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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya adalah penyajian laporan 

keuangan yang telah diperiksa dan dipertanggungjawabkan oleh jasa akuntan 

publik, yaitu berupa kualitas audit. Hal ini penting karena kualitas audit yang 

tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit adalah 

segala kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

Kualitas audit ini dapat diteliti dengan melakukan sebuah pemetaan analisis. 

Meta analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data 

yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkan 

dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar 

yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya (Glass et al., 1981). 

Namun selama ini, penelitian mengenai pengukuran kualitas audit telah 

banyak diteliti dengan berbagai macam variabel independen. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi maupun yang 

belum terpublikasikan, mulai dari awal penelitian yang membahas mengenai 

kualitas audit hingga tahun ini. Seperti contoh dari salah satu penelitian 

terdahulu oleh Donald R. Deis dan Giroux (1992) telah melakukan penelitian 

mengenai “Determinants Of Audit Quality In The Public Sector” yang pada 
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saat itu masih belum terdapat pengukuran dengan beberapa variabel yang sering 

kita dengar. 

Berjalannya waktu banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai 

kualitas audit dengan menggunakan beberapa pengukuran variabel pendukung 

yang berbeda. Dari banyaknya hasil penelitian tersebut, banyak ditemukannya 

perbedaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa banyaknya perbedaan tersebut menggambarkan ketidak 

konsistenan dari pengukuran kualitas audit dari beberapa variabel yang dipilih. 

Penelitian Hwang dan Lin (2008) di Amerika Serikat mengenai meta 

analisis tentang “A Meta-Analysis Of The Association Between Earnings 

Management And Audit Quality And Audit Committee Effectiveness” bahwa 

dari 27 penelitian terdahulu peneliti telah mendapati 11 penelitian yang 

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dari pemetaan yang telah 

dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sedikit ketidak 

konsistenan terhadap berbagai faktor penentu manajemen laba yang berkaitan 

dengan tata kelola perusahaan dan kualitas audit. 

Meca dan Ballesta (2009) di Spanyol, meneliti tentang “Corporate 

Governance and Earning Management: A Meta-Analysis”, menghasilkan 

temuan yang menunjukkan bahwa variasi dalam hasil penelitian sebelumnya 

pada kualitas CEO dan komite audit independensi disebabkan oleh kesalahan 

sampling. Selain itu, pengukuran variabel dependen, diskresioner akrual dan 
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sistem tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara manajemen laba 

dan beberapa variabel tata kelola perusahaan. 

Penelitian Lin dan Hwang (2010) di Amerika Serikat mengenai meta 

analisis dengan unit analisis Audit Quality, Corporat Governance, and Earning 

Management. Dengan menggunakan unit analisis mengenai kualitas audit, 

corporate governance, dan manajemen laba, peneliti melakukan pemetaan 

dengan 48 jurnal yang didalamnya telah teridentifikasi 12 jurnal yang memiliki 

hasil yang tidak signifikan. Dengan adanya ketidak konsistenan yang telah 

terjadi, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan metode meta 

analisis. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini memiliki perbedaan 

pada unit analisisnya dan jenis penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan 

menggunakan unit analisis kualitas audit secara keseluruhan, yang didapat dari 

hasil penelitian terdahulu mengenai kualitas audit serta pengukuran kualitas 

audit yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian tersebut. Sedangkan 

untuk jenis penelitian ini adalah deskriptif statistik. Serta perbedaan penelitian 

kali ini terdapat pada tujuan peneliti yaitu untuk memetakan penelitian 

terdahulu mengenai sejarah kualitas audit serta pengukuran dari awal penelitian 

yang telah dilakukan hingga tahun ini dengan menggunakan metode meta 

analisis. 
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B. Rumusan Masalah 

Adanya hasil penelitian terdahulu yang bervariasi dalam melakukan 

pengukuran kualitas audit, maka permasalahan yang akan dianalisis oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah penelitian mengenai Kualitas Audit? 

2. Bagaimana Kualitas Audit diukur dalam penelitian terdahulu? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas mengenai state of the art dan pengukuran 

kualitas audit. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan state of the art dari Kualitas Audit. 

2. Mendeskripsikan indictor pengukuran Kualitas Audit yang dilakukan 

dari penelitian terdahulu. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan 

mengenai meta analisis dari kualitas audit. Dimana peneliti dan pembaca akan 

lebih dapat mengetahui perkembangan sejarah dan pengukuran dari penelitian 

terdahulu mengenai kualitas audit, yang nantinya akan berguna bagi auditor 
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maupun para akademisi. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi atau referensi yang berhubungan dengan kualitas audit. 


