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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan go public di Indonesia mengalami kemajuan 

yang pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan jasa akuntan 

publik meningkat. Karena laporan keuangan perusahaan merupakan hal utama 

dalam memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak diluar 

perusahaan. Namun, didalam 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 

kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen (Sumarwoto, 

2006). 

Audit didefinisikan sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan audit, 

seorang audit harus mempunyai kemampuan teknikal dari auditor yang 

terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam 

menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu menciptakan hasil 

audit yang berkualitas (Hartadi, 2012).  

Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas 

pelaporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan tersebut khususnya 

investor. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka 
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semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame et al. 2012). Menurut 

DeAngelo (1981) kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada 

pengguna laporan keuangan. Point penting dalam menghasilkan kualitas audit 

adalah independensi dan kompeten karena hal ini menjaga seorang auditor 

untuk mendapatkan kepercayaan terhadap kualitas hasil audit nantinya. 

Pengguna laporan keuangan pastinya meinginkan laporan keuangan 

yang di sajikan dapat dipercaya integritasnya dimana hal tersebut menjadi hal 

penting untuk menghasilkan kualitas audit. Semakin tinggi kualitas yang 

dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame et al. 

2012). Selain itu Sehebat apapun kemampuan teknikal auditor akan sangat 

tergantung dari variabel eksternal lainnya yang mendasari pengambilan ke- 

putusan auditor dalam pemberian opini (Hartadi, 2012). 

Keruntuhan salah satu perusahaan besar seperti Enron yang terjadi di 

Amerika Serikat tahun 2001 silam, diakibatkan kecurangan laporan keuangan 

yang melibatkan akuntan publik peringkat teratas dapat dikatakan sebagian 

besar  karena kurangnya independensi auditor sehingga mendorong Kongres 

Amerika Serikat untuk mengesahkan kebijakan Sarbanes-Oxley Act. Pihak 

pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan Sarbanes-Oxley Act pada 

tanggal 30 juli 2002 dimana hal tersebut di maksudkan untuk melindungi para 

pengguna informasi yang dihasilkan oleh seorang auditor. Selanjutnya 
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peraturan tersebut digunakan dan diadopsi oleh beberapa negara lain, salah 

satunya yaitu Indonesia. Di tahun yang sama pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan masa pemberian jasa dan telah di 

revisi pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang 

“Jasa Akuntan Publik” pasal 3.  

Dalam penelitian ini faktor yang dapat mempengaruhi kuliatas audit 

yaitu tenure dan rotasi audit. Nasser et al. (2006) menyatakan bahwa 

independensi akan hilang jika auditor terlibat hubungan pribadi dengan klien, 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah 

satu hal yang menyebabkan kedekatan tersebut adalah tenure yang panjang. 

Ada yang berpendapat bahwa semakin panjang tenure, kualitas audit semakin 

turun (hubungan negatif), namun juga ada yang berpendapat sebaliknya bahwa 

semakin panjang tenure, kualitas audit semakin meningkat (Fitriany dkk 

2015). Adanya pembatasan tenure diharapkan supaya tidak terjadi eskalasi 

komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. 

Pembatasan tenure dilakukan unutk mencegah sikap auditor dari suatu KAP 

terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mampu mengganggu 

independensi dari auditor yang dimiliki (Giri, 2010). 

Peraturan mengenai rotasi audior dibuat dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama 

hubungan antara auditor baik partner audit maupun kantor akuntan publik 

dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Rotasi dapat 

berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas audit tergantung pada yang 
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lebih dominan antara pengaruh kenaikan independensi atau pengaruh dari 

penurunan kompetensi (Siregar et al. 2012). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran 

KAP. Dopuch dan Simunic (1982) dan Yu (2007) dalam Febriyanti dkk 

(2014) mengemukakan 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. 

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat 

dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting 

firms) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP 

kecil (Non-Big accounting firms). KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 

tentunya mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai 

jumlah dan ragam klien yang lebih banyak. Cakupan geografis yang dimiliki 

juga lebih luas dibandingkan dengan KAP kecil (yang tidak berafiliasi dengan 

KAP Big 4) sehingga bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang membahas tentang kualitas 

audit, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh masa perikatan atau tenure 

audit terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan nantinya, selain itu juga 

untuk mempertimbangkan apakah peraturan tentang kewajiban rotasi dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dan penelitian ini 

juga dilakukan untuk mengkaji apakah KAP Big 4 akan menghasilkan kualitas 
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audit yang lebih baik dibanding kualitas audit yang dihasilkan dari KAP Non 

Big 4. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah tenure audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas  audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat penelitian  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan refrensi tambahan di bidang akuntansi dalam 

pengembangan penelitian mengenai kualitas audit di Indonesia dan 

memberikan gambaran pengaruh variabel tenure audit, rotasi audit, dan 

ukuran KAP terhadap kualitas Audit. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

praktis dan bermanfaat bagi kantor akuntan publik untuk dapat 
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menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepada 

masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan. 




