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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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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. 

Keterkaitannya dengan hal ini pengendalian internal berperan penting dalam mengawasi 

jalannya pembuatan laporan perusahaan secara keseluruhan dengan mengungkapkannya 

dalam laporan keuangan. 

Sarbanes Oxley Act (2002) mengungkapkan dua hal mengenai pengungkapan 

pengendalian internal, yang pertama section 302 dan section 404, dimana dijelaskan pada 

section ini akan adanya peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan 

dengan penilaian management terhadap pengendalian internal. Sehingga pengungkapan 



2 
 

yang diangkat pada penelitian ini fokus kepada pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal. 

Zhang (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas komite audit 

dengan kelemahan pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif , 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).  

Hasil dalam penelitian Defond (2002), ia tidak menemukan jika independensi 

auditor, dan 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.  

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. 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 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)” 
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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).  

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), biaya 

penjaminan oleh agen (bonding costs), dan biaya terakhir yang timbul adalah residual 

loss, hal ini seperti pencadangan yang dilakukan prinsipal, sebagai antisipasi prinsipal 

apabila agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.  

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). 

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.  
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2.3  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). 

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. 

Pengukuran kelemahan material dalam pengendalian internal 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  
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c. Lemahnya pengendalian internal pada prosedur dalam pemisihan tugas 

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  

2.4  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). 

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 

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: 
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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. 

2.5  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. 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. 

2.6  Penelitian Terdahulu  

Lihat Tabel 2.1 

2.7  Kerangka Pemikiran  

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Variabel Kontrol : 

 Ukuran Komite Audit  

 Jumlah Pertemuan  

Kualitas Komite Audit 

+ Pengungkapan 

Kelemahan 

Pengendalian Internal 
Variabel Kontrol : 

 Tipe Auditor  

Independensi Auditor 

+ 
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2.8  Hipotesis 

H01: Kualitas komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal 

Ha1: Kualitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal  

H02: Independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal 

Ha2: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal  

III.  METODE PENELITIAN  

3.1  Obyek Penelitian  

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 

3.2  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 

𝐼𝐶𝑊 = 𝛽0+𝛽1𝐴𝐶𝐹𝐸𝑖+𝛽2𝐷𝐴𝐼𝑖+𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖+𝛽4𝑀𝐸𝐸𝑇𝑖+𝛽5𝐷𝐵𝐼𝐺4𝑖+𝑒𝑖 

 Model ACC_ACFE 

𝐼𝐶𝑊 = 𝛽0+𝛽1𝐴𝐶𝐶_𝐴𝐶𝐹𝐸𝑖+𝛽2𝐷𝐴𝐼𝑖+𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖+𝛽4𝑀𝐸𝐸𝑇𝑖+𝛽5𝐷𝐵𝐼𝐺4𝑖+𝑒𝑖 
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 Model NACC_ACFE 

𝐼𝐶𝑊 = 𝛽0+𝛽1𝑁𝐴𝐶𝐶_𝐴𝐶𝐹𝐸𝑖+𝛽2𝐷𝐴𝐼𝑖+𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖+𝛽4𝑀𝐸𝐸𝑇𝑖+𝛽5𝐷𝐵𝐼𝐺4𝑖+𝑒𝑖 

Dimana : ICW = Pengungkapan kelemahan Internal Control  

 (Internal Control Weakness) 

ACFE  = Kualitas Komite Audit Ahli Keuangan  

ACC_ACFE = Kualitas Komite Audit Ahli Akuntansi Keuangan  

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 

3.3  Operasionalisasi Variabel  

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. 

Variabel independen yang pertama yaitu komite audit, dimana pengukuran variabel 

ini dilihat dari keahliannya dalam melakukan pekerjaan: 
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 Keahlian Keuangan 

ACFE  = 
∑ 𝐴ℎ𝑙𝑖𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

∑ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 x 100 %  

 Keahlian Akuntansi Keuangan  

ACC_ACFE = 
∑ 𝐴ℎ𝑙𝑖 𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

∑ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 x 100 % 

 Keahlian Non-Akuntansi Keuangan  

NACC_ACFE = 
∑ 𝐴ℎ𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖  𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

∑ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 x 100 % 

 

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. 

Variabel kontrol pertama jumlah 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. 

Variabel kontrol yang kedua yaitu jumlah pertemuan komite audit. 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. 

Variabel kontrol yang terakhir yaitu jenis KAP. Hal ini perlu dikontrol karena jenis 

auditor dapat berbeda pada perusahaan sampel, dan hal ini memungkinkan adanya 

pengaruh pada keindependensian 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. 
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IV.  Analisis dan Pembahasan  

4.1  Model ACFE  

Model ACFE mendapatkan hasil bahwa H0 tidak dapat ditolak (Tabel 4.1), 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), 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.  

4.2  Model ACC_ACFE 

Model ACC_ACFE mendapatkan hasil yang disimpulkan bahwa H0 tidak dapat 

ditolak (Tabel 4.2), 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 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.  

4.3  Model NACC_ACFE 

Model NACC_ACFE dalam pengujian, menunjukkan hubungan yang positif pada 

kualitas komite audit ahli non akuntansi keuangan terhadap pengungkapan kelemahan 
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pengendalian internal, sehingga H0 ditolak (Tabel 4.3), 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).  

4.4  Dampak Variabel Independensi Auditor Terhadap Hasil Tiga Model  

Perbedaan yang muncul pada masing-masing model terhadap variabel AI tidak 

berdampak signifikan (tabel xxx). Hal ini ditandai dengan masing-masing hasil di setiap 

model. 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.  

4.5  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.  

V.  Simpulan dan Saran  

5.1  Kesimpulan  

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 
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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. 

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  

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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Tabel 2.1 

Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 
Peniliti  

Judul Penelitian  
Variabel  Metode 

Analisis 

Hasil 
Peneliti

an  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 
Regressi

on  

+ 

Foreign Currency  + 

Firm Age + 

Book Value - 

Market Cpital  - 

ROA - 

CFO/A - 

Large Auditor  + 

2 
Doyle, J 
(2006) 

Determinants of 

Weakness in 
Internal Control 
over Financial 

Reporting  

Material 

Weakness 
(Kelemaha
n 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 
Pengendali

an Internal  

Kualitas Komite Audit 

Logit 

Regression  

≠ 

Independensi Auditor 

≠ 

5 
Hermanso
n (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 + 
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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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Tabel 4.1 
 

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 

 

 
Tabel 4.2 

 
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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Tabel 4.13 
 

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 

 


