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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola 

perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Komite audit adalah salah 

satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang membantu 

mengendalikan dan mengawasi manajemen. Bapepam melalui surat edaran KEP-

643/BL/2012 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite 

audit. Komite audit menjalankan peran penting dalam mengawasi operasi dan 

sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan melindungi kepentingan 

pemegang saham. Komite audit memberikan kontribusi pada pengembangan 

rencana strategis perusahaan dan diharapkan untuk menyediakan input dan 

rekomendasi kepada dewan direksi dengan memperhatikan pada setiap persoalan 

keuangan atau operasional. Oleh karena itudiakui bahwa sebuah komite audit 

yang efektif akan berfokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, 

khususnya pada lingkungan bisnis yang sedangberubah yang berada di luar 

kendali perusahaan komite audit yang efektif diharapkan berfokus pada 

optimalisasi kekayaan pemegangsaham dan mencegah maksimalisasi kepentingan 

pribadi oleh manajemen puncak. 

Pembentukan Komite Nasional Good Corporate Governance di Indonesia 

menegaskanperan komite audit.Peran dan tanggung jawab komite audit akan 

dituangkan dalam Charter komite audit yang secara umum dikelompokkan 
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menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan 

risk and control management. Pada bulan Mei 2002, Komite Nasional Good 

Corporate Governance mengembangkan pedoman pembentukan komite 

audityang efektif. Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang 

masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan 

internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dibentuknya komite audit 

adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan 

dan audit ekstern, memberikan pengawasan independenatas proses risiko dan 

kontrol dan melaksanakan pengawasan independen atas proses tata 

kelolaperusahaan. Praktik corporate governance yang baik mampu meningkatkan 

kinerja finansial perusahaan dan meningkatkan frekuensi rapat komite audit. 

Dalam pedoman pembentukan komit eaudit yang efektif tersebut, dijelaskan 

pedoman mengenai karakteristik komite audit untuk menjamin praktek-praktek 

corporate governance yang baik. Semua perusahaan yang listed diBursa Efek 

Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi karakteristik 

komiteaudit.  

Delegasi dari beberapa peran pengawasan dewan direksi untuk mengaudit 

komite telah memperluas fungsi komite audit untuk menutupi area yang lebih luas 

termasuk pemantauan manajemen puncak dan sistem kontrol, dan menyetujui 

strategi perusahaan. Komite audit memainkan peranan penting untuk mengawasi 

danmemantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal,dan 

audit eksternal. Komite audit berperan sebagai penghubungkomunikasi antara 

manajemen dengan auditor internal dan eksternal (Carcello et al., 2002). 
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Keberadaan komite audit sebagai bagian dari good corporate governance diatur 

dalam Surat Keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) melalui Kep-29/PM/2004. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawabnya, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik 

sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Dalam rapatnya, komite audit 

dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau dan mendiskusikan isu-isu 

signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen namun, menurut penilaian 

komite audit, mungkin memerlukan tindak lanjut. DeZoort et al. (2003) 

menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan 

penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit 

eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan tanggungjawabnya. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menjelaskan bahwa: Pertama, Komite 

audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) 

bulan. Kedua, rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Ketiga, keputusan rapat komite audit 

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keempat, setiap rapat komite 

audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite 

audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. 
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Selain itu kebijakan penyelenggaraan rapat juga diatur dalam Piagam 

Komite Audit (committee audit charter) yang tertuang dalam Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 

Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Hal-hal 

inilah yang menyebabkan pentingnya meneliti tentang frekuensi rapat komite 

audit di Indonesia.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit 

antara lain: ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan ukuran komite 

audit.  

Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang pertama 

adalah ukuran dewan komisaris. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan 

bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Rizzotti dan Greco (2013), Adelopo et al. (2012) 

serta Greco (2011) meneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Hasil analisis adalah ukuran dewan komisaris 

terbukti berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. 

Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang kedua 

adalah independensi dewan komisaris. Penelitian-penelitian sebelumnya 

memberikan bukti empiris bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Rizzotti dan Greco (2013), Adelopo 

et al. (2012) serta Greco (2011) meneliti tentang pengaruh independensi dewan 

komisaris terhadap frekuensi rapat komite audit.Hasil analisis adalah 
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independensi dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap frekuensi 

rapat komite audit. 

Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang ketiga 

adalah kepemilikan manajerial. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan 

bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Rizzotti dan Greco (2013), Greco (2011) serta 

Baxter (2010) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Hasil analisis adalah kepemilikan manajerial terbukti 

berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. 

Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang keempat 

adalah kepemilikan institusional. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan 

bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Rizzottidan Greco (2013), Adelopo et al. (2012) 

serta Greco (2011) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

frekuensi rapat komite audit. Hasil analisis adalah kepemilikan institusional 

terbukti berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. 

Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang kelima 

adalah ukuran perusahaan.Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan bukti 

empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat 

komite audit. Greco (2011), Yin et al. (2011) serta Baxter (2010) meneliti tentang 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap frekuensi rapat komite audit.Hasil analisis 

adalah ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat 

komite audit. 
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Faktor yang mempengaruhi frekuensi rapat komite audit yang keenam 

adalah ukuran komite audit. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan bukti 

empiris bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat 

komite audit. Adelopo et al. (2012), Greco (2011) serta Yin et al. (2011) meneliti 

tentang pengaruh ukuran komite audit terhadap frekuensi rapat komite audit. Hasil 

analisis adalah ukuran komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap 

frekuensi rapat komite audit. 

Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat 

sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang 

ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut Lin et al. (2009) anggota komite audit 

perlu aktif dalam melaksanakan tugasnya. Apabila anggota komite audit tidak 

aktif dalam melaksanakan rapat, maka komite audit tidak dapat secara efektif 

melakukan pengawasan.Frekuensi rapat komite audit adalah catatan terpublikasi 

dan tersedia untuk mengetahui keaktifan dari komite audit dan sebagai regulator 

pemberi tekanan atas perlunya rapat secara berkala untuk komite audit. Komite 

audit yang melakukan rapat secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik 

dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Hal tersebut merupakan motivasi 

riset atau isu penelitian ini.  

Penelitian ini menggabungkan penelitian Wahyuningtyas (2014) yang 

meneliti pengaruh independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan ukuran komite audit terhadap 

frekuensi rapat komite audit dengan penelitian Yin et al. (2011) untuk variabel 

ukuran dewan komisaris. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul: 
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”Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris 

Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit Di Indonesia.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap frekuensi 

rapat komite audit?  

2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

frekuensi rapat komite audit?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaristerhadap frekuensi 

rapat komite audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaristerhadap 

frekuensi rapat komite audit. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

mengenai kegunaan frekuensi rapat komite audit dan beberapa faktor yang 
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mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

investor dalam mengambil keputusan.  

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit di 

Indonesia.  

3. Bagi Pengambil Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi emiten dalam 

menetapkan kebijakan terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap frekuensi rapat komite audit di Indonesia. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Komite audit memainkan peranan penting untuk mengawasi dan 

memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan 

audit eksternal. Komite audit berperan sebagai penghubung komunikasi antara 

manajemen dengan auditor internal dan eksternal (Carcello et al., 2002). 

Keberadaan komite audit sebagai bagian dari good corporate governance diatur 

dalam Surat Keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) melalui Kep-29/PM/2004. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 

tanggung jawabnya, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik 

sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Dalam rapatnya, komite audit 

dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau dan mendiskusikan isu-isu 

signifikan telah dikomunikasikan dengan manajemen namun, menurut penilaian 
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komite audit, mungkin memerlukan tindak lanjut. DeZoort et al. (2003) 

menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan 

penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit 

eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan 

fungsi, tugas dan tanggungjawabnya. 

 

  H1 (+) 

 H2 (+) 

  

  

   

  

  

  

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

  

VARIABEL KONTROL 
Frekuensi 

Rapat Komite 

Audit 

Independensi Dewan Komisaris 

Kepemilikan Manajerial 

 
Kepemilikan Institusional 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran Komite Audit 

Ukuran Dewan Komisaris 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka pikir serta 

definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, desain riset serta alat analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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