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Abstrak 

 

 

Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dengan cara melaporkan hasil kegiatan operasional 

perusahaan melalui laporan keuangan. Peran auditor diperlukan untuk menengahi 

kepentingan manajemen dan pemakai yang berkepentingan sehingga dapat 

menghindari kesenjangan informasi. Auditor menjadi pihak yang independen 

dalam menyampaikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang 

dibuat manajemen perusahaan melalui kualitas auditnya. Namun, audit menjadi 

tidak berkualitas ketika independensi auditor berkurang. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh masa perikatan audit (audit tenure), rotasi kantor akuntan 

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

auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dan 

didapatkan 50 perusahaan sebagai sampel. Data diuji menggunakan regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi kantor akuntan publik, imbalan jasa 

audit (fee audit), dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit sedangkan masa perikatan audit (audit tenure) dan spesilaisasi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

Kata Kunci: Kualitas audit, audit tenure, rotasi kantor akuntan publik, fee audit, 

ukuran kantor akuntan publik, spesialisasi auditor. 

 

Abstract 

 

Company management has a responsibility to run the company activities by 

reporting the results through financial statements. The role of auditor is needed to 

mediate management’s interest and share holder’s concern. Auditor is an 

independent part in giving opinion about information that contained in the financial 

statements through its audit quality. Audit quality can be reduced if the auditor isn’t 

independent anymore. This study aims to analyze the affect of audit tenure, 

accounting firm rotation, fee audit, accounting firm size, and auditor specialization 

to audit quality. Population of the research is manufacturing companies that  listed 

on the Indonesia Stock Exchange for 2015-2017. The sample is taken by purposive 

sampling method and obtained 50 companies as samples. Data is tested using 

logistic regression. The results of this study indicate that accounting firm rotation, 
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fee audit, and accounting firm size have no affect to audit quality, meanwhile the 

audit tenure and auditor specialization affect audit quality. 

 

Keywords: Audit quality, audit tenure, accounting firm rotation, fee audit, 

accounting firms size, auditor specialization. 

 

1. PENDAHULUAN 

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 

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 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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)”. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2017:8) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masa perikatan audit 

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

ukuran kantor akuntan publik, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai 

dengan kriteria yang sudah di tetapkan. Adapun proses seleksi sampel 

berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan tampak dalam Tabel 1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 

155 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

laporan tahunan yang telah diaudit setiap tahun selama 

periode tahun 2015-2017 

(135) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak mencantumkan fee 

audit secara terpisah dari  professional fee pada laporan 

tahunan periode 2015-2017 

(85) 

 Jumlah sampel tiap periode 50 

 Tahun pengamatan 2015-2017 3 tahun 

 Total sampel penelitian (50 perusahaan x 3 tahun) 150 

Sumber: Data diolah, 2019 

Jumlah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 berjumlah 155. Terdapat 120  perusahaan 

manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit. 
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Perusahaan yang mencantumkan fee audit secara terpisah dari  professional fee 

pada laporan tahunan menyajikan laporan auditannya sebanyak 50. 

Berdasarkan data tersebut, perusahaan manufaktur  yang di jadikan sampel 

adalah 50 perusahaan dengan periode 3 tahun sehingga jumlah sampel 

penelitian adalah sebanyak 150 tahun perusahaan. 

3.2 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data 

penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik (logistic regressi). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen yaitu masa 

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

(fee audit), ukuran kantor akuntan publik, dan spesialisasi auditor terhadap 

variabel dependen yaitu kualitas audit. 

3.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diperoleh data sebanyak 150 data 

observasi yang berasal dari perkalian periode penelitian (3 tahun; dari 2015 

sampai 2017) dengan jumlah perusahaan sampel (50 perusahaan). 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata 

Deviasi 

Standar 

Kualitas Audit 150 0 1 0,59 0,493 
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Audit Tenure 150 1 3 1,91 0,827 

Rotasi KAP 150 0 1 0,07 0,262 

Fee Audit 150 101 6726 998,73 1221,669 

Ukuran KAP 150 0 1 0,42 0,495 

Spesialisasi 

Auditor 
150 0 1 0,21 0,406 

Sumber: Data diolah 2019 

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel penelitian. Berdasarkan Tabel 2, hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif terhadap kualitas audit (KA) menunjukkan 

nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 

0,59. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap audit 

tenure (AT) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum 

sebesar 3 dengan rata-rata sebesar 1,91. Hasil analisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif terhadap rotasi kantor akuntan publik (RK) menunjukkan 

nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 

0,07. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap fee 

audit (FA) menunjukkan nilai minimum sebesar 101, nilai maksimum 

sebesar 6726 dengan rata-rata sebesar 998,73. Hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran KAP (UK) menunjukkan 

nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 

0,42. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap 

spesialiasi auditor (SA) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai 

maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,21. 
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3.4 Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Berikut ini disajikan data hasil pengujian kesesuaian keseluruhan model 

(overall model fit) berdasarkan pada fungsi likelihood. 

Tabel 3. Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Keterangan -2 Log Likelihood 

Block number : 0 202,687 

Block number : 1 156,927 

Sumber: Data diolah 2019 

dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal 

(Block number : 0) dengan -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block 

number : 1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 202,687. Setelah dimasukkan 

kelima variable independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan 

menjadi 156,927. Penurunan Likelihood (-2LL) ini menunjukkan model 

regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit 

dengan data. 

3.5 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Negelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s 

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini 

dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s dengan nilai 

maksimumnya. Nilai Negelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti 

Berdasarkan hasil menilai keseluruhan model pada table 3 
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nilai R Square pada multipleregression. Hasil nilai Nagelkarke dapat dilihat 

pada table 4 berikut ini: 

Tabel 4. Koefisien Determinasi 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

156,927 0,263 0,355 

Sumber: Data diolah 2019 

Besarnya nilai koefisiensi determinasi pada model regresi logistik 

dalam pengujian statistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai 

Nagelkerke R Square dalam pengujian statistik adalah sebesar 0,355 yang 

berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

adalah sebesar 35,5%, sedangkan sisanya sebesar 64,5% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian yang dihipotesiskan dan 

diwakilkan oleh errornya. 

3.6 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

Analisis untuk menguji kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of Fit Test yang diukur 

dengan nilai chi-square. Apabila nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of 

Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis nol 

ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodnes of Fit model tidak baik karena dapat 

memprediksi nilai observasinya. Tetapi sebaliknya, jika nilai statistik 

Goodnes of Fit lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis nol diterima, 
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ini berarti Goodnes of Fit model baik karena dapat memprediksi nilai 

observasinya. 

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square Signifikasi Kesimpulan 

10,310 0,244 Model Fit 

Sumber : Data diolah 2019 

Kelayakan model regresi dalam pengujian statistik dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of Fit Test. Pengujian 

Statistik menunjukkan nilai Chi-square sebesar 10,310 dengan signifikansi 

(p) sebesar 0,244. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai 

observasinya. 

3.7 Matriks Klasifikasi 

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi 

kemungkinan kualitas audit yang akan dihasilkan perusahaan manufaktur di 

BEI. Sebagaimana ditunjukkan table 6 nilai matrik klasifikasi dapat dilihat 

dari Classification Table. 

Tabel 6. Matriks Klasifikasi 

Variabel 

Prediksi 

KA 
Persentase 

kebenaran Selain WTP WTP 

Kualitas Audit Selain WTP 36 25 59,0 

WTP 11 78 87,6 
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Persentase keseluruhan   76,0 

Sumber: Data diolah 2019 

Matriks Klasifikasi menunjukkan bahwa menurut prediksi, 

kualitas audit yang dihasilkan perusahaan yang memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian adalah 87,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan 

model regresi yang digunakan, terdapat 78 laporan keuangan yang 

diprediksi akan menghasilkan audit yang berkualitas yang memperoleh 

opini wajar tanpa pengecualian dari total 89 laporan keuangan. Kekuatan 

prediksi dari mode regresi untuk memprediksi kualitas audit perusahaan 

yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian adalah sebesar 59% 

yang berarti bahwa dengan model regresi yang digunakan ada sebanyak 36 

laporan keuangan yang tidak menghasilkan audit yang berkualitas dari total 

61 laporan keuangan yang memperoleh opini selain wajar tanpa 

pengecualian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kekuatan prediksi 

dari model regresi sebesar 76%.  

3.8 Hasil Uji Regresi Logistik 

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh masa perikatan audit (audit 

tenure), rotasi KAP, imbalan jasa audit (fee audit), ukuran KAP, dan 

spesialisasi auditor. Hasil model regresi logistik yang terbentuk dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

 B Signifikansi 

Audit Tenure (AT) 0,753 0,002 
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Rotasi KAP (RK) -21,431 0,998 

Fee Audit (FA) 0,000204 0,338 

Ukuran KAP (UK) -0,059 0,906 

Spesialisasi Auditor (SA) 1,888 0,011 

Konstanta -1,328 0,014 

Sumber : Data diolah 2019 

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model 

sebagai berikut: 

KA = -1,328 + 0,753AT – 21,431RK + 0,000204FA – 0,059UK + 1,888 SA 

Persamaan regresi yang terbentuk diatas memiliki pengertian sebagai 

berikut: 

a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -1,328 artinya jika variabel-

variabel independen dalam penelitian ini yaitu masa perikatan audit 

(audit tenure), rotasi audit, imbalan jasa audit (fee audit), ukuran KAP, 

dan spesialisasi auditor dianggap konstan, maka rata-rata kualitas audit 

suatu perusahaan cenderung mengalami penurunan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel masa perikatan audit (audit tenure) 

sebesar 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa 

perikatan audit, maka akan terjadi peningkatan kualitas audit. 

c. Nilai koefisien regresi variabel rotasi audit sebesar -21,431. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin cepat terjadi rotasi audit, maka akan 

terjadi penurunan kualitas audit. 
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d. Nilai koefisien regresi variabel imbalan jasa audit (fee audit) sebesar 

0,000204. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai fee audit, 

maka akan terjadi peningkatan kualitas audit. 

e. Nilai koefisien regresi variabel ukuran KAP sebesar -0,059. Hal ini 

menunjukkan jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi, maka 

akan terjadi penurunan kualitas audit. 

f. Nilai koefisien regresi variabel spesialisasi auditor sebesar 1,888. Hal 

ini menunjukkan jika perusahaan diaudit oleh auditor spesialis, maka 

akan terjadi peningkatan kualitas audit. 

3.9 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam regresi ini menggunakan regresi logistik. 

Langkah teknik pengujian dengan menggunakan analisis regresi logistik 

tidak memerlukan lagi uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. 

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis 

 B Signifikansi Keterangan 

Audit Tenure (AT) 0,753 0,002 H1 diterima 

Rotasi KAP (RK) -21,431 0,998 H2 ditolak 

Fee Audit (FA) 0,000204 0,338 H3 ditolak 

Ukuran KAP (UK) -0,059 0,906 H4 ditolak 

Spesialisasi Auditor (SA) 1,888 0,011 H5 diterima 

Konstanta -1,328 0,014  

Sumber : Data diolah 2019 

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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a. H1 : Masa perikatan audit (audit tenure) berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Masa perikatan audit (audit tenure) memiliki nilai koefisien 0,753 

dengan tingkat signifikan 0,002. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

(0,002 < 0,05), maka H1 diterima. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel masa perikatan audit (audit tenure) 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

b. H2 : Rotasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Rotasi kantor akuntan publik memiliki nilai koefisien -21,431 dengan 

tingkat signifikan 0,998. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,998 > 

0,05), maka H2 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel rotasi audit tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

c. H3 : Imbalan jasa audit (fee audit) berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Imbalan Jasa Audit (Fee Audit) memiliki nilai koefisien 0,000204 dengan 

tingkat signifikan 0,338. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,338 > 

0,05), maka H3 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel imbalan jasa audit (fee audit) tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

d. H4 : Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Ukuran kantor akuntan publik memiliki nilai koefisien -0,059 dengan 

tingkat signifikan 0,906. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,906 > 

0,05), maka H4 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat 
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disimpulkan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

e. H5 : spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Spesialisasi auditor memiliki nilai koefisien 1,888 dengan tingkat 

signifikan 0,011. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 0,05), 

maka H5 diterima. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan 

bahwa variabel spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Masa perikatan audit (audit tenure) berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk masa perikatan audit 

(audit tenure) lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) sehingga H1 diterima. 

Hal ini disebabkan adanya perikatan sebelumnya akan memudahkan bagi 

auditor dalam melakukan pemeriksaan selanjutnya dan meningkatkan 

kompetensi auditor untuk meningkatkan kualitas audit. 

b. Rotasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk rotasi audit lebih besar 

dari 0,05 (0,998 > 0,05) sehingga H2 ditolak. Pergantian auditor memang 

dapat membuat penyegaran namun auditor belum tentu mampu memahami 

keadaan perusahaan kliennya sekarang dan memerlukan waktu untuk bisa 

mengerti keadaan lingkungan baru tempatnya bekerja. 

c. Imbalan  ojasa audit (fee audit) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk imbalan jasa audit (fee 

audit) lebih besar dari 0,05 (0,338 > 0,05) sehingga H3 ditolak. Hal ini 

disebabkan kualitas audit dilihat dari seorang auditor apakah mempunyai 
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sikap independen atau tidak bukan dilihan dari seberapa besarnya 

perusahaan memberikan fee audit. 

d. Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk ukuran kantor akuntan 

publik lebih besar dari 0,05 (0,906 > 0,05) sehingga H4 ditolak. Ukuran 

KAP yang tidak mempengaruhi kualitas audit menandakan bahwa KAP 

non afiliator telah meningkatkan kualitasnya dalam melakukan dan 

menghasilkan jasa audit, sehingga dalam menentukan pilihan KAP, 

perusahaan tidak lagi menjadikan KAP yang berafiliasi maupun non 

afiliasi sebagai bahan pertimbangan utama. 

e. Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk spesialisasi auditor lebih kecil 

dari 0,05 (0,011 < 0,05) sehingga H5 diterima. Auditor spesialis lebih 

memungkinkan untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan dari 

auditor non spesialis sehingga cenderung dapat memberikan hasil audit 

yang lebih berkualitas dibandingkan auditor yang non spesialis. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang 

berkaitan erat secara teori terhadap variabel kualitas audit seperti 

independensi auditor, ukuran perusahaan, kompetensi auditor maupun 

faktor-faktor lain. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih beragam 

dan penentuan kualitas audit lebih baik lagi. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam pengukuran 

masing-masing variabel dalam penelitian agar dapat ditentukan proksi 

mana yang hasilnya lebih akurat. 

c. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah periode dan 

memperluas sampel penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan dari 

seluruh sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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