC_ACFE 
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Model yang telah mencapai BLUE merupakan model yang telah bersifat non 

multikolinearitas dan non heteroskedastisitas sehingga model dapat digunakan 

sebagai alat estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel independen yang bias 

(Widarjono, 2009). 
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asumsi bebas dari masalah multikolinearitas (Widarjono, 2009). Berikut ini 

merupakan hasil uji multikolinearitas pada model penelitian: 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinearatis ACFE  

  ICW ACFE AI SIZE MEET BIG4 

ICW 1 -0.2959 0.46119 -0.3362 -0.1763 -0.212 

ACFE -0.2959 1 -0.0526 -0.1455 0.14769 0.16555 

AI 0.46119 -0.0526 1 -0.031 0.11128 0.09634 

SIZE -0.3362 -0.1455 -0.031 1 0.03566 0.09974 

MEET -0.1763 0.14769 0.11128 0.03566 1 -0.0491 

BIG4 -0.212 0.16555 0.09634 0.09974 -0.0491 1 
 Sumber: Output EViews, diolah 

Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien 

korelasi (r) antar variabel independen pada model ACFE ditunjukkan melalui Tabel 

4.3, dengan hasil bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel independen pada 

model penelitian atau dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam peneltian 

ini bebas dari multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan 

bahwa nilai koefisien korelasi ketujuh variabel penelitian masing-masing memiliki 

nilai r lebih rendah dari 0.85. 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearatis ACC_ACFE  

  ICW ACC_ACFE AI SIZE MEET BIG4 

ICW 1 -0.288203 0.46119 -0.3362 -0.1763 -0.212 

ACC_ACFE -0.2882 1 -0.1178 0.16009 -0.0049 0.02088 

AI 0.46119 -0.117848 1 -0.031 0.11128 0.09634 

SIZE -0.3362 0.160086 -0.031 1 0.03566 0.09974 

MEET -0.1763 -0.004941 0.11128 0.03566 1 -0.0491 

BIG4 -0.212 0.02088 0.09634 0.09974 -0.0491 1 
 Sumber: Output EViews, diolah 

Pada model ACC_ACFE ditunjukkan melalui Tabel 4.4, dengan hasil bahwa 

tidak ditemukan korelasi antara variabel independen pada model penelitian atau 
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dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam peneltian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi ketujuh variabel penelitian masing-masing memiliki nilai r lebih 

rendah dari 0.85. 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearatis NACC_ACFE  

  ICW NACC_ACFE AI SIZE MEET BIG4 

ICW 1 0.550184 0.46119 -0.3362 -0.1763 -0.212 

NACC_ACFE 0.55018 1 0.15897 -0.0065 -0.138 -0.1789 

AI 0.46119 0.158971 1 -0.031 0.11128 0.09634 

SIZE -0.3362 -0.006546 -0.031 1 0.03566 0.09974 

MEET -0.1763 -0.138001 0.11128 0.03566 1 -0.0491 

BIG4 -0.212 -0.178938 0.09634 0.09974 -0.0491 1 
Sumber: Output EViews, diolah 

Pada model NACC_ACFE ditunjukkan melalui Tabel 4.5, dengan hasil 

bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel independen pada model penelitian 

atau dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam peneltian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut di simpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi ketujuh variabel penelitian masing-masing memiliki nilai r lebih 

rendah dari 0.85. 

4.2.3.2 Uji Heterokedestisitas  

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan 

homoskedastisitas. Terdapat berbagai cara dalam mendeteksi asumsi 

heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini peneliti menggunakan uji ARCH 
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untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari heteroskedastisitas. Berikut 

ini merupakan hasil dari uji ARCH tersebut: 

Tabel 4.6 

HeteroskedastisitasTest: ARCH 

ACFE 

F-statistic 2.11796     Prob. F(1,55) 0.1513 

Obs*R-squared 2.11359     Prob. Chi-Square(1) 0.146 
 Sumber: Output EViews, diolah 

Berdasarkan hasil Tabel 4.6 tersebut, dapat di simpulkan bahwa model 

ACFE regresi penelitian terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas. Hal 

tersebut diputuskan berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih besar 

dari ∝ = 5%, yaitu 0.146 sehingga H0 diterima atau dengan kata lain tidak 

ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

Tabel 4.7 

Heteroskedastisitas Test: ARCH 

ACC_ACFE 

F-statistic 0.03464     Prob. F(1,55) 0.853 

Obs*R-squared 0.03588     Prob. Chi-Square(1) 0.8498 
Sumber: Output EViews, diolah 

Berdasarkan hasil Tabel 4.7 tersebut, dapat di simpulkan bahwa model 

ACC_ACFE regresi penelitian terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas. Hal 

tersebut diputuskan berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih besar 

dari ∝ = 5%, yaitu 0.8498 sehingga H0 diterima atau dengan kata lain tidak 

ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Heteroskedastisitas Test: ARCH 

NACC_ACFE 

F-statistic 0.15328     Prob. F(1,55)   0.6969 

Obs*R-squared 0.15841     Prob. Chi-Square(1)   0.6906 
Sumber: Output EViews, diolah  
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Berdasarkan hasil Tabel 4.8 tersebut, dapat di simpulkan bahwa model 

NACC_ACFE regresi penelitian terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas. 

Hal tersebut diputuskan berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih 

besar dari ∝ = 5%, yaitu 0.6906 sehingga H0 diterima atau dengan kata lain tidak 

ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah 

yang telah dibentuk. Pada saat melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

software EViews versi ke 7, berikut ini merupakan hasil regresi berganda, diikuti 

dengan analisis hasil penelitian (Koefisien Detrminasi yang Disesusaikan, Uji F, dan 

Uji Parsial): 

4.2.4.1 Kualitas Komite Audit Ahli Keuangan (ACFE) 

a. Output Regresi Berganda 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.9, diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut: 

ICW = 1.530258 – 0.002114  + 0.210195  – 0.080826  – 

0.157194  – 0.127239 4  
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Tabel 4.9 

 
Hasil Regresi Model ACFE 

Variabel 
Prediksi 

Koefisien t-Statistik Probabilitas 

C 
 

1.530258 4.415743 0.0001 

ACFE 
+ 

-0.002114** -2.486779 0.0161** 

AI 
+ 

0.210195* 4.693562 0* 

SIZE 
 

-0.080826* -3.267068 0.0019* 

MEET 
 

-0.157194*** -1.841158 0.0713*** 

BIG4 
 

-0.127239*** -1.849941 0.07*** 
R-squared 

0.482511 
Adjusted R-squared 

0.432752 
F-statistic 

9.697038 
Prob(F-statistic) 

0.000001 
 Sumber: Output EViews, diolah 

 *signifikan pada α 1% **signifikan pada α 5% ***signifikan pada α 10% 

b. Output Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (adjusted ) 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen di jelaskan oleh variabel independen 

penelitian. Dengan merujuk pada interpretasi yang dilakukan oleh Widarjono 

(2009) dalam contoh melakukan analisis regresi dalam bukunya 

Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, dapat dijelaskan bahwa 

berdasarkan informasi pada Tabel 4.9 diperoleh koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted ) sebesar 0.432752 atau 43%. Hal ini menjelaskan 

bahwa pengungkapan kelemahan internal perusahaan yang merupakan 

variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 

43% dan sisanya sebesar 57% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

c. Output Uji F 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.9, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

model ACFE seluruh variabel independen pada penelitian ini secara 

serempak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 
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penelitian. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas statistik F senilai 0% atau 

berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%. Sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa H0 ditolak. 

d. Output Uji Parsial (t-Test) 

Berdasarkan kriteria dasar penerimaan dan penolakan, jika: 

Nilai t statistik ≥ t tabel, maka H0 tidak dapat ditolak  

Nilai t statistik < t tabel, maka H0 ditolak  

Maka didapat hasil Uji Parsial sebagai berikut: 

1. Variabel kualitas komite audit ahli keuangan (ACFE) memiliki nilai t 

statistik sebesar -2.486779, sementara nilai t tabel dengan α = 5% dan 

df = 57 adalah -2.00247, karena nilai t statistik (-2.4686779)<nilai t 

tabel (-2.00247), maka terdapat pengaruh yang signifikan, namun 

dari hasil uji parameter menunjukkan hasil hubungan yang negatif. 

Sehingga disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak, dengan 

pengertian bahwa kualitas komite audit ahli keuangan tidak 

berhubungan positif terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal atau perusahaan yang memiliki kualitas komite audit ahli 

keuangan cenderung tidak mengungkapkan kelemahan pengendalian 

internal.  

Hal ini menghasilkan hasil yang berbeda dengan hipotesis yang ada, 

ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan komite audit 

memperbaiki kesalahan yang terdapat pada pengendalian internal 

sebelum diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Zhang (2007), 
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yang mengemukakan bahwa hal ini dapat terjadi jika kualitas komite 

audit semakin berkualitas, komite audit akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan perbaikan yang terjadi dalam pengendalian internal 

perusahaan sebelum mengungkapkannya dalam laporan keuangan, 

sehingga menghasilkan hasil yang negatif antara kualitas komite 

audit ahli keuangan dengan pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal.  

2. Variabel independensi auditor (AI) memiliki nilai t statistik sebesar 

4.693562, sementara nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah 

2.00247, karena nilai t statistik (4.693562)>nilai t tabel (2.00247), 

dan dilihat dari hasil uji parameter menunjukkan hubungan yang 

positif. Sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dengan 

pengertian independensi auditor memiliki hubungan yang positif 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal, akan tetapi 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini juga menjelaskan 

bahwa perusahaan akan cenderung mengungkapkan kelemahan 

pengendalian internal jika perusahaan sampel melakukan perputaran 

auditor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini sejalan pada 

penelitian terdahulu oleh Zhang (2007) dan Hermanson (2007), 

dimana terdapat hubungan yang positif pada independensi auditor 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.  

3. Variabel SIZE atau jumlah komite audit sebagai variabel kontrol 

memiliki nilai t statistik -3.267068, sementara nilai t tabel dengan 

α=5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-3.267068) < t 
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tabel (-2.00247), hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang 

signifikan, dan dari hasil uji parameter didapatkan hasil hubungan 

yang negatif. Sehingga disimpulkan bahwa apabila jumlah komite 

audit naik satu satuan, maka perusahaan cenderung untuk tidak 

mengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini berbanding 

terbalik dengan prediksi teori, bahwa jumlah komite audit akan 

berhubungan positif, terdapat kemungkinan bahwa jumlah komite 

audit yang lebih banyak dapat mendeteksi lebih teliti dengan adanya 

kelemahan pada pengendalian internal dan akan segera memperbaiki 

kesalahan tersebut.  

4. Variabel MEET atau jumlah pertemuan komite audit sebagai variabel 

kontrol memiliki nilai t statistik sebesar -1.841158, sementara nilai t 

tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-

1.841158)>nilai t tabel (-2.00247), hasil pengujian menunjukkan 

bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal, namun 

dari hasil uji parameter didapatkan hasil yang negatif atau dengan 

kata lain pertemuan komite audit perusahaan cenderung untuk tidak 

mengungkapan kelemahan pengendalian internal,. Hal ini berbeda 

dengan prediksi yang menunjukkan hubungan yang negatif, terdapat 

kemungkinan jika pertemuan komite audit dengan intensitas yang 

sering juga dapat mendeteksi lebih teliti dengan adanya kelemahan 

pada pengendalian internal dan akan segera memperbaiki kesalahan 

tersebut.  
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5. Variabel BIG4 sebagai variabel kontrol memiliki nilai t statistik 

sebesar -1.849941, nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -

2.00247. Nilai t statistik (-1.849941)<nilai t tabel (-2.00247) 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, namun dari hasil uji 

parameter didapatkan hasil yang negatif. Sehingga disimpulkan 

bahwa jenis KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal, karena KAP dengan 

predikat BIG4 mempekerjakan pegawai yang profesional dengan 

berbagai kriteria yang tinggi. 

4.2.4.2 Kualitas Komite Audit Ahli Akuntansi Keuangan (ACC_ACFE) 

a. Output Regresi Berganda 

Pada hasil regresi yang di tampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut: 

ICW = 1.636851 – 0.001592 _  + 0.21185  – 0.062833  – 

0.194574  – 0.159995 4  

 
Tabel 4.10 

 
Hasil Regresi Model ACC_ACFE 

Variabel 
Prediksi 

Koefisien t-Statistik Probabilitas 

C 
 

1.636851 4.613526 0 

ACC_ACFE 
+ 

-0.001592 -1.782502 0.0805*** 

AI 
+ 

0.21185 4.598967 0* 

SIZE 
 

-0.062833 -2.483544 0.0163** 

MEET 
 

-0.194574 -2.25547 0.0283** 

BIG4 
 

-0.159995 -2.313431 0.0247** 
 

R-squared 0.454311 
 

Adjusted R-squared 0.401841 
 

F-statistic 8.65849 
 

Prob(F-statistic) 0.000005 
  Sumber: Output EViews, diolah 
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 *signifikan pada α 1% **signifikan pada α 5% ***signifikan pada α 10% 

b. Output Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (adjusted ) 

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.10 diperoleh koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted ) sebesar 0.401841 atau 40%. Hal ini menjelaskan 

bahwa pengungkapan kelemahan internal perusahaan yang merupakan 

variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 

40% dan sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

c. Output Uji F 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.12, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

model ACC_ACFE seluruh variabel independen pada penelitian ini secara 

serempak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

penelitian. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas statistik F senilai 0% atau 

berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%. Sehingga dapat di ambil keputusan 

bahwa H0 ditolak. 

d. Output Uji Parsial (t-Test) 

1. Variabel kualitas komite audit ahli akuntansi keuangan 

(ACC_ACFE) memiliki nilai t statistik sebesar -1.782502, sementara 

nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -2.00247, karena nilai 

t statistik (-1.782502)>nilai t tabel (-2.00247), maka terdapat 

pengaruh yang tidak signifikan, namun dari hasil uji parameter 

menunjukkan hasil hubungan yang negatif. Sehingga disimpulkan 

bahwa H0 tidak dapat ditolak, dengan pengertian bahwa kualitas 

komite audit ahli akuntansi keuangan tidak berhubungan positif 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal atau 

perusahaan yang memiliki kualitas komite audit ahli akuntansi 
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keuangan cenderung tidak mengungkapkan kelemahan pengendalian 

internal.  

Hal ini sama dengan kesimpulan pada kualitas komite audit ahli 

keuangan dan juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Zhang 

(2007), yang menghasilkan hasil yang negatif antara kualitas komite 

audit ahli keuangan dengan pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal.  

2. Variabel independensi auditor (AI) memiliki nilai t statistik sebesar 

4.598967, sementara nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah 

2.00247, karena nilai t statistik (4.598967)>nilai t tabel (2.00247), 

dan dilihat dari hasil uji parameter menunjukkan hubungan yang 

positif. Sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dengan 

pengertian independensi auditor memiliki hubungan yang positif 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini 

sama dengan kesimoulan yang diapat pada model ACFE dan juga 

sejalan pada penelitian terdahulu oleh Zhang (2007) dan Hermanson 

(2007), dimana terdapat hubungan yang positif pada independensi 

auditor terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal.  

3. Variabel SIZE atau jumlah komite audit sebagai variabel kontrol 

memiliki nilai t statistik -2.483544, sementara nilai t tabel dengan 

α=5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-2.483544) < t 

tabel (-2.00247), hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang 

signifikan, dan dari hasil uji parameter didapatkan hasil hubungan 

yang negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan prediksi teori, 
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bahwa jumlah komite audit akan berhubungan positif, dan hal ini 

juga menghasilkan kesimpulan yang sama dengan model ACFE. 

4. Variabel MEET atau jumlah pertemuan komite audit sebagai variabel 

kontrol memiliki nilai t statistik sebesar -2.25547, sementara nilai t 

tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-

2.25547)<nilai t tabel (-2.00247), hasil pengujian menunjukkan 

bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal, namun 

dari hasil uji parameter didapatkan hasil yang negatif atau dengan 

kata lain pertemuan komite audit perusahaan cenderung untuk tidak 

mengungkapan kelemahan pengendalian internal,. Hal ini berbeda 

dengan prediksi yang seharusnya menunjukkan hubungan yang 

positif, dan hal ini juga mendapat kesimpulan yang sama pada model 

ACFE. 

5. Variabel BIG4 sebagai variabel kontrol memiliki nilai t statistik 

sebesar -2.313431, nilai t tabel dengan α = 5% dan df =57 adalah -

2.00247. Nilai t statistik (-2.313431)<nilai t tabel (-2.00247) 

menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun dari hasil uji 

parameter didapatkan hasil yang negatif. Sehingga disimpulkan 

bahwa jenis KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal, karena KAP dengan 

predikat BIG4 mempekerjakan pegawai yang profesional dengan 

berbagai kriteria yang tinggi, dan hal ini juga menunjukkan 

kesimpulan yang sama dengan model ACFE.  
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4.2.4.2 Kualitas Komite Audit Ahli Non Akuntansi Keuangan (NACC_ACFE) 

a. Output Regresi Berganda 

Pada hasil regresi yang di tampilkan pada Tabel 4.11, diperoleh persamaan 

model regresi sebagai berikut : 

ICW = 1.205596 + 0.003396 _  + 0.183299  – 

0.072606  – 0.133168  – 0.101686 4  

 
Tabel 4.11 

 
Hasil Regresi Model NACC_ACFE 

Variabel 
Prediksi 

Koefisien t-Statistik Probabilitas 

C 
 

1.205596 3.781669 0.0004 

NACC_ACFE 
+ 

0.003396 4.649366 0* 

AI 
+ 

0.183299 4.531522 0* 

SIZE 
 

-0.072606 -3.354018 0.0015* 

MEET 
 

-0.133168 -1.755373 0.0851*** 

BIG4 
 

-0.101686 -1.659952 0.1029 
 

R-squared 0.590994 
 

Adjusted R-squared 0.551667 
 

F-statistic 15.0275 
 

Prob(F-statistic) 0 
  Sumber: Output EViews, diolah 

 *signifikan pada α 1% **signifikan pada α 5% ***signifikan pada α 10% 

b. Output Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (adjusted ) 

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.11 diperoleh koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted ) sebesar 0.551667 atau 55%. Hal ini menjelaskan 

bahwa pengungkapan kelemahan internal perusahaan yang merupakan 

variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 

55% dan sisanya sebesar 45% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

c. Output Uji F 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

model NACC_ACFE seluruh variabel independen pada penelitian ini secara 
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serempak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

penelitian. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas statistik f senilai 0% atau 

berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%. Sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa H0 ditolak  

d. Output Uji Parsial (t-Test) 

1. Variabel kualitas komite audit ahli non akuntansi keuangan 

(NACC_ACFE) memiliki nilai t statistik sebesar 4.649366 sementara 

nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah 2.00247, karena nilai t 

statistik (4.649366)>nilai t tabel (2.00247), maka kualitas komite 

audit ahli non akuntansi keuangan tidak berpengaruh signifikan, dan 

dari hasil uji parameter menunjukkan hasil hubungan yang positif. 

Kemudian dalam pengujian ahli non akuntansi keuangan, 

menunjukkan hubungan yang positif pada kualitas komite audit ahli 

non akuntansi keuangan terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal, sehingga H0 ditolak, atau dengan kata lain 

perusahaan akan cenderung mengungkapkan kelemahan 

pengendalian internal, jika memiliki proporsi komite audit yang ahli 

dalam non keuangan lebih banyak dibandingkan memiliki komite 

audit ahli dalam bidang keuangan dan akuntansi keuangan. Hal ini 

sejalan dengan hipotesis yang ada dan memiliki hasil yang sama 

dengan penelitian terdahulu oleh Johnstone (2010).  

2. Variabel independensi auditor (AI) memiliki nilai t statistik sebesar 

4.531522, sementara nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah 

2.00247, karena nilai t statistik (4.531522)>nilai t tabel (2.00247), 
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dan dilihat dari hasil uji parameter menunjukkan hubungan yang 

positif. Sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dengan 

pengertian independensi auditor memiliki hubungan yang positif 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini 

sama dengan kesimpulan yang diapat pada model ACFE dan 

ACC_ACFE, kemudian juga sejalan pada penelitian terdahulu oleh 

Zhang (2007) dan Hermanson (2007), dimana terdapat hubungan 

yang positif pada independensi auditor terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal.  

3. Variabel SIZE atau jumlah komite audit sebagai variabel kontrol 

memiliki nilai t statistik -3.354018, sementara nilai t tabel dengan 

α=5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-3.354018) < t 

tabel (-2.00247), hasil dari pengujian ini menunjukkan hasil yang 

signifikan, dan dari hasil uji parameter didapatkan hasil hubungan 

yang negatif. Sehingga disimpulkan bahwa apabila jumlah komite 

audit naik satu satuan, maka perusahaan cenderung untuk tidak 

mengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini berbanding 

terbalik dengan prediksi teori, bahwa jumlah komite audit akan 

berhubungan positif, dan hal ini juga menghasilkan kesimpulan yang 

sama dengan model ACFE dan ACC_ACFE. 

4. Variabel MEET atau jumlah pertemuan komite audit sebagai variabel 

kontrol memiliki nilai t statistik sebesar -1.755373, sementara nilai t 

tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -2.00247. Nilai t statistik (-

1.755373)<nilai t tabel (-2.00247), hasil pengujian menunjukkan 

bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal, namun 

dari hasil uji parameter didapatkan hasil yang negatif atau dengan 

kata lain pertemuan komite audit perusahaan cenderung untuk tidak 

mengungkapan kelemahan pengendalian internal. Hal ini berbeda 

dengan prediksi yang menunjukkan hubungan yang positif dan hal ini 

juga mendapat kesimpulan yang sama pada model ACFE dan 

ACC_ACFE. 

5. Variabel BIG4 sebagai variabel kontrol memiliki nilai t statistik 

sebesar -1.659952, nilai t tabel dengan α = 5% dan df = 57 adalah -

2.00247. Nilai t statistik (-1.659952)>nilai t tabel (-2.00247) 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, namun dari hasil uji 

parameter didapatkan hasil yang negatif. Sehingga disimpulkan 

bahwa jenis KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal, karena KAP dengan 

predikat BIG4 mempekerjakan pegawai yang profesional dengan 

berbagai kriteria yang tinggi. Hal ini berbeda dengan prediksi yang 

menunjukkanhubungan positif, dan juga mengahsilkan kesimpulan 

yang sama dengan model ACFE dan ACC_ACFE.  

4.2.5 Dampak Variabel Independensi Auditor terhadap Hasil Tiga Model  

 Variabel independensi auditor (AI) merupakan variabel independen yang 

ikut diuji ke dalam tiga model (ACFE, ACC_ACFE, dan NACC_ACFE) namun 

tetap dalam satu pengukuran, yaitu dengan melihat perputaran auditor eksternal pada 

tahun penelitian. Dengan demikian hal ini berdampak pada hasil AI di masing-

masing model.  

KUALITAS KOMITE..., Fionarida Citra Dewi, Ak.-IBS, 2013



 

79 
 

 Perbedaan yang muncul pada masing-masing model terhadap variabel AI 

tidak berdampak signifikan. Hal ini ditandai dengan masing-masing hasil di setiap 

model. (a.) Model ACFE; dalam model ini mendapatkan hasil pada pengujian 

parsial (t-test) senilai 4.693562, (b.) Model ACC_ACFE; dalam model ini 

mendapatkan hasil pada pengujian parsial (t-test) senilai 4.598967, dan (c.) Model 

NACC_ACFE; mendapatkan hasil pada uji parsial senilai 4.531522. Hasil yang 

muncul disini hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi variabel terhadap 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Signifikansi tertinggi muncul pada 

model ACFE kemudian diikuti dengan model ACC_ACFE dan NACC_ACFE. Hal 

ini tidak berdampak pada hubungan variabel, dimana hasil ini menunjukkan 

konsistensi pada hubungan positif.  

4.3  Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian terbukti bahwa kualitas komite audit yang dibagi 

menjadi tiga kehalian (ahli keuangan, akuntansi keuangan, dan non akuntansi 

keuangan) dan independensi auditor dapat mempengaruhi pengungkapaan 

kelemahan pengendalian internal suatu perusahaan. Dengan demikian perusahaan 

sampel yang belum mengungkapkan sepenuhnya mengenai kelemahan pengendalian 

internalnya, dapat melihat lagi tugas sebenarnya dari seorang komite audit yang 

memiliki keahlian masing-masing, apakah sudah memaksimalkan keahliannya untuk 

membantu perusahaan dalam mengungkapkan kelemahan pengendalian internalnya. 

Demikian juga pada perusahaan sampel harus memperhatikan waktu perputaran 

auditor, apakah sudah melewati batas yang telah ditentukan atau belum.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk melihat hubungan kualitas 

komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal dan 

independensi auditor terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada 

perusahaan di Asia yang listed di New York Stock Exchange (NYSE) periode tahun 

2012. Dari hasil penelitian yang telah diolah, terdapat beberapa kesimpulan yang 

didapat sebagai berikut: 

1. Kualitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal, dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

kualitas komite audit, dimana terdapat ahli keuangan berhubungan negatif 

signifikan, ahli akuntansi keuangan dengan hasil berhubungan negatif 

signifikan, dan ahli non akuntansi keuangan dengan hasil berhubungan 

positif signifikan. Hal ini diartikan bahwa perusahaan dengan proporsi 

komite audit dengan ahli keuangan dan akuntansi keuangan yang lebih 

banyak cenderung semakin tidak mengungkapkan kelemahan pengendalian 

internal. Sedangkan perusahaan dengan proporsi komite audit ahli non 

akuntansi keuangan lebih banyak cenderung semakin mengungkapkan 

kelemahan pengendalian internalnya. Zhang (2007) mengungkapkan dalam 

penelitiannya hasil yang negatif diakibatkan karena adanya kemampuan 

komite audit untuk memperbaiki terlebih dahulu kelemahan yang dimiliki 

pengendali internal, kemudian memungkapkannya dalam laporan keuangan. 
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2. Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

kelemahan pengendalian internal. Dalam penelitian ini, independensi auditor 

diukur dengan terjadinya perputaran auditor pada tahun penelitian pada 

perusahaan sampel. Sehingga diartikan bahwa perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan kelemahan pengendalian internal, jika perusahaan sampel 

melakukan perputaran auditor pada tahun penelitian. 

5.2  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat penulis 

sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini, perusahaan sebaiknya 

memiliki proporsi komite audit yang ahli dalam keuangan, akuntansi 

keuangan, dan ahli keuangan yang proporsional, karena hal ini dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam mengontrol pengendalian internal 

perusahaan agar dapat memaksimalkan tugasnya, terutama dalam 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal. Kemudian perusahaan juga 

harus memperhatikan masa kerja auditor dalam melakukan proses audit, 

karena auditor sebagai pengawas eksternal dapat mempengaruhi hasil 

laporan audit yang nantinya memberikan opini audit. 

  

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Hasil yang didapat pada kualitas komite audit ahli keuangan dan akuntansi 

keuangan tidak sesuai dengan hipotesis yang ada dalam penelitian kali ini. 

Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan jumlah perusahaan sampel dan 
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tahun penelitian yang hanya satu tahun. Sehingga pada penelitian 

selanjutnya, akan lebih baik jika (1.) menambahkan tahun penelitan pada 

perusahaan sampel agar kualitas komite audit ahli keuangan dan akuntansi 

keuangan dapat sesuai dengan teori yang ada, dan (2.) adanya pembedaan 

atau pemisahan karakteristik perusahaan, misal pemisahan antara perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa dan atau non jasa.  
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