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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan Keuangan merupakan sarana bagi investor untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Maka dari 

itu laporan keuangan yang dibutuhkan investor adalah laporan keuangan yang 

benar-benar menggambarkan aktivitas dan keadaan keuangan perusahaan 

yang sesungguhnya, dengankata lain laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan haruslah dapat dipercaya. Penyajian laporan keuangan yang dapat 

dipercaya adalah laporan keuangan yang telah diperiksa dan 

dipertanggungjawabkan oleh jasa akuntan publik yang diperkuat dengan 

adanya pendapat dari auditor. Namun, di dalam laporan keuangan terdapat 

asymetri informasi keuangan perusahaan dan potensi konflik kepentingan 

antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak 

luar, maka dari itu laporan keuangan perusahaan perlu diaudit oleh pihak 

ketiga untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan 

oleh manajemen (Sumarwoto, 2006). Asymetri informasi keuangan terjadi 

karena di satu sisi manajemen menginginkan laba yang disajikan 

merepresentasikan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga 

dilakukan manajemen laba oleh manajemen perusahaan. Sedangkan di sisi 

lain para stakeholder menginginkan perusahaan menyajikan laporan 
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keuangannya sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan. (Giri, 2011) 

Dalam hal ini auditor eksternal merupakan pihak yang dianggap mampu 

menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut. Auditor eksternal bertugas 

untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran 

laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan standar 

yang berlaku (Fitriyani, 2012). Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan audit yang 

berkualitas. Kualitas audit ini penting mengingat kualitas audit yang baik akan  

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Tetapi maraknya skandal keuangan yang terjadi di 

dalam maupun luar negeri dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, 

khususnya pemakai laporan keuangan terhadap kualitas audit.  

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan 

bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit yang berkualitas merupakan 

audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. 

Kompetensi auditor dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan auditor 

untuk mendeteksi adanya salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan  

independensi auditor berhubungan dengan kemampuan auditor untuk 

melaporkan salah saji yang ditemukan di dalam laporan keuangan tersebut. 

Sehingga kemampuan kompetensi auditor dalam melakukan audit tanpa 

disertai sikap independen tidak akan menghasilkan audit yang berkualitas. 
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Moore et al (2006) dalam Giri (2011) mengatakan bahwa kecurangan klien 

tidak lepas dari lemahnya sikap independensi auditor yang rendah. 

Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan oleh eskalasi komitmen dari 

auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan 

klien yang menyimpang. 

Salah satu fenomena perusahaan yang jatuh karena rusaknya 

independensi auditor yang dikaitkan dengan kegagalan auditor dalam 

mempertahankan kualitas auditnya dialami oleh perusahaan energi terbesar di 

Amerika yaitu Enron. Dalam kasus ini Enron sengaja melakukan manipulasi 

pada laporan keuangannya agar investor tertarik untuk berinvestasi di 

perusahaannya. KAP Arthur Anderson diduga berperan dalam mendukung 

manipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut karena KAP Arthur 

Anderson selain memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan, KAP 

Arthur Anderson juga memberikan jasa konsultan pada perusahaan Enron. 

Fakta mengejutkan lainnya bahwa sebagian staff accounting perusahaan Enron 

berasal dari KAP Arthur Anderson (Nirmala, 2013) 

 Hal ini memunculkan dugaan bahwa reputasi kantor akuntan publik yang 

dianggap berkompeten tidak memberikan jaminan bahwa audit yang 

dilakukan berkualitas, mengingat KAP Arthur Anderson termasuk ke dalam 

KAP Big Six  pada saat itu. KAP yang dengan reputasi baik dianggap lebih 

mampu untuk menemukan kecurangan maupun salah saji yang dilakukan oleh 

perusahaan dibandingkan KAP lain yang reputasinya kurang baik. Tetapi 
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kasus enron membuktikan bahwa KAP yg memiliki reputasi baik belum tentu 

memberikan jasa audit yang berkualitas. 

Selain itu kasus kecurangan yang dilakukan oleh Enron merupakan akibat 

dari rusaknya independensi auditor yang mengaudit perusahaan tersebut, 

dalam hal ini KAP Arthur Anderson.  KAP Arthur Anderson yang telah 

melakukan tugas pengauditan keuangan perusahaan Enron selama hampir 20 

tahun tidak mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh Enron. Kondisi 

ini memunculkan dugaan bahwa Audit Tenure yang terlalu lama juga dapat 

menurunkan independensi auditor (Giri, 2011). 

 Audit Tenure  merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara 

auditor dari suatu kantor akuntan publik dengan auditee yang sama . Audit 

tenure yang terlalu lama dikhawatirkan akan menciptakan hubungan khusus 

antara auditor dan auditee nya sehingga mengakibatkan rusaknya 

independensi auditor yang dapat mengurangi kualitas audit yang dilakukan. 

Tetapi dari sudut pandang yang lain, audit tenure yang lama akan menambah 

pengetahuan KAP/auditor tentang bisnis perusahaan sehingga dapat 

merancang program audit yang lebih baik (Giri, 2011). Berdasarkan hal itu lah 

muncul perdebatan mengenai lamanya perikatan yang dilakukan oleh KAP 

dan kliennya terhadap kualitas audit yang dilakukan. 

Selain itu Client Importance juga dapat mempengaruhi kualitas audit, hal 

tersebut dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Fitriany (2012). Kerler 

dan Brandon (2010) mendefinisikan client importance sebagai pentingnya 

keuangan relatif dari klien audit bagi kantor auditor. Berdasarkan hal tersebut, 
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klien dengan ukuran yang besar cenderung dapat mempengaruhi kualitas audit 

yang dilakukan KAP karena klien yang besar dianggap penting oleh KAP dan 

seringkali KAP akan menghabiskan waktu yang cukup lama dengan klien 

tersebut. Ketika suatu klien dipandang sebagai sumber penghasilan oleh KAP, 

hal tersebut berpotensi dapat mengurangi independensi auditor karena KAP 

akan berusaha untuk memenuhi keinginan kliennya walaupun dengan 

melanggar kode etik audit sekalipun.  Dalam penelitian ini variabel client 

importance diproksikan menggunakan total aset perusahaan klien.  

Beberapa hasil penelitian tentang kualitas audit yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu antara lain Nuratama (2011) menunjukkan bahwa 

reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan penelitian 

Kurniasih dan Rohman (2014) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Giri (2010) menunjukkan 

bahwa Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan penelitian 

Nuratama (2011) menunjukkan bahwa Audit tenure tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Fitriany (2012) dan dan atik (2013) menunjukan 

bahwa client importance berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Adapun perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh perbedaan tahun 

laporan keuangan yang digunakan dan pemilihan sampel data yang diteliti. 

Hasil penelitian tersebut menunjukan meskipun objek yang di teliti sama 

tetapi hasil penelitian dapat berbeda tergantung dari tahun data laporan 

keuangan perusahaan serta pemilihan sampel data . 
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Untuk menilai kualtas audit dapat menggunakan beberapa proksi. 

Wibowo dan Rossieta (2009) mengatakan bahwa salah satu metode handal 

untuk menilai kualitas audit adalah dengan menggunakan informasi dari 

laporan audit dan laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas audit dalam 

penelitian ini menggunakan akrual diskresioner untuk melihat keberadaan 

manajemen laba dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Akrual lancar 

merupakan komponen krusial yang dapat dikatakan  mudah untuk dideteksi 

oleh auditor. Dengan menilai akrual lancar dari laporan keuangan perusahaan 

auditor dapat mendeteksi seberapa besar upaya manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan.  Dalam penelitian Fitriany (2012) menjelaskan 

bahwa akrual diskresioner memiliki hubungan terbalik dengan kualitas audit, 

dengan artian semakin tinggi tingkat akrual diskresioner maka semakin tinggi 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sehingga membuat semakin 

buruknya kualitas laba karena laba tersebut merupakan hasil dari upaya 

manajemen, bukan nilai laba yang sesungguhnya . Kualitas laba yang buruk 

menunjukan kualitas audit yang buruk. 

Pada penelitian terdahulu belum banyak penelitian kualitas audit yang 

menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objeknya sehingga peneliti 

tertarik untuk mengggunakan sektor pertambangan sebagai objek dalam 

penelitian ini. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor 

pertambangan cenderung ukuran perusahaan dengan jumlah aset yang besar, 

karena dibutuhkan modal kerja yang tidak sedikit untuk dapat masuk di dalam 

sektor ini. Selain itu kinerja perekonomian pada tahun 2014, sesuai PDB atas 
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dasar harga konstan 2010 tumbuh 5,02%. Penurunan yang sangat signifikan 

berada pada sektor usaha pertambangan meskipun terdapat sektor lain yang 

mengalami penurunan. (Badan Pusat Statistik, Kemenprin 2014) 

Dengan adanya fenomena tersebut maka banyak perusahaan yang tidak 

dapat bertahan dalam persaingan bisnis dalam industri tersebut. Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan sektor pertambangan untuk melihat apakah 

audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik pada tahun tersebut dan 

tahun-tahun sebelumnya berkualitas dengan akrual diskresioner sebagai proksi 

dari kualitas audit dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik, Audit Tenure, 

dan Client Importance Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada 

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

2. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah Client Importance berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari masalah ini sebagai berikut: 

1. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh reputasi kantor

akuntan publik terhadap kualitas audit.

2. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh audit tenure

terhadap kualitas audit.

3. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh client

importance terhadap kualitas audit.

1.4.  Manfaat Penelitian 

2. Bagi Auditor: Membantu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kualitas audit sehinga dapat mengoptimalkan

kinerjanya.

3. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan mengenai Reputasi

auditor, audit tenure dan fee audit dimasa yang akan datang.

 


