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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan didalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat, termasuk 

persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan 

perkembangan perusahaan go public di Indonesia mengalami kemajuan yang 

pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan 

yang meningkat. Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, 

khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat 

menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki 

kualitas audit yang baik. (Putra, 2013 dalam Kurniasih dan Rohman, 2014). 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (joint probability) bahwa 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien akan menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan (Septriani, 2012). Untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas maka dibutuhkan seseorang yang kompeten dan independen dalam 

melaksanakan audit tersebut. Terdapat empat kategori laporan audit menurut 

Arens et al. (2009) yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian 

dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Masing-masing dari laporan 

audit tersebut dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Auditor dituntut 

untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin 
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dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena 

reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit adalah ukuran KAP, fee audit, dan audit tenure.   

Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran 

KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan 

yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga 

perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas 

(O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 2010). Di sisi lain, semakin 

besar perusahaan, semakin meningkat pula agency cost yang terjadi. Sehingga 

perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang 

profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit 

yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986). 

Dopuch dan Simunic (1982) dan Yu (2007) dalam Febriyanti dan Mertha 

2014 berpendapat, terdapat pengaruh signifikan antara ukuran Kantor Akuntan 

Publik terhadap kualitas audit. KAP besar pasti akan menghasilkan audit yang 

lebih berkualitas karena auditor yang tergabung dalam KAP besar memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dengan klien yang beragam, sehingga mereka 

mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas.  

Hasil penelitian sebelumnya dari Febriyanti dan Mertha (2014), Nindita dan 

Siregar (2012), Panjaitan dan Chariri (2014) meyimpulkan bahwa ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat 
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kesamaan dari hasil penelitian, sehingga lebih baik apabila tetap melakukan 

penelitian selanjutnya supaya hasil dari penelitian mengenai pengaruh ukuran 

KAP terhadap kualitas audit lebih akurat. 

       Pada saat auditor bekerja untuk menghasilkan hasil laporan auditan, disaat itu 

pula auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif fee yang 

harus dibayarkan. Hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan 

mengenakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan 

mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Dalam 

hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan 

pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang 

tinggi pula (Kurniasih dan Rohman, 2014). 

Hasil penelitian sebelumnya seperti Kurniasih dan Rohman (2014) 

menyatakan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Biaya 

yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang 

diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Perusahaan 

manufaktur besar lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal 

besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor dalam kantor akuntan 

publik yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang dapat bersaing 

diseluruh dunia.  
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartadi (2012) juga 

menyimpulkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Kondisi ini menggambarkan semakin tinggi fee audit yang diberikan klien, 

semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor maka kualitas audit 

yang dihasilkan pun akan tinggi. 

Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit tenure antara auditor 

dengan klien, tenure yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan. 

Namun tenure yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional 

antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor. Oleh 

karena itu, diberlakukan adanya rotasi yang bersifat mandatory supaya 

mengurangi hubungan spesial yang terjalin antara klien dengan auditor (Yuvisa, 

dkk. 2008). 

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi 

kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat 

menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas 

audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi 

dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak (Permana, 2012). 

Mgbame, et al.(2012) dalam penelitian yang dilakukan di Nigeria membuktikan 

secara empiris bahwa adanya hubungan negatif antara masa perikatan (audit 

tenure) dengan kualitas audit. Jadi, untuk masa perikatan audit yang berhubungan 

dengan hasil audit yang berkualitas masih diperdebatkan sebagai temuan yang 

dapat menunjukan pengaruhnya terhadap kualitas audit.  
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Hasil penelitian sebelumnya dari Panjaitan dan Chariri (2014), Kurniasih dan 

Rohman (2014) menyatakan audite tenure berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa lama atau tidaknya hubungan antar 

klien dan auditor pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar 

profesionalisme dan tanggung jawab profesi seorang auditor dalam melaksanakan 

tugasnya. Kedekatan yang muncul oleh karena hubungan dengan klien yang 

cukup panjang akan mempengaruhi integritas dan independensi auditor. Semakin 

panjang tenure akan semakin menurunkan kualitas audit. 

Dalam penelitian terdahulu terdapat kesamaan hasil penelitian, maka pada 

penelitian selanjutnya akan meneliti variabel ukuran KAP, fee audit, dan audit 

tenure agar dapat membuktikan hasil dari penelitian terdahulu. Dan memberikan 

hasil yang diharapkan lebih akurat dari penelitian-penelitan terdahulu. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “PENGARUH UKURAN KAP, 

FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011-2015)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Diatas telah diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, selanjutnya 

akan dilakukan penelitian yaitu dengan menganalisis pengaruh Ukuran KAP, Fee 
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Audit dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit, sehingga permasalahan bisa 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit? 

2. Apakah ada pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit? 

3. Apakah ada pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap 

Kualitas Audit. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas 

Audit. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Audit Tenure terhadap 

Kualitas Audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Manajer Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi para manajer untuk dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam memilih auditor yang baik.   
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2. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan referensi bagi auditor 

untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas 

auditnya.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.   

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu khususnya dalam bidang ilmu audit. 

 

E. Sistematika Penulisan 

       Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 

sehingga disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai 

materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi 

menjadi 5 bagian dengan sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis 

guna memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, 

serta hipotesis yang digunakan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel penelitian dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab empat ini berisi tentang pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai 

analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan 

pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan 

penelitian. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya 

berdasarkan hasil pembahasan bab-bab selanjutnya. 

 


