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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil dari 

kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang 

saham dalam bentuk laporan keuangan. Muncul kemungkinan terjadinya 

perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan 

karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya 

peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk 

melakukan pemeriksaaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat, Issa dan 

Baker, 2011). Akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai 

pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi 

pemeriksaan. 

Laporan keuangan dan audit memiliki hubungan yang erat 

dikarenakan audit berfungsi memberikan pendapat yang independen terhadap 

laporan keuangan, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi 

menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut 

disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang 

telah ditetapkan sehingga menjamin akuntabilitas dan integritas dari laporan 

keuangan. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk mendeteksi 

kesalahan dalam laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna 

laporan keuangan. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang 
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dikeluarkan oleh auditor oleh karenanya kualitas audit menjadi hal yang 

penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan 

keuangan (Nugroho, 2018). 

Kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan 

dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien (Watkins, 

Hillison, dan Morecroft, 2004). Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP, 2015) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika 

memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang berlaku. Seorang auditor 

dituntut untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi dan baik, karena 

auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk kepada 

masyarakat (Hasanah dan Putri, 2018). 

Skandal pemalsuan dan manipulasi laporan keuangan dalam skala 

internasional pernah dilakukan oleh perusahaan besar seperti perusahaan 

Enron yang bekerjasama dengan KAP Arthur Andersen (AA) dalam aksi 

manipulasi laporan keuangan. Di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2018 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada 

Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap 

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kedua AP dan satu 

KAP tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 

hasil audit terhadap Laporan Keuangan tahunan PT. SNP namun berdasarkan 

hasil pemeriksaan OJK, PT. SNP terindikasi telah menyajikan Laporan 
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Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang 

sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. 

Sanksi yang diberikan yaitu pembatalan pendaftaran KAP Satrio, 

Bing, Eny dan Rekan berlaku setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit 

Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih 

memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk 

AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif 

berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10/2018). Pengenaan sanksi 

tersebut karena LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT. SNP untuk 

mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi 

mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Langkah tegas 

OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri 

Jasa Keuangan (Laucereno, 2018). 

Persaingan kantor akuntan publik untuk menciptakan hasil audit 

yang berkualitas semakin ketat, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap 

kualitas audit diantaranya masa perikatan audit (audit tenure), rotasi kantor 

akuntan publik, imbalan jasa audit (audit fee), ukuran kantor akuntan publik 

dan spesialisasi auditor. Kebijakan atau peraturan mengenai praktik akuntan 

publik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015. 

Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan mengenai pemberian jasa 

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor 
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Akuntan Publik tidak lagi dibatasi lagi dan Akuntan Publik maksimal untuk 5 

(lima) tahun buku berturut-turut. 

Masa perikatan audit (audit tenure) adalah lamanya jangka waktu 

antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Masa perikatan 

audit (audit tenure) menjadi perdebatan pada saat masa perikatan audit yang 

dilakukan terlalu singkat dan masa perikatan audit yang dilakukan dalam 

jangka waktu lama (Pertiwi, Hasan dan Hardi 2015). Nugroho (2018) 

menyatakan apabila telah terjalin perikatan sebelumnya antara auditor dan 

kliennya, maka auditor akan lebih mudah untuk memahami penyajian dan 

pencatatan yang dilakukan oleh klien sehingga dapat membantu proses 

pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ardani (2017) menunjukkan bahwa tenure audit 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Tenure audit yang semakin lama dapat 

meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat 

mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien 

yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu.  

Fierdha, Gunawan dan Purnamasari (2014) menyatakan bahwa rotasi 

KAP merupakan pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan tujuan 

adanya rotasi KAP dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan 

auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Apabila perusahaan klien 

semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah 

klien berhubungan dekat dengan auditor tersebut sehingga auditor pun tidak 
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akan mengalamai masalah independen. Penelitian tentang rotasi audit 

dilakukan Kurniasih dan Rohman (2014) berdasarkan hasil penelitian tersebut 

rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Kedekatan emosional yang diakibatkan terlalu lamanya masa perikatan audit 

antara auditor dan klien dapat mengakibatkan terganggunya hasil kualitas 

audit. Sedangkan penelitian oleh Ishak, Perdana dan Widjajanto (2015) 

menunjukkan rotasi audit mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas 

audit. 

Imbalan jasa audit (fee audit) adalah besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh pemakai jasa auditor eksternal, besarnya imbalan jasa audit 

(fee audit) tergantung seberapa kompleks dan luasnya cakupan audit dan 

reputasi KAP (DeAngelo, 1981). Imbalan jasa audit (fee audit) 

mempengaruhi kualitas audit karena auditor yang handal akan menawarkan 

fee yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaannya. Penelitian oleh Ardani 

(2017) menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh 

positif pada kualitas audit. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik dinyatakan dengan ber afiliasi dan 

non-afiliasi, semakin besar Kantor Akuntan Publik dengan adanya afiliasi 

akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Penelitian oleh Panjaitan 

dan Chariri (2014) mengindikasikan bahwa variabel ukuran kantor akuntan 

publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian lain oleh 

Nugroho (2018) ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap 
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kualitas audit. Ukuran kantor akuntan publik tidak dapat merefleksikan 

semakin besar ukuran kantor akuntan publik, maka kualitas audit akan 

semakin baik. 

Spesialisasi adalah suatu kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam  bidang  tertentu sehingga membuat orang tersebut mampu 

mengerjakan sesuatu dengan lebih cermat dan  teliti dibanding orang yang 

tidak memiliki spesialisasi (Ishak, Perdana dan Widjajanto, 2015). 

Pramaswaradana dan Astika (2017) menyatakan auditor spesialis memiliki 

pengalaman audit perusahaan yang sama sebelumnya dan lebih memahami 

kondisi perusahaan. Penelitian oleh Panjaitan dan Chariri (2014) 

menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Panjaitan dan Chariri berpendapat bahwa auditor spesialis 

lebih memungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan dari 

auditor non spesialis sehingga cenderung dapat memberikan hasil audit yang 

lebih berkualitas dibandingkan auditor non spesialis. 

Selama ini penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit sudah 

cukup banyak dilakukan dan sampai saat ini pun masih menarik untuk diteliti, 

sebab penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil 

penelitian yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah dilakukan Panjaitan dan Chariri (2014), Kurniasih dan 

Rohman (2014), dan Pramaswaradana dan Astika (2017). Perbedaan 

penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dengan adanya 

penambahan variabel independen dan tahun pengambilan sampel. Penelitian 
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sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia dari periode tahun 2015-2017. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan berusaha untuk 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH MASA PERIKATAN 

AUDIT, ROTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, IMBALAN JASA 

AUDIT, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN 

SPESIALISASI AUDITOR TEHADAP KUALITAS AUDIT (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah masa perikatan audit (audit tenure) berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

2. Apakah rotasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah imbalan jasa audit (fee audit) berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

4. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

5. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh masa perikatan audit (audit tenure) terhadap 

kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh rotasi kantor akuntan publik terhadap kualitas 

audit. 

3. Untuk menguji pengaruh imbalan jasa audit (fee audit) terhadap kualitas 

audit. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas 

audit. 

5. Untuk menguji pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam menentukan masa perikatan audit (audit tenure), 

rotasi kantor akuntan publik, imbalan jasa audit (fee audit), ukuran kantor 

akuntan publik dan spesialisasi auditor yang dapat meningkatkan kualitas 

audit. 
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor 

maupun calon investor dalam mengambil keputusan. Kesimpulan akhir 

dari penelitian kali ini diharapkan dapat berguna bagi para investor dan 

calon investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi. 

3. Bagi Regulator 

Penlitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi otoritas pembuat 

aturan seperti Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) maupun 

pembuat standar profesi akuntan publik  yaitu Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) guna mengidentifikasi apakah kebijakan masa perikatan audit 

(audit tenure), rotasi kantor akuntan publik, imbalan jasa audit (fee 

audit), ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor efektif 

digunakan sebagai alat untuk menjaga kualitas audit. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan, khususnya 

di bidang audit dan bidang akuntansi menganai faktor-faktor terkait 

kualitas audit. Selain itu, penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa depan dengan 

memperbaiki keterbatasan penelitian. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai arahan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penulisan, maka penulis menyajikan susunan penelitian 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori agensi, kualitas audit, masa perikatan audit 

(audit tenure), rotasi kantor akuntan publik, imbalan jasa audit (fee 

audit), ukuran kantor akuntan publik, spesialisasi auditor, 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, yang diperoleh dalam 

penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis 

data. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


