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ABSTRAK 

 

UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN  

AUDIT INTERNAL 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI 2016-

2018) 

 

Oleh: 

Erlinda Nila Luvita 

 

Audit internal berperan penting sebagai komponen kunci dari praktik good 

corporate governance telah meningkat sebagai hasil dari berulangnya skandal 

keuangan  yagng terjadi di berbagai belahan dunia. Investor maupun pemangku 

kepentingan lainnya dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan 

membutuhkan audit internal sebagai pihak yang independen yang memberikan 

informasi berbagai aktivitas dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, penyebaran kepemilikan, 

kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan komite manajemen risiko 

terhadap ukuran audit internal. Berdasarkan metode pengambilan sampel dengan 

purposive sampling dengan periode penelitian selama 3 tahun, dari tahun 2016 

sampai dengan 2018 diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan perbankan dengan 

45 data sampel penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap ukuran audit internal Penyebaran kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap ukuran audit internal, sedangkan kepemilikan asing, 

ukuran komite audit,dan komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap 

ukuran audit internal. 

 

Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Penyebaran Kepemilikan, Kepemilikan 

Asing, Ukuran Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan 

Ukuran Audit Internal  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Semakin meningkatkanya kompetisi antar perusahaan, mengakibatkan 

pentingnya perusahaan dalam memaksimalkan nilai dan kualitas perusahaan. 

Melalui Good Corporate Governance(GCG),para pemangku kepentingan 

dapat memperoleh informasi perusahaan  dalam setiap aspek bisnis dan 

operasional. Setiap perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan 

standar tata kelola yang baik dan berupaya keras menerapkan GCG secara 

berkesinambungan. Perusahaan harus memiliki fungsi yang dapat 

menilaikualitasGCG tersebut yaitu dengan audit internal. 

 Audit internal berperan penting sebagai komponen kunci dari praktik tata 

kelola perusahaan yang baiktelah meningkat sebagai hasil dari berulangnya 

skandal keuangan dan fokus luas oleh peraturan pemerintahan di seluruh 

dunia pada konsep pengendalian internal dan manajemen risiko (Sarens, dkk 

2009 serta Ismael dan Roberts, 2018). Tata kelola perusahaan di seluruhdunia 

sekarang secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi tentang efektivitas sistem pengendalian internal mereka, (Ismael 

dan Roberts, 2018;Sarens, dkk, 2009) menemukanbahwa keterlibatan audit 

internal dalam pemantauan dan meningkatkan pengendalian internal 

menyediakan tingkat signifikan kenyamanan kepada komite audit. 

 Investor maupun pemangku kepentingan lainnya dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan membutuhkan audit internal 
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sebagai pihak yang independen yang memberikan informasi berbagai 

aktivitas dari organisasi. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai 

pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas suatu 

organisasi(Mulyadi, 2013:211). Audit internal merupakan bentuk 

pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas 

dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain. Ukuran audit internal 

adalah mengukur sejauh mana tingkat investasi sebuah perusahaan dengan 

pengawasan dari fungsi audit internal, dan menyelidiki mengapa tingkat 

investasi perusahaan tersebut besar atau kecil pada pengawasan dari fungsi 

audit internal (Sarens dan Abdolmohammadi, 2011).  

 Unit audit internal terbentuk akan dapat dilihat seberapa efektif dan 

dibutuhkannya fungsi audit internal bagi suatu perusahaan.Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, setiap emiten diwajibkan 

memiliki audit internal dengan minimal 1 orang. Otoritas Jasa Keuagan 

(OJK) tidak membatasi jumlah audit internal yang ada dalam setiap emiten, 

sehingga disetiap emiten memiliki ukuran fungsi audit internal yang berbeda-

beda. 

 Karyawan Bank BNI merugikan keuangan negara 117,5 miliar dan 

menguntungkan orang lain. Perbuatan itu dilakukan melalui analisa kredit 

yang dijalankan tidak sesuai prosedur.Pengajuan kredit sebesar 133 miliar 

untuk modal kerja dan investasi kebun kelapa sawit serta pabrik kelapa sawit 

atas PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL) memberikan jaminan sertifikat 

https://www.merdeka.com/gaya/9-langkah-cara-membuat-surat-lamaran-kerja-yang-efektif-agar-mudah-diterima-kln.html
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Hak Guna Usaha (HGU) 102 tertanggal 18 Agustus 2005 yang ternyata 

belum menjadi miliknya. Jaminan itu bahkan masih sebaai agungan di bank 

dan dalam posisi kredit macet (sumber: merdeka.com). 

 Kasus PT Bank Bukopin Tbk merevisi laporan keuangan tiga tahun 

terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017 yang menyita perhatian otoritas terkait, 

yaitu Bursa Efek Indonesiadan Otoritas Jasa Keuangan. OJK belum mendapat 

informasi mengenai manipulasi kartu kredit dan masih dalam tahap klarifikasi 

revisi laporan keuangan yang terjadi di Bukopin. Otoritas bursa akan 

memberi sanksi apabila ada perbedaan signifikan antara laporan keuangan 

lama dengan versi revisi yang dilakukan Bukopin. Kejadian inilolos dari 

berbagai pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit 

internal Bukopin, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen, 

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu 

kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam 

pengawasan perbankan (sumber: detik.com). Audit internal sebagai unit 

internal yang independen seharusnya dapat mengantisipasi atas kejadian ini. 

 Korupsi pemberian kredit BJBSyariah kepada PT Hastuka Sarana Karya 

(HSK) periode 2014-2016 dalam proyek Garut Super Blocksebesar Rp 566,45 

miliar. Debitur tidak memberikan agunan kepada Bank BJB, sedangkan 

sertifikat tanah induk pokok diagunkan ke bank lain. PT HSK mengajukan 

161 pihak yang akan membeli ruko di area pusat perbelanjaan di Garut untuk 

meyakinkan pihak bank, namun pembayaran oleh 161 debitur macet.Anak 

usaha Bank BJB itu tidak memiliki agunan dari kredit yang disalurkan. Kredit 
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tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA).KTA 

yang disalurkan oleh perbankan hanya berkisar 200 juta rupiah hingga 300 

juta rupiah. Bank BJB Syariah juga telah melakukan audit khusus mengenai 

kasus ini (sumber: detik.com).Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus 

membenahi dua haldi internal,pertama auditor internal, dan kedua 

pengawasan yang melekat.ankan 

 Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas 

menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat harus bertanggujawab atas 

dana yang telah diberikan terlebih pemberian kredit. Fenomena-fenomena 

tersebut menunjukkan penyebab terjadi risiko pembiayaan pada bank adalah 

lemahnya suatu pengawasan yaitu peran audit internal terhadap pembiayaan 

atau kredit yang diberikan. Bank tidak akan terjadi kebobolan ketika 

pegawasan audit internal dan pengendalia risiko berjalan efektif baik jumlah 

anggota maupun aktivitas kegiatan.Adanya jumlah audit internal yang 

memadai akan mampu mengawasi keputusan manajemen, prosedur 

pengendalian internal, serta memberi konsultasi kepadamanajemen risiko 

dalam pemberian kredit agar tidak terjadi kredit fiktif. 

 Kejadian merevisi laporan keuanganjuga memerlukan jumlah audit 

internal yang memadai sebagai pengawasan saat membuat laporan keuangan. 

Hal ini dilakukan secara efektif  agar tidak terjadi kecurangan dengan 

memasukkan akun maupun nominal yang fiktif yang akan menguntungkan 

satu pihak saja. Sesuai POJK 56/POJK.04/2015, audit internal sebagai pihak 

independen dapat memberikan keyakinan terhadap para pemangku 
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kepentingan salah satunya dengan mengawasi pengungkapan informasi 

keuangan. Jumlah auditor internal perbankan dari tahun 2016 hingga 2018 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Audit Internal Perbankan 

No Tahun Jumlah Auditor 

1 2016 2072 

2 2017 2250 

3 2018 2252 

 Sumber: www.idx.co.idTabel 1.1 Jumlah Audit Internal Perbankan 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah auditor internal dari tahun 

2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat mmperlihatkan 

bahwa audit internal dibutuhkan dalam perbankan setiap tahunnya. 

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi 

keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut 

memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik 

serta dapat bekerja secara independen dan objektif. Peran auditor internal 

seharusnya dapat mengatasi atas kasus-kasus tersebut, karena perannya dalam 

mendorong pelaksanaan manajemen resiko, pengawasan, dan proses tata 

kelola.Auditor internal sebagai pengendalian terhadap pengendalian internal 

perusahaan (Mulyadi, 2010:212). 

 Penelitian Carcello, dkk (2005), Goodwin-Stewart dan Kent(2006), 

Sarens dan Abdolmohammadi (2007), Gronewold dan Heerlein 

(2009),(Anderson, dkk (2012), serta Ismael dan Roberts (2018) menyatakan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ukuran audit internal. 

Berbeda pada penelitian Alhajri (2017), yang menyatakan ukuran perusahaan 

http://www.idx.co.id/


6 
 

 
 

tidak berpengaruh positif terhadap ukuran audit internal.Hasil penelitian 

Alhajri (2017) dan (Pratami, 2015) menyatakan penyebaran kepemilikan 

tidak berpengaruh terhadap ukuran  audit internal. Hasil penelitian Sarens, 

dkk (2011) menyatakan hasil yang berbeda yaitu berpengaruh positif terhadap 

ukuran audit internal.  

 Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ukuran audit 

internalpada hasil penelitianIsmael dan Roberts (2018), Alhajri (2017), 

Zaman dan Sarens (2013) serta Anderson, dkk (2012). Ukuran komite audit 

sebagai variabel kontrol pada penelitian Barua (2010). Penelitian Stewart dan 

Kent (2006) menghasilkan hubungan yang berlawanan, yaitu berhubungan 

negatif terhadap ukuran audit internal. Komite manajemen risiko berpengaruh 

positif terhadap ukuran audit internal pada penelitian Ismael dan Roberts 

(2018), Alhajri (2017) serta Stewart dan Kent (2006).Berbeda dengan 

penelitian Rabóczki, M(2018), komite manajemen risiko tidak berpengaruh 

terhadap ukuran audit internal. Perbedaan hasil penelitian yang tidak 

konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya menjadikan faktor-faktor 

tersebut diteliti kembali dan menjadi research gap dalam penelitian ini. 

 Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan kurangnya peran dariaudit 

internal. Audit internal diperlukan untuk menilai kualitas dari good corporate 

governance, manajemen risiko dan pengendalian yang diharuskan di setiap 

perusahaan agar tidak terjadi kasus-kasus seperti kecurangan dalam 

perusahaan.Audit internal juga dapat menambah nilai dengan membantu 

organisasi mencapaiekonomi, efisiensi dan efektivitas (Al-Twaijry, dkk, 
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2003) dan dapat mempengaruhi apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

eksternalperusahaan (Prawitt, dkk, 2009). Audit internal dapat memberikan 

keyakinan memadai tentang keandalanlaporan keuangan, dengan mendeteksi 

kelemahan dalam pengendalian keuangan perusahaan (Skaife, dkk 2008; 

Beasley, dkk 2009; Ismael dan Roberts, 2018) dan dengan mendeteksi 

manajemen laba (Prawitt, dkk, 2009).Agar tidak terjadi kerugian bagi 

perusahaan maupun pihak yang berkepentingan diperlukan jumlah audit 

internal yang memadai.Peran audit internal di negara berkembang biasanya 

telah difokuskan pada audit laporan keuangan tradisional dan kepatuhan 

terhadap pengendalian internal, denganperhatian yang sangat langka 

diberikan kepada peran nilai tambah kontemporer dari audit internal yang 

disediakan oleh definisi IIA(Ebaid, 2011). 

 Terdapat tiga perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitupertama 

menambahkan variabel kepemilikan asing. Penambahan variabel kepemilikan 

asing menjadi saran pada penelitian sebelumnya (Alhajri, 2017). Investor 

asing menghindari investasi di perusahaan dengan tata kelola yang 

buruk(Leuz,dkk 2010). Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang  

tinggi menggunakan audit internal sebagai bagian dari kualitas sistem tata 

kelola yang tinggi (Rönkkö, dkk, 2018). Kepemilikan asing mengharuskan 

pengawasan yang intensif melalui fungsi audit internal yang akan berdampak 

pada jumlah anggota audit internal. Hasil penelitian berbeda pada Rabóczki, 

M(2018), kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap audit internal. 
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 Kedua, sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan. Perbankan 

sebagai sampel karena bank berperan menjalankan fungsi intermediasi atas 

arus dana dalam suatu perekonomian. Dampak yang dialami bank ketika 

mengalami permasalahan akan mempengaruhi keputusan para pemangku 

kepentingan, bahkan dapat berdampak secara domestik maupun internasional. 

Sebagian besar kegiatan operasional perbankan menggunakan dana dari para 

nasabah, dan bank bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana 

nasabah tersebut baik yang disimpan maupun dipinjamkan.  

 Keberadaan dan keberlangsungan bisnis perbankan dalam suatu 

perekonomian menjadi area yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas 

suatu negara. Perbankan memiliki peraturan tambahan daripada jenis 

perusahaan lain yang terdaftar di BEI. Otoritas Jasa Keuangan membuat 

peraturan fungsi audit internaltersendiri untuk perbankan yaitu Nomor 

1/POJK.03/2019TentangPenerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. 

 Perbedaan yang ketiga, periode yang digunakan pada tahun 2016-

2018karena penelitian sebelumnya, menggunakan periode satu tahun saja 

(Sarens, 2011; Barua, 2010; Anderson, dkk 2012; Pratami, 2015; Ronkko, 

dkk, 2017; Abdolmohammadi, 2017; Alhajri, 2017; Ismael dan Roberts, 

2018).Penelitian sebelumnya menyarankan untuk memperpanjang periode 

pengamatan.Pengambilan periode tiga tahun karena terjadi perubahan fungsi 

audit internal pada peraturan nomor 56/POJK.04/2015 pada 23 Desember 

2015 dari peraturan sebelumnya. Peraturan tersebut dapat secara aktif 

dilaksanakan pada tahun 2016 mengingat penerbitan peraturan pada akhir 
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tahun 2015. Fungsi audit internal suatu perseroan dari yang awalnya sebagai 

suatu tindakan koreksi atau mencari kesalahan, menjadi suatu tindakan 

progresif dan roduktif dalam menyampaikan saran. 

 Pengurangan dua variabel diakibatkan terjadi konsistensi penelitian-

penelitian sebelumnya, akibat dari penggunaan sampel serta data yang 

digunakan. Piutang dan persediaan berpengaruh positif terhadap ukuran audit 

internal pada Carcello (2005), Stewart dan Kent (2006), Knechel dan 

Willekens (2006), serta Ismael dan Roberts (2018). Variabel proporsi aset 

dalam piutang dan persediaan tidak dapat digunakan dalam penelitian ini 

karena penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI, dimana tidak mempunyai persediaan. Afiliasi perusahaan ke industri 

keuangan berpengaruh positif terhadap ukuran audit internal pada penelitian 

Carcello, dkk (2005), Stewart dan Kent (2006), Barua, dkk (2010) dan Alhajri 

(2017).Penelitian ini menggunakan sampel perbankan yang merupakan 

industri keuangan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ukuran audit internal? 

2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ukuran audit internal? 

3. Apakah good corporate governance berpengaruh terhadap ukuran audit 

internal? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh ukuran  perusahaan 

terhadap ukuran audit internal 
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2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruhstruktur kepemilikan 

terhadap ukuran audit internal 

3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh good corporate 

governance terhadap ukuran audit internal 

D. Kontibusi Penelitian 

1. Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengklarifikasikan hasil penelitian 

sebelumnya, dan untuk penelitian selanjutnya kekurangan dalam penelitian 

ini dapat memberikan kesempurnaan dalam penelitian yang sejenis. 

2. Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa bukti 

empiris mengenai ukuran perusahaan, struktur modal, ukuran komite 

audit, danmanajemen risiko terpisah terhadap ukuran audit internal. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak 

perusahaan mengenai pentingnya penerapan fungsi audit internal. 

Selain itu, menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan 

komisaris dan manajemen puncak perusahaan dalam mengembangkan 

audit internal yang dimiliki oleh perusahaan. 

c. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan telaah teori,telaah penelitian seelumnya, faktor yang 

mempengaruhi ukuran  auditor internal, dan model penelitian.  

BAB III METODA PENELITIAN  

Bab ini menguraikan populasi dan prosedur pengumpulan data, jenis dan 

sumber data, Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel, dan metoda 

analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan menjelaskan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum sampel dan hasil analisis data serta interpretasi hasil 

penelitian.  

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran 

bagi penelitian mendatang. 



12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah Teori 

1. Teori Agensi 

Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaan sebagai 

“agent” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang 

merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis 

kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang 

saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan 

perusahaan ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan 

yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrakantara 

manajer (agent) dengan pemilik (principal). Agar hubungan kontraktual 

inidapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas 

pembuatankeputusan kepada manajer. 

Meskipun prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang 

kepada agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis 

dalam operasi perusahaan. Perusahaan yang melakukan pemisahan fungsi 

pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan mengakibatkan munculnya 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Perbedaan 

ini dapat terjadi karena manajer tidak perlu ikut menanggung risiko 

sebagai akibat adanya pengambilan keputusan yang salah, begitu pula 

jika mereka tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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Asumsi teori keagenan adalah bahwaprinsipal dan agen bertindak 

rasional dan menggunakan kontrakuntuk memaksimalkan kekayaan 

mereka. Konsekuensi dari asumsiini mungkin masalah 'moral hazard' 

(Jensen dan Meckling, 1976),menunjukkan bahwa dalam upaya untuk 

memaksimalkankekayaan mereka sendiri, agen mungkin menghadapi 

dilemabertindak melawan kepentingan prinsipal mereka.Principal tidak 

memiliki akses ke semua informasi yang tersedia, pada saat keputusan 

dibuat olehagen, mereka tidak dapat menentukan apakah tindakan 

agendalam kepentingan terbaik dari perusahaan. Untuk 

mengurangikemungkinan masalah ini (disebut adverse selection) dan 

masalahmoral hazard, principal dan agen terlibat dalam kontrak untuk 

mencapai yang optimal,termasukpembentukan proses pemantauan seperti 

audit internal (Adams, 1994). 

2. Ukuran Audit Internal 

Audit internal merupakan kegiatan memberi keyakinan dan konsultasi 

yang bersifat independen dan objektif, bertujuan untuk meningkatkan 

nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang 

sistematis. Pendekatan sistematis tersebut dengan cara mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

tata kelola perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015). Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai 

pada pengendalian internal serta efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai 

tugas organisasi. Audit internal merupakanbentuk pengendalian yang 
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fungsinya untuk mengukur dan menilai efektifitas dari  setiap unsur 

pengendalian internal yang lain(Mulyadi, 2010:211). 

 Audit internal dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, 

keuangan, dan kegiatan lain, yang berguna memberi jasa bagi manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Penyediaan jasa auditor 

internal dilakukan dengan cara menyajikan analisis, penilaian 

rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

manajemen. Auditor internal tidak hanya terbatas pada unit atas catatan 

akuntansikarena berhubungan dengan semua tahap kegiatan 

perusahaan(Mulyadi, 2010:211). 

 Ukuran audit internal mengukur tentang sejauh mana tingkat 

investasi sebuah perusahaan dengan pengawasan dari audit internal, serta 

menyelidiki mengapa tingkat investasi perusahaan tersebut besar atau 

kecil pada pengawasan dari unit audit internal yang ditentukan (Sarens 

dan Abdolmohammad, 2011).Salah satu bagian penting dari struktur tata 

kelolaperusahaan bank adalah audit internal. Tujuan audit internal untuk 

memajukan efisiensi yang secara langsung meningkatkan kinerja bank 

dan memastikan proses pelaporan keuangan yang kredibel (Al-Matari, 

2016). 

 Audit internal dapat menambah nilai dengan mengkomunikasikan 

informasi penting danberbagi praktik terbaik (Jones, 2017). Auditor 

internal harus cukup berkualitas, dan dalam kepemilikandari semua 

pengetahuan yang diperlukan dan keterampilan untukmelaksanakan 
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tanggung jawab terkait dengan tugas-tugas audit (Alzeban, 2013).Ukuran 

departemen audit internal yang rendah tidak dapat memberikan 

pemenuhan tujuan yang ditetapkandalam undang-undang, aktivitas yang 

dipengaruhi oleh kelangkaansumber daya yang dialokasikan (Dascalu, 

2016). Audit memerlukan ukuran yang sesuai agar tercapai tujuan 

perusahaan yang optimal dan tata kelola perusahaan yang berkualitas. 

Penggunaan ukuran dalam audit internal menunjukkan investasi 

perusahaan terhadap fungsi audit internal dalam perspektif ukuran 

perusahaan (Sarens dan Abdolmohammadi, 2011). 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa ukuran antara lain 

total penjualan, total aset, log size, jumlah pegawai, nilai pasar 

perusahaan, dan nilai buku perusahaanuntuk menetukan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan (Rochimawati, 2010).Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan 

menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva (Hartono, 

2008:14). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

ukuran suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah 

perusahaan yang ditunjukan atau hitung oleh total aset, total penjualan, 

jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham dan Houston, 

2010:4).Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki 

perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. 
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UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 

4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada 

total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang besar akan terjadi peningkatan pengawasan sebagai 

akibat dari jumlah total peningkatan potensi transfer kekayaan (Ismael 

dan Roberts, 2018).Perusahaan yang memiliki kekayaan yang besar 

cenderung mendapat tekanan yang tinggi dari pihak eksternal perusahaan 

seperti investor, pengawas permodalan dari pemerintah terhadap kinerja 

manajemen perusahaan atas informasi yang tersedia dalam laporan 

keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kekayaan 

sedikit. Perusahaan tersebut menyebabkan ketatnya sistem manajemen 

mengenai pengendalaian internal yang dimiliki perusahaan untuk 

mengawasi aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan 

perusahaan dan peraturan yang berlaku (Greta dan Rutji, 2012). 

4. Struktur Kepemilikan 

Menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan 

merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer 

perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang 

menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah 

pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil 

keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Struktur kepemilikan 
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merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam 

(insider) dengan jumlah saham yang dimiliki investor 

(institusional/publik) (Sugiarto, 2009:59).  

Struktur kepemilikan saham mampu mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya control yang dimiliki oleh 

para pemegang saham. Struktur kepemilikan dapat dihitung berdasarkan 

jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dibagi dengan seluruh 

jumlah saham yang ada. Komposisi pemegang saham terdiri dari 

kepemilikan pihak dalam (insider) dan kepemilikan pihak luar (outsider). 

Outsider dapat berupa institusi domestik, institusi asing, pemerintah, 

individu domestik maupun asing. Salah satu karakteristik struktur 

kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua 

bentuk struktur kepemilikan, yaitu kepemilikanterkonsentrasi dan 

kepemilikan menyebar.Struktur kepemilikan tersebar terjadi apabila 

outsider equity dimiliki oleh banyak investor dan setiap investor 

memiliki nilai ekuitas yang relatif kecil. Akan tetapi, pada struktur 

kepemilikan terkonsentrasi, sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian 

kecil individu atau kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut 

memiliki jumlah saham relatif dominan dibandingkan dengan pemegang 

saham lainnya (Dallas,2004). 

a. Penyebaran Kepemilikan 



18 
 

 
 

Penyebaran kepemilikan merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yangmenyebar (dispersi). Penyebaran saham tersebut 

terdiri dari kepemilikan sahaminstitusional, kepemilikan saham 

manajerial, maupun kepemilikan saham publik (Masdupi, 

2005).Penyebaran kepemilikan merupakan jumlah sebaran 

kepemilikan saham di perusahaan (Vidia dan Darmayanti, 

2016).Sarens dan Abdolmohammadi (2007), menyatakan 

penyebaran kepemilikan merupakan jumlah pemegang saham 

individu yang ada di perusahaan. 

Dispersi (difusi) kepemilikan dilihat hanya dari pemisahan 

kepemilikan antara manajer dan ekuitas pemilik sebagai sebuah 

kelompok(Ezat dan El-Masry, 2008). Semakin menyebar jumlah 

saham maka semakin besar pula perbedaan kepentingan para 

pemegang saham. Semakinbanyak saham yang dijual ke 

publiksemakin banyak pihak yang membutuhkaninformasi tentang 

perusahaan, sehinggasemakin banyak pula informasi yangmendetail 

yang dituntut untuk disediakandalam laporan. 

b. Kepemilikan Asing 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 

angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan 

multinasional atau kepemilikan asing melihat keuntungan legitimasi 
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berasal dari para stakeholdernya, dimana secara tipikal berdasarkan 

home market(pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan 

eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007). 

Perusahaan yang dipilih oleh investor asing untuk ditanamkan saham 

atau modalnya adalah perusahaan yang memiliki proteksi yang baik 

terhadap pengelolaan saham dan pengungkapan laporan keuangan. 

Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu 

kepemilikan saham (trade) dan  penambahan anak cabang 

(ownership). 

Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat 

dalam pengawasan operasional perusahaannya. Investor asing 

menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat 

memberikan mengembalian yang besar pula. Pemilik asing mungkin 

memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan 

internal perusahaannya. 

5. Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebagai tata cara 

kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah 

Indonesia dan International Monetary Fund (IMF). Konsep ini 

diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stockholder) dan kreditor 

agar dapat memperoleh kembali investasinya. Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) berpendapat bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan 



20 
 

 
 

standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 

2011:3). 

Corprate Governancemerupakan sistem yang mengatur, mengelola 

dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai 

pemegang saham (shareholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi 

usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. (Tunggal, 

2013:149). Agoes (2014:101) menyatakan tata kelola perusahaan yang 

baik seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka: atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai 

proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapainya 

dan penilaian kinerjanya. 

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance (KNKG, 

2006) bahwa organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran 

penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Komite dibawah dewan 

komisaris diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan GCG 

yaitu komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen 

risiko, serta komite kebijakan corporate governance. Menurut Tunggal 

(2013:184) unsur-unsur (person in charge) dalam Good Corporate 
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Governance yang baik terdiri atas pemegang saham, Komisaris dan 

Direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, 

auditor eksternal, auditor internal, serta stakeholder lainnya. Unsur GCG 

dalam penelitian ini adalah audit internal, komite audit dan komite 

manajemen risiko.  

a. Ukuran Komite Audit 

Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu 

atau lebih anggota Dewan Komisaris, selain itu dapat meminta 

kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas 

lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit (Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance). Komite audit 

umumnya terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan 

bagian dari manajemen perusahaan (Arens, dkk, 2010). Tujuan 

dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara 

auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 

Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

Pentingnya tatakelola perusahaan yang baik digunakan untuk 

mengendalikan perusahaan,sehingga stakeholder membentuk komite 

audit yang bertanggung jawab untukmemastikan laporan keuangan 
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yang dibuat manajemen perusahaan telahmemberikan gambaran 

tentang kondisi keuangan yang sebenarnya. Komite auditberwenang 

sebagai pengatur tata kelola dan struktur perusahaan. Selain 

bagiandari dewan komisaris, komite audit juga mempunyai fungsi 

melakukankomunikasi antara direksi, mekanisme kontrol, baik 

berupa fungsi auditing,sampai pelaporan keuangan yang ditujukan 

untuk perlindungan bagi pemegangsaham (Marsha dan Ghozali, 

2017).Sejauh manaaudit internal melakukan dalam mengidentifikasi 

kelemahanpengendalian dan dalam menentukan bidang bisnis untuk 

meninjausesuai rencana audit merupakan bagian dari peran 

pengawasan komite audit (Rijamampianina, 2016). 

Keberadaan komite audit aktif dianggap sebagai tandakomitmen 

perusahaan untuk tata kelola perusahaan yang tepat dan kegiatan 

pemantauan, yang diharapkan akan dikaitkandengan lebih banyak 

staf dialokasikan untuk kegiatan audit internal (Alhajri, 2017).Dalam 

menjalankan peran pengawasan mereka, komite audit dapat 

mengandalkan partisipasi dan interaksi,dan pertukaran informasi dan 

diskusi dengan auditor internal, auditor eksternal dan manajemen 

(Zaman dan Sarens, 2013). Ukuran komite audit merupakan indikasi 

dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban tata kelola 

(Anderson, dkk, 2012). 
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b. Komite Manajemen Risiko 

Komite manajemen risiko (risk management committee) 

merupakan sub komite dewan yang memberikan pendidikan 

manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang tepat dan 

strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan manajemen 

risiko oleh dewan sertareview pelaporan risiko 

perusahaan(Ramadhani, dkk, 2015). Motivasi dan dorongan 

perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko ketika 

semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. 

Komisaris membentuk suatu Komite Manajemen Risiko sebagai 

pelaksana sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, baik 

terpisah ataupun bekerjasama di dalam Komite Audit. 

Komite Manajemen Risiko dibentuk menjadi komite yang 

terpisah dari audit, maka akan lebih terfokus pada masalah risiko 

yang terjadi di perusahaan, sehingga menjadi mekanisme yang 

efektif dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawabnya pada pengawasan risiko dan manajemen pengendalian 

internal (Subramaniam, dkk, 2009). Risk management committee 

seharusnya menjadi yang efektif dari tata kelola perusahaan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas peran dalam mengelola, menilai, 

dan mengungkapkan risiko. Terjesen, dkk (2016) mengungkapkan 

komite manajemen risiko akan membantu dalam mengintegrasikan 

dan memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan.Menurut 
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Subramaniam, dkk. (2009), secara umum area tugas dan wewenang 

komite manajemen risiko adalah: 

(1) Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi  

(2) Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi  

(3) Menaksir pelaporan keuangan organisasi  

(4) Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi 

hukum dan peraturan yang berlaku.  

Peranan yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit dan 

disarankan untuk dilakukan oleh komite manajemen risiko sebagai 

unit yang independen, antara lain:  

(1) Menetapkan batasan dan selera risiko (risk appetite)  

(2) Memastikan berlangsungnya proses manajemen risiko pada 

perusahaaan  

(3) Melakukan validasi atas risiko yang telah teridentifikasi dan 

terukur 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 

/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum, komite manajemen risiko di Indonesia hanya diwajibkan 

pada perusahaan perbankan, namun tidak disebutkan berapa jumlah 

yang diwajibkan ada di setiap perbankan. Jenis usaha non perbankan 

masih bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan 

yang mewajibkan pembentukan komite manajemen risiko sebagai 

syarat utama penerapan GCG seperti pada perusahaan perbankan. 
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B. Telaah Penelitian Sebelumya 

Tabel 2.1 

Penelitian TerdahuluTabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ismael dan 

Roberts 

(2018) 

Factors 

Affecting The 

Voluntaryuse Of 

Internal Audit: 

Evidencefrom 

The UK 

Independen: 

Ukuran perusahaan, 

kompleksitas, 

proporsi piutang 

terhadap total aset, 

kas operasi terhadap 

total aset, komite 

manajemen risiko, 

leverage,  

kepemilikan direktur, 

pemegang saham 

terbesar, ketua 

independen, direktur 

independen, komite 

audit efektif, 

pertemuan komite 

audit, independensi 

komite audit 

Dependen: 

Ukuran Audit 

Internal 

Variabel kontrol: 

Audit eksternal 

Ukuran perusahaan, 

kompleksitas, level 

risiko internal, biaya 

agensi, dan variabel 

GCG (direksi 

independen, ukuran 

independensi, dan rapat 

komite audit, risiko 

internal, komite 

manajemen risiko, 

komite audit efektif, 

kepemilikan saham 

terbesar berpengaruh 

positif terhadap ukuran 

audit internal 

Kepemilikan saham 

direksi berpengaruh 

negatif terhadap ukuran 

audit internal 

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

ukuran audit internal 

2.  
Rabóczki, M 

(2018) 
Internal Audit 

Functions And 

CorporateGov

ernance: 

Evidence From 

Hungary 

Independen: 

Kepemilikan asing, 

independensi dewan, 

independensi 

manajemen, komite 

manajemen risiko, 

pengawasan komite 

audit,leverage, audit 

fee, dan big four 

Dependen: 

Keberadaan Audit 

Internal 

Variabel kontrol: 

Total asset dan anak 

perusahaan 

Kepemilikan asing 

berpengaruh negatif 

terhadap audit 

internal. Big four 

berpengaruh positif 

terhadap audit 

internal.  

Komite manajemen 

risiko, pengawasan 

komite audit, leverage 

dan audit fee tidak 

berpengaruh terhadap 

audit internal. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

3. Abdolmohamma

di, dkk 

(2017) 

Factors 

associated 

with internal 

audit function 

involvement 

with XBRL 

implemen-

tation in public 

companies: An 

international 

study 

Independen: 

Sistem hukum, 

ukuran perusahaan, 

kualitas tata kelola 

perusahaan 

Dependen: 

Keterlibatan audit 

internal dalam 

implementasi XBRL 

Kontrol: 

Usia Fungsi audit 

internal, gender 

CAE, CAE 

education, CAE 

mayor, CAEcia, 

CAEcpa, CAEcpe, 

industri 

Negara dengan hukum 

perdata, ukuran 

perusahaan kecil 

memiliki tingkat 

signifikan lebih tinggi 

daripada perusahaan 

besar, sedangkan di 

negara hukum umum 

sebaliknyaterhadapuku

ran audit internal 

dengan implementasi 

XBRL. Kualitas tata 

kelola perusahaan ber-

pengaruh positif 

terhadapukuran audit 

internal dengan 

implementasi XBRL. 

4. Alhajri 

(2017) 
Factors 

Associated 

With The Size 

Of Internal 

Audit 

Functions: 

Evidence From 

Kuwait 

Independen: 

Penyebaran 

kepemilikan, ukuran 

perusahaan, proporsi 

aset, proporsi dari 

piutang dan 

persediaan, afiliasi 

perusahaan ke 

industri keuangan, 

ukuran komite audit, 

komite manajemen 

risiko terpisah 

Dependen: 

Ukuranaudit internal 

Afiliasi perusahaan ke 

industri keuangan, 

ukuran komite audit 

dan komite manajemen 

risiko berpengaruh 

positif terhadap ukuran 

audit internal. 

Penyebaran 

kepemilikan, ukuran 

perusahaan, proporsi 

aset, proporsi dari 

piutang dan persediaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ukuranaudit internal.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

5. Ronkko, dkk 

(2017) 
Exploring the 

determinants 

of internal 

audit: 

Evidence 

FromOwnershi

p Structure 

Independen: 

Kepemilikan asing, 

kepemilikan negara, 

dispersi kepemilikan, 

pemegang saham 

tunggal terkuat 

Dependen: 

Penggunaan audit 

internal 

Kontrol: 

Profit, solvabilitas, 

likuiditas, growth, 

gender,size, indepen-

densi, komite audit 

Dispersi kepemilikan, 

kepemilikan negara, 

kepemilikan asing,dan 

pemegang saham 

tunggal terkuat 

berpengaruh positif 

terhadap penggunaan 

audit internal 

6. Moradi dan 

Sedaghat 

(2017) 

 Investigating 

the effective 

factors on role 

of Inter-nal 

Auditing in 

Accepted 

Corporations 

in Tehran 

Stock 

Exchange 

Independen: 

Komite audit, 

spesifikasi audit 

internal dan misinya, 

teknologi, spesifikasi 

organisasi 

Dependen: 

Ukuran audit internal 

 

Komite audit, 

spesifikasi audit 

internal dan misinya, 

teknologi, spesifikasi 

organisasi berpengaruh 

positif terhadap ukuran 

audit internal 

 

7. Pratami 

(2015) 
Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Ukuran Fungsi 

Audit Internal 

Pada 

Perusahaan Di 

Indonesia 

Independen: 

Penyebaran kepemi-

likan, kepemilikan 

saham manajemen, 

leverage, ukuran 

perusahaan, tingkat 

pelaporan, 

kompleksitas 

perusahaan 

Dependen: 

Ukuranaudit internal 

Penyebaran kepemi-

likan, kepemilikan 

manajerial, leverage 

tidak berpengaruh 

terhadap ukuran  audit 

internal. 

Ukuran perusahaan, 

tingkat pelaporan dan 

kompleksitas 

perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap ukuran  audit 

internal. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

8. Anderson, dkk 

(2012) 
A Post-SOX 

Examination of 

FactorsAssoci

ated with the 

Size of Internal 

Audit 

Functions 

Independen: 

Karakteristik komite 

audit pada ukuran, 

rapat, anggaran AI, 

karakteristik dan misi 

audit internal pada 

rotasi, karir, audit IT, 

Op, keu, SOX 

pengalaman, 

karakteristik 

organisasi pada 

aset,anak perusahaan 

asing, 

publik,industri,  

Dependen: 

Ukuran audit internal 

Kontrol: 

Profit, solv, liquid, 

growth, size, gender, 

auditcom, indep, 

compl, days, 

industrials, 

financials, mayor, 

technology, 

consservices 

Karakteristik komite 

audit pada ukuran, 

frekuensi rapat dengan 

CAE, anggaran audit 

internal, karakteristik 

audit internal pada 

audit IT, rotasi audit, 

dan  karakteristik orga-

nisasi pada totalaset 

dan anak perusahaan 

asing berpengaruh 

positifterhadap ukuran 

audit internal. 

Karakteristik audit 

internal pada pegaawai 

yangtelah bersertifikat 

CAI, dan outsourced 

pada audit inernal 

berpengaruh 

negatifterhadap ukuran 

audit internal. 

Sedangkan varibel  

lainnya tidak 

berpengaruh terhadap 

ukuran audit internal. 
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9. Sarens, dkk 

(2011) 
Monitoring 

Effects of the 

InternalAudit 

Function: 

Agency 

Theoryversus 

other 

Explanatory 

Variables 

Independen: 

Difusi kepemilikan, 

kepemilikan saham 

manajemen, 

leverage, anggota 

dewan independen, 

aktivitas komite 

audit, lingkungan 

pengendalian 

Dependen: 

Ukuran audit internal 

Kontrol: 

Total asset 

Difusi kepemilikan, 

kepemilikan saham 

manajemen, ling-

kungan pengendalian 

berpengaruh positif 

terhadap ukuran audit 

internal. 

Leverage, anggota 

dewan independen 

berpengaruh negatif 

terhadap ukuran audit 

internal. 

Aktivitas komite audit 

tidak berpengaruh ter-

hadap ukuran audit 

internal. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

10. Barua, dkk 

(2010) 
Audit 

Committee 

Characteris-

tics And 

Investment In 

Internal 

Auditing 

Independen: 

Karakteristik komite 

audit pada komite 

audit yang ahli, 

jumlah direktur lain 

yang dimiliki oleh 

direksi komite audit, 

masa jabatan, dan 

jumlah pertemuan 

komite audit 

Dependen: 

Ukuran audit internal 

Kontrol: 

Ukuran perusahaan, 

leverage,persediaan, 

rasio kas, ukuran 

komite audit dan 

independensi 

Komposisi dan komite 

audit yang ahli 

berhubungan terhadap 

ukuran audit internal. 

Keahlian pada komite 

audit dan masa jabatan 

berpengaruh negatif 

terhadap ukuran audit 

internal. 

Jumlah direktur lain 

yang dimiliki oleh 

direksi komite audit, 

dan jumlah pertemuan 

komite audit tidak 

berpengaruhterhadap 

ukuran audit internal. 

 

11. Gronewold dan 

Heerlein 

(2009) 

The Staff 

Capacity of the 

Internal Audit 

Function of 

German 

Corporations 

Independen: 

Ukuran perusahaan, 

pasar modal 

Dependen: 

Ukuran audit internal  

Ukuran perusahaan dan 

pasar modal 

berpengaruh positif 

terhadap ukuran audit 

internal. 

https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
https://www.researchgate.net/publication/253112374_The_Staff_Capacity_of_the_Internal_Audit_Function_of_German_Corporations
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12. Sarens dan 

Abdolmohamma

di 

(2007) 

The Agency 

Model as a 

Predictor of 

the Size of the 

Internal Audit 

Function in 

Belgian 

Companies 

Independen: 

Penyebaran kepe-

milikan, kepemilikan 

manajerial, leverage, 

ukuran perusahaan 

Dependen: 

Ukuran audit internal 

Kontrol: 

Perusahaan 

beroperasi di industri 

keuangan, 

Perusahaan induk 

yang terdaftar di 

NYSE 

Penyebaran kepe-

milikan, kepemilikan 

manajerial, danukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap ukuran audit 

internal 

Leverage berpengaruh 

negatif terhadap ukuran 

audit internal 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

13. Goodwin dan 

Stewart 

(2006) 

The Use Of 

Internal Audit 

By Australian 

Companies 

Independen: 

Komite manajemen 

risiko, manajer risiko 

yang ditunjuk, 

perusahaan dalam 

industri keuangan, 

proporsi piutang dan 

persediaan terhadap 

total aset, ukuran 

perusahaan, 

kompleksitas 

perusahaan, 

independensi dewan 

direksi, ukuran 

komite audit, 

independensi komite 

audit, rapat komite 

audit 

Dependen: 

Ukuran audit internal 

Kontrol: 

Biaya keagenan 

Komite manajemen 

risiko, perusahaan 

dalamindustri 

keuangan, proporsi 

piutang dan persediaan 

terhadap total aset, 

ukuran perusahaan, 

kompleksitas perusa-

haan,  independensi 

dewan direksidan 

ukuran komite audit 

berpengaruh positif 

terhadap ukuran audit 

internal. 

Manajer risiko 

independensi komite 

audit, dan rapat komite 

audit, tidak 

berpengaruh terhadap 

ukuran audit internal. 
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14. Goodwin, J 

(2003) 

The 

Relationship 

Between the 

Audit 

Committee and 

the Inter-nal 

Audit 

Function: 

Evidence from 

Australia and 

New Zealand 

Independen: 

Komposisi komite 

audit, negara dan 

sektor dimana 

beroperasi 

Dependen: 

Komite audit dan 

audit internal 

Independensi komite 

audit dan tingkat 

pengalaman akuntansi 

anggota komite 

memiliki dampak 

pelengkap pada 

hubungan komite audit 

dengan audit internal.  

Sumber:Data Penelitian Terdahulu, 2019 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ukuran Audit Internal 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan (Hartono, 

2008:14). Perusahaan yang besar akan terjadi peningkatan pengawasan 

sebagai akibat dari jumlah total peningkatan potensi transfer kekayaan 

(Ismael dan Roberts, 2018), karena kehilangan kontrol langsung oleh 

pemegang saham lebih mungkin terjadi di perusahaan besar (Carcello, 

dkk, 2005; Goodwin-Stewart dan Kent, 2006; Ismael dan Roberts 

2018).Pemegang saham pada perusahaan besar lebih sulit untuk 

mengawasi aktivitas perusahaannya (Sarens dan Abdolmohammadi, 

2007). Selain itu, perusahaan yang besar juga dituntut untuk memiliki 

tata kelola perusahaan yang baik (Pratami, 2015).  

Sesuai dengan agency theory (Jensen and Mecking, 1976), untuk 

menciptakan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan mekanisme-
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mekanisme pengawasan dan pengendalian didalam pengelolaan 

organisasi terutama oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemegang 

saham untuk mewakili kepentingan mereka diantaranya pengawasan 

langsung yang dilakukan oleh auditor internal.Audit internal jugadapat 

mengurangi masalah moral hazard dalam aktivitas perusahaan padasetiap 

keputusan yang diambil manajemen atas pendelegasian wewenang dari 

pemegang saham terhadap pengelolaan aset yang besar. Selain itu, audit 

internal sebagai monitoring entitas terutama kepada pemilik dan para 

pengambil kebijakandalam perusahaan yang besar. 

Penelitian Carcello, dkk (2005), Stewart dan Kent (2006), Sarens 

dan Abdolmohammadi (2007), Gronewold dan Heerlein 

(2009),Anderson, dkk (2012), serta Ismael dan Roberts (2018) 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ukuran 

audit internal. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar 

pula ukuran audit internal dalam perusahaan tersebut. Berbeda pada 

penelitian Alhajri (2017), yang menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap ukuran audit internal. 

H1.  Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Ukuran Audit 

Internal 

2. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Ukuran Audit Internal 

a. Pengaruh Penyebaran Kepemilikan terhadap Ukuran Audit 

Internal 

Penyebaran kepemilikan merupakan jumlah sebaran 

kepemilikan saham individu yang ada di perusahaan, semakin kecil 
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persentase kepemilikan individu terbesar, maka semakin tersebar 

struktur kepemilikan(Sarens dan Abdolmohammadi, 2011).Semakin 

tersebar kepemilikan perusahaan maka akan semakin tinggi 

perbedaan preferensi antara pihak manajemen dengan pemilik 

perusahaan yang menyebabkan kurangnya perhatian pemilik 

perusahaan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. Ketika penyebaran kepemilikan tinggi, manajemen 

diharapkan memiliki insentifyang lebih besar untuk memberikan 

jaminan kepada pemilik mengenai penggunaan uang dari modal 

yang diberikan pemegang saham, sehinggadiharapkan untuk 

berinvestasi lebih banyak di audit internal (Pratami, 2015).  

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemilik terutama 

dengan semakin tersebarnya kepemilikan perlu pengawasan dan 

konsultan untuk meningkatkan operasional perusahaan dengan 

berinvestasi lebih banyak di audit internal sesuai dengan agency 

theory. Kepemilikan perusahaan yang semakin tersebar, membuat 

ukuran audit internal sangat berperan penting dalam melakukan 

pemeriksaan, karena pada saat kepemilikan saham yang kecil 

mendominasi, maka kurangnya monitoring secara langsung dan 

penuh oleh pemegang saham untuk memastikan apakah pihak 

manajemen telah sesuai dalam setiap pengambilan keputusan agar 

tidak terjadi masalah moral hazard. Berbeda dengan pemegang 

saham individu yang memiliki saham yang besar, ia akan memantau 
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manajemen secaralangsung dan memastikan kontrol yang tepat 

terhadap penyalahgunaan yang mungkin dilakukan oleh pihak 

manajemen di dalam suatu perusahaan(Sarens dan 

Abdolmohammadi, 2011).Ukuran audit internalmenjadi lebih besar 

ketika penyebaran kepemilikan perusahaan yang tinggi, dan 

sebaliknya. 

Kepemilikan saham yang tersebar menyebabkan hak suaranya 

dalam menentukan kebijakan dan pengambilankeputusan pada rapat 

umum pemegang saham juga kecil. Penelitian Alhajri (2017) dan 

Pratami (2015)menyatakan penyebaran kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap ukuran audit. Saat kepemilikan saham yang 

kecil mendominasi, pemegang saham tersebut bersikap apatis atau 

tidak peduli terhadap ada atau tidaknya ukuran audit internal karena 

kecilnya kepemilikan saham yang dimiliki menyebabkan mereka 

mempercayakan seutuhnya kepada kinerja pihak manajemen. 

Pemegang saham memiliki persepsi kecilnya kepemilikan 

saham yang dimiliki akan sebanding dengan dividen atau 

keuntungan yang akan diperoleh nantinya dan juga akan 

menghasilkan risiko yang kecil. Pemegang saham minoritas merasa 

hak dan tanggung jawab serta keberadaannya tidak terlalu 

berpengaruh dibandingkan dengan pemegang saham dengan 

kepemilikan saham yang besar. Berbeda dengan hasil penelitian 
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Sarens (2007) yang menyatakan adanya hubungan positif antara 

penyebaran kepemilikan dengan ukuran audit internal.  

H2a. Penyebaran Kepemilikan berpengaruh Positif terhadap 

Ukuran Audit Internal 

b. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Ukuran Audit Internal 

Kepemilikan asing merupakan perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2007).Leuz, dkk (2010) menunjukkan bahwa investor 

asing menghindari investasi di perusahaan dengan tata kelola yang 

buruk. Aggarwal,dkk (2011) menyatakan bahwa investor institusi 

asing mengekspor praktek tatakelola perusahaan yang baik dan 

memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola. Investor 

institusi asing tampaknya yang mempengaruhimekanisme tata kelola 

perusahaandi perusahaan yang mereka investasikan. Sehingga, 

perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan 

menggunakan audit internal sebagai bagian dari kualitas sistem tata 

kelola yang tinggi (Ronkko,dkk 2017). 

Tata kelola perusahaan yang buruk cenderung meningkatkan 

biaya monitoringserta rentan terjadi masalah moral hazard yang 

dihadapi oleh investor asing dan akibatnya mengurangi 

pengembalian modal yang diinvestasikan. Sesuai dengan agency 

theory (Jensen and Mecking, 1976), pemantauan diperlukan untuk 

menghambat manajer dan pemilik pengendali dari pemberian 
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informasi keuangan yang tidak handal dan relevan sebagai akibat 

pendelegasian wewenang dari investor asing. Audit internalberfungsi 

unuk mengawasi dan mengevaluasi pengendalian internal untuk 

mengatasi masalah moral hazard. Investor asing lebih menginginkan 

tata kelola perusahaan yang baik dengan kualitas laporan keuangan 

baik, sehingga pengawasan yang lebih intensif diperlukan dari audit 

internal yang akan meningkatkan jumlah audit internal.  

Penelitian Ronkko,dkk (2017) menunjukkan adanya hubungan 

positif kepemilikan asing pada penggunaan audit internal. Penelitian 

Rabóczki, M(2018) menyatakan hasil yang berbeda, kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap ukuran audit internal. Seperti saran 

penelitian sebelumnya, Alhajri (2017) menyatakan perlu adanya 

penelitian faktor yang mempengaruhi ukuran audit pada struktur 

kepemilikan seperti kepemilikan asing. 

H2b. Kepemilikan Asing berpengaruh Positif terhadap Ukuran 

Audit Internal 

3. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Ukuran Audit 

Internal 

a. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Ukuran Audit 

Internal 

Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu 

atau lebih anggota Dewan Komisaris, selain itu dapat meminta 

kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas 

lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit (Komite 
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Nasional Kebijakan Corporate Governance). Keberadaan komite 

audit dianggap sebagai tandakomitmen perusahaan untuk tata kelola 

perusahaan yang tepat dan kegiatan pemantauan. Kegiatan yang 

dilakukan komite audit tersebut diharapkan akan dikaitkandengan 

lebih banyak pengalokasian staf untuk kegiatan audit internal 

(Alhajri, 2017).  Hal ini dikarenakan evaluasi perusahaan setiap 

tahun memerlukan audit internal untuk membantu memenuhi 

tanggung jawab tata kelola perusahaan (Ismael dan Roberts, 2018). 

Komite audit, sebagai subkomite dari dewan direksi, berperan 

dalam melindungi kepentingan pemilik dengan memantau 

tindakanmanajemen,dalam hal pelaporan keuangan, manajemen 

risiko danpengendalian internal atas pendelegasian wewenang dari 

pemegang saham (Sarens dan Abdolmohammadi, 2011). Keberadaan 

komite audit dapat memperkuat peranauditor internal karena mereka 

memberikan sebuah badan independen yang memungkinkan mereka 

untukmembahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan manajemen 

perusahaan(Alhajri, 2017).Jumlah komite audit yang besar akan 

memerlukan audit internal sebagai sumber informasi yang 

diperlukanuntuk meningkatkan pelaksanakan tanggung jawab 

pemantauan. Sehingga, komite audit dan audit internal sebagai 

monitoring manajemen dalam mengelola entitas agar memberikan 

informasi keuangan yang berkualitas kepada pemegang saham serta 

menghindari masalah moral hazard. 
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Penelitian pada Alhajri (2017) menghasilkan hubungan positif 

ukuran komite audit terhadap audit internal. Hal ini berarti semakin 

banyak jumlah komite audit, semakin banyak pula jumlah audit 

internal dalam perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian Ismael dan Roberts (2017), Zaman dan Sarens 

(2013),Anderson, dkk (2012) serta Stewart dan Kent(2006). Namun, 

penelitian berbeda pada Barua, dkk (2010) yang menjadikan ukuran 

komite audit sebagai variabel kontrol. Sedangkan hasil penelitian 

Rabóczki, M (2018)  tidak terdapat hubungan ukuran komite audit 

terhadap ukuran audit internal.  

H3a. Ukuran Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Ukuran 

Audit Internal 

b. Pengaruh Komite Manajemen Risikoterhadap Ukuran Audit 

Internal 

Komite manajemen risiko (risk management committee) 

merupakan sub komite dewan yang memberikan pendidikan 

manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang tepat dan 

strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan manajemen 

risiko oleh dewan sertareview pelaporan risiko 

perusahaan(Ramadhani, dkk, 2015).Perusahaanlebih mungkin untuk 

memiliki audit internal sebagai mekanisme pengawasan untuk 

memastikan perusahaan berada di tempat pengelolaan risiko secara 

efektif.Fungsi dari audit internal dapat menjadi berharga untuk 

entitas dalam memberikan jaminan atas upaya dalam 
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mengidentifikasi dan mengelola eksposur terhadap risiko (Alhajri, 

2017). 

Komite manajemen risiko sebagai penunjang dewankomisaris 

dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko sesuai dengan 

teori agensi yang dapat membantu manajemen sebagai tanggung 

jawab kepada pemegang saham atas pendelegasian wewenang 

kepada manajemen. Keberadaan komite manajemen risikodapat 

menunjukkan tingkat risiko internal yang tinggi dan kebutuhan untuk 

pengendalian yang efektif pada sistem manajemen risiko (Stewart 

dan Kent, 2006; Knechel dan Willekens2006; Ismael dan Roberts, 

2018).Audit internal diperlukan sebagai pengendalian dan 

mengawasi risiko yang terjadi dalam perusahaan serta mengevaluasi 

dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko agar menghilangkan 

masalah moral hazard yang dapat merugikan perusahaan. Audit 

internal juga dapat memberikan dukungan dalam 

memastikanpengendalian internal yang tersedia untuk memantau 

risiko yang diidentifikasi secara memadai (Stewart dan Kent, 2006). 

Manajemen risiko terpisah berpengaruh positif terhadap ukuran 

audit internal pada penelitian Ismael dan Roberts (2018), Alhajri 

(2017) serta Stewart dan Kent (2006). Kebutuhan untuk memiliki 

sistem manajemen risiko yang kuat adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan perusahaan memiliki audit internal, mendukung 

pentingnya peran audit internal dalam memantau danmeningkatkan 
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sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.Komite 

manajemen risiko berpengaaruh positifterhadap ukuran audit internal 

(Alhajri, 2017). Penelitian pada Rabóczki, M(2018) menyatakan 

hasil yang berbeda, komite manajemen risiko tidak berpengaruh 

terhadap ukuran audit internal. 

H3b. Komite Manajemen Risiko berpengaruh Positif terhadap 

Ukuran Audit Internal 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah website resmiIndonesia Stock 

Exchange yaitu www.idx.co.id untuk data semua perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI.Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan perbankan. 

Periode penelitian pada Sarens, 2011; Barua, 2010; Anderson, dkk 

2012; Pratami, 2015; Ronkko, dkk, 2017; Abdolmohammadi, dkk 2017; 

Alhajri, 2017; Ismael dan Roberts, 2018 hanya dalam satu periode saja 

atau satu tahun. Sesuai dengan saran penelitian terdahulu dan fenomena 

yang ada, periode sampel yang digunakan tahun 2016-2018. Pengambilan 

periode tiga tahun karena terjadi perubahan fungsi audit internal pada 

peraturan nomor 56/POJK.04/2015 pada 23 Desember 2015 dari peraturan 

sebelumnya. Peraturan tersebut dapat secara aktif dilaksanakan pada tahun 

2016 mengingat penerbitan peraturan pada akhir tahun 2015.Penambahan 

periode menjadi tiga tahun dikarenakan terjadi perubahan fungsi audit 

internal pada peraturan nomor 56/POJK.04/2015 dari peraturan 

sebelumnya. Fungsi audit internal suatu perseroan dari yang awalnya 

sebagai suatu tindakan koreksi atau mencari kesalahan, menjadi suatu 

tindakan progresif dan roduktif dalam menyampaikan saran. 

http://www.idx.co.id/
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2. Metoda Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling, yaitu sampelyang memiliki kesesuaian karakteristik sampel 

dengan kriteria pemilihan sampelyang telah ditentukan. Kriteria tersebut 

adalah: 

1. Perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2018. 

2. Perusahaan perbankan yang menampilkan data-data variabel ukuran 

audit internal,  dalam annual report dan website BEI pada tahun 2016-

2018. 

3. Metoda Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah datayang telah diolah pihak lain. Data tersebut diperoleh 

dari lembaga atau instansimelalui pengutipan data atau melalui studi 

pustaka yang ada kaitannya denganpenelitian ini. Data sekunder tersebut 

diakses langsung dari website resmiIndonesia Stock Exchange yaitu 

www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri 

dari: 

a. Data yang diperoleh dari annual report yang diterbitkan perusahaan 

perbankan pada tahun 2016-2018 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

http://www.idx.co.id/
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b. Data untuk variabel ukuran audit internal, ukuran perusahaan, 

penyebaran kepemilikan, kepemilikan asing,ukuran komite audit, serta 

komite manajemen risiko.  

B. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ukuran audit internal. 

Ukuran audit internal mengukur tentang sejauh mana tingkat investasi 

sebuah perusahaan dengan pengawasan dari audit internalserta 

menyelidiki mengapa tingkat investasi perusahaan tersebut besar atau 

kecil pada pengawasan dari jumlahunit audit internal yang ditentukan 

(Sarens dan Abdolmohammad, 2011). Ukuran audit internal ditentukan 

dengan logaritma natural jumlah auditor internal yang dipekerjakan oleh 

perusahaan. Rumus untuk variabel ukuran audit internal adalah(Alhajri, 

2017; Anderson et al., 2012;Goodwin-Stewart dan Kent, 2006): 

UAI =                         

2. Variabel Independen 

a. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya perusahaan 

yang diantaranya dapat diukur dengan total penjualan, total aset, log 

size, jumlah pegawai, nilai pasar perusahaan, dan nilai buku 

perusahaan (Rochimawati, 2010). Ukuran perusahaan pada 

penelitian ini dihitung menggunakan logaritma dari total aset 

perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini 
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didasarkan kepada total aset perusahaan, karena total aset dianggap 

lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan 

(Nurminda, dkk, 2017). Menurut Jogiyanto (2013:313) merumuskan 

ukuran perusahaan sebagai berikut: 

UP =              

b. Struktur Kepemilikan 

(1) Penyebaran Kepemilikan  

Penyebaran kepemilikan merupakan jumlah sebaran 

kepemilikan saham individu yang ada di perusahaan(Sarens dan 

Abdolmohammadi, 2011).Penyebaran kepemilikan dalam 

penelitian ini diukur dengan cara membagi kepemilikan individu 

terbesar dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar. 

Alhajri (2017), Pratami (2015), sertaSarens dan 

Abdolmohammadi (2011)menggunakan rumus: 

PK =
                             

                                     
 

(2) Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007). Kepemilikan asing diukur dengan 

presentase dari total saham yang dimiliki investor asing dengan 

jumlah keseluruhan saham yang beredar, yang digunakan 

penelitian Ronkko (2015) dengan rumus: 
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KA =
                                        

                                     
 

c. Good Corporate Governance 

(1) Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh 

dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar 

Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit).Ukuran komite 

audit diukur seperti pada penelitian Ismael dan Roberts (2018), 

Barua, dkk (2010), serta Gerrit Sarens (2009)serta yaitu: 

UKA =                              

(2) Komite Manajemen Risiko 

Komite manajemen risiko (risk management committee) 

merupakan sub komite dewan yang memberikan pendidikan 

manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang tepat 

dan strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan 

manajemen risiko oleh dewan sertareview pelaporan risiko 

perusahaan(Ramadhani, dkk, 2015). Komite manajemen risiko 

diukur diukur berdasarkan jumlah anggota komite manajemen 
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risiko. Rumus yang digunakan oleh Wicaksono dan Adiwibowo 

(2017) serta Sinaga, dkk (2018) sebagai berikut: 

KMR = jumlah anggota komite manajemen risiko 

C. Metoda Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptifmerupakan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi)(Ghozali, 2018:19).Skewness mengukur kemencengan dari data 

dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Nilai skewness dan 

kurtosis yang mendekati nol adalah data yang terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2018:21). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil 

bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu Best Linier Unbiased 

Estimative (BLUE). Persamaan regresi harus memenuhi asumsi klasik 

supayamenjadi parameter yang baik, yaitu parameter yang tidak bias, 

efisien dan konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas 

model linier yang diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Penyimpangan asumsi klasik dapat dideteksi 

dengan melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, 

dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:107). 

 



47 
 

 
 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah 

pada variabel dependen ataupun independen telah terdistribusi 

normal atau tidakdi regresi yang akan dihitung (Pratami, 2015). Data 

berdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi 

normal dimana datanya memusat pada nilai rata-rata dan median. 

Pengujian dalam model regresi variabel independen dan variabel 

dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, 

dilakukan uji normalitas (Ghozali, 2018:161). Variabel tidak 

berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami 

penurunan.  

Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasarKolmogorov-

Smirnovadalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan 

diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi 

normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentukZ-Score dan diasumsikan normal. Uji Kolmogorov-Smirnov 

adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku. Tingkat signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang 

akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 

normal baku, berarti data tersebut tidak normal.  Tingkat signifikansi 

di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

data yang akan diuji dengan data normal baku yang berarti data yang 
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di uji normal.Ghozali (2018: 30), uji Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilakukan dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut: 

(1) H0 = Data residual berdistribusi normal 

(2) HA = Data residual berdistribusi tidak normal 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikoloniearitas dilakukan dengan menggunakan korelasi 

antara variabel-variabel independen yang akan digunakan dalam 

persamaan regresi. Pengujian pada model regresi apakah ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen)dilakukan 

menggunakan uji multikoloniearitas(Ghozali, 2018:107).Efek dari 

multikolinearitas menyebabkan tingginya variabel pada sampel,  

berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung 

akan bernilai kecil dari t-tabel. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. Jika variabel-variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal merupakan variabel bebas dengan nilai korelasi sesama 

variabel bebas adalah nol(Ghozali, 2018:107). Menurut Imam 

Ghozali (2018:107) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:  

(1) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 
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independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

(2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya 

multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar 

variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel independen.  

(3) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:  

(a) Tolerance value 

(b) Variance Inflation Factor (VIF) 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan 

sebagai berikut:   

Tolerance value ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10 : terjadi multikolinearitas.  

Tolerance value≥ 0,10 atau VIF ≤ 10 : tidak terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasimenguji apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya dalam 
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model regresi linear. Autokorelasi muncul akibat dari observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 

2018:111). Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang bebas dari autokolerasi.  

Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson untuk 

mengidentifikasi secara statistik ada tidaknya gejala autokorelasi. 

Berikut metode pengambilan keputusan untuk uji Durbin Watson: 

Tabel 3.1 

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tdk ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

Tdk ada autokorelasi positif 

negatif 
Tdk ditolak Du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali, 2018:112Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya 

Autokorelasi 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama 

pada semua pengamatan di dalam model regresi (Pratami, 2015). 

Pengujian dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

dilakukan dengan uji heteroskedastisitas. Hemoskedatisitasterjadi 

jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas(Ghozali, 2018:137). 
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Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan 

meregresikan nilai absoulut residual terhadap variabel independen 

(Ghozali, 2018:14). Jika variabel independen nilai signifikasi > 0,05, 

maka secara statistik tidak ada variabel independen yang 

mempengaruhi dependen abs_res, yang berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  Apabila nilai signifikasi < 0,05, maka dapat 

dinyatakan terjadi heteroskedastisitas.  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan model regresi 

berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen 

(Ghozali, 2018:8). Model regresi yang digunakan untuk menguji 

hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 

UAI =α +β1UP+ β2PK +β3KA + β4UKA +  β5KMR+ ε+ μ  

Keterangan: 

α  = Konstanta 

β1UP  = Ukuran Perusahaan 

β2PK  = Penyebaran Kepemilikan 

β3KA  = Kepemilikan Asing 

β4UKA = Ukuran Komite Audit 

β5KMR = Komite Manajemen Risiko 

ɛ  = Nilai error untuk tiap individual 
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μ = Nilai error yang dikarenakan data berasal dari banyak 

individu dan banyak waktu. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Koefesien Determinasi (R
2
)  

Pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen dilakukan dengan koefisien 

determinasi R
2
 (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi yaitu 

nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil artinya kemapuan variabel–variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Variabel–variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen jika nilai mendekati satu(Ghozali, 2018:97). 

Nilai adjusted R
2
pada kenyataannya dapat bernilai negatif, 

meskipun yang dikehendaki harus bernilai positif. Uji empiris didapat 

nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap bernilai nol. 

Nilai R
2
 = 1, maka adjusted R

2
 = R

2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2 
= 0, 

maka adjusted R
2
 = (1-k)/(n-k). R

2
 akan bernilai negatif  jika k > 1, 

maka adjusted (Ghozali, 2018:98).  

b. Uji F 

Uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang 

diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap 

X1, X2 dan X3 disebut dengan uji F (Ghozali, 2018:98).Pengujian uji 

F menggunakan uji Goodness of Fit.Goodness of Fitmerupakan 
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pengujian hipotesis untuk menentukan apakah suatu himpunan 

frekuensi yang diharapkan sama dengan frekuensi yang diperoleh dari 

suatu distribusi, seperti distribusi binomial, poisson, normal, atau dari 

perbandingan lain. Uji Goodness of Fit merupakan pengujian 

kecocokan atau kebaikan suai antara hasil pengamatan (frekuensi 

pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan 

nilai harapannya (frekuensi teoretis). 

Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

(1) Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 

derajat bebas pembilang (df1) = k, dan derajat kebebasan 

penyebut (df1) = n-k-1, dimana n : jumlah pengamatan dan k : 

jumlah variabel. 

(2) Kriteria keputusan yang digunakan pada uji F (Sugiyono, 

2017:192):  

(a) Jika Fhitung > Ftabel atau p value <α = 0,05, artinya model 

yang digunakan bagus (fit). 

(b) Jika Fhitung < Ftabel atau p value >α = 0,05, artinya model 

yang digunakan tidak bagus (tidak fit). 

 

Gambar 3.1 

Kurva Daerah Penolakan Hipotesis Uji F 

α =5% 

F tabel 
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Gambar 2.1 Kurva Daerah Penolakan Hipotesis Uji F 

c. Uji t 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2019:98). 

Tujuan pengujian dengan uji t yaitu untuk mengetahui koefisien 

regresi signifikan atau tidak, uji t dilakukan dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel. Nilai t tabel digunakan untuk tingkat 

signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan df = n-1. Kriteria 

pengujianhipotesis positif yang digunakan pada uji t (Sugiyono, 

2017:184):  

(1) Jika thitung > ttabel atau p value <α = 0,05, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

(2) Jika thitung < ttabel atau p value <α = 0,05, maka H0 tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

Gambar 3.2 

Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t (hipotesis 

positif) 
Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t (hipotesis positif) 

H0 ditolak 

H0 tidak dapat 

ditolak 

t tabel 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

struktur kepemilikan,dan good corporate governance terhadap ukuran audit 

internal yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Sampel penelitian terdiri dari 

15 bank dalam jangka waktu tiga tahun, sehingga didapatkan 45 data sampel 

penelitian. 

Hasil koefisien determinasi R
2
(Adjusted RSquare) yang tinggi 

menunjukkan bahwa variasi ukuran audit internal (UAI) dapat dijelaskan oleh 

ukuran perusahaan, penyebaran kepemilikan, kepemilikan asing, ukuran 

komite audit dan komite manajemen risiko. Sisanya, dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya diluar model penelitian ini.Hasil uji F menunjukkan semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen, sehingga model regresi dalam penelitian ini baik (Goodness of 

Fit).Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap ukuran audit internal. Variabel penyebaran kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap ukuran audit internal. Variabel kepemilikan 

asing, ukuran komite audit, dan komite manajemen risiko tidak berpengaruh 

terhadap ukuran audit internal.  

B. Keterbatasan 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada struktur kepemilikan 

hanya penyebaran kepemilikan dan kepemilikan asing, serta good 
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corporate governance hanya menggunakan komite audit dan komite 

manajemen risiko saja. 

2. Objek penelitian ini terbatas hanya pada perbankan, sehingga 

memungkinkan perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk 

objek penelitian yang berbeda. 

3. Periode penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun yaitu dari 

tahun 2016 sampai 2018. 

C. Saran 

1. Perusahaan terutama bagi dewan komisaris dan manajemen puncak 

hendaknya lebih mempertimbangkan dalam mengembangkan audit 

internal yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta 

menurunkan kecurangan yang terjadi didalam perusahaan. 

2. Penelitian selanjunya diharapkan menambah variabel lainnya yang dapat 

mempengaruhi ukuran audit internal seperti penambahan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan keluarga maupun kepemilikan institusional 

dalam struktur kepemilikan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 

penelitian. 

4. Penelitian selanjutnya  diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang 

diteliti dan populasi penelitian tidak hanya dikhususkan pada perusahaan 

perbankan, tetapi dapat diperluas pada kelompok perusahaan lainnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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