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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Review Penelitian Terdahulu   

Francis dan Yu (2007) meneliti bagaimana pengaruh ukuran kantor 

audit Big Four terhadap kualitas audit. Objek Penelitiannya adalah 

perusahaan-perusahaan di Amerika yang diaudit oleh KAP Big Four periode 

2003-2005. Kualitas audit dilihat dari kualitas akrual klien yang disajikan 

dalam laporan keuangan, benchmark beating dan laporan audit going concern 

yang diterbitkan KAP. Kesimpulan penelitiannya adalah terdapat hubungan 

yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan audit (KAP) dengan 

kualitas audit. 

Hartadi (2012) dalam penelitiannya menguji pengaruh fee audit, rotasi 

KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit. Data yang digunakan 

adalah laporan keuangan auditan dari perusahaan manufaktur yang tergabung 

dalam LQ-45 mulai tahun 2004-2010. Pengujian dilakukan dengan regresi. 

Dari hasil uji statistik terbukti bahwa: fee audit berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit.  

Jackson et al. (2008) meneliti tentang pengaruh dari kewajiban yang 

dibuat untuk melakukan rotasi KAP terhadap kualitas audit. Variabel audit 

tenure ditambahkan karena untuk menghindari terciptanya kedekatan antara 

auditor dan klien. Penelitian ini mengukur kualitas audit dengan dua 

pendekatan,  kecenderungan untuk menerbitkan opini audit going concern 
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dan tingkat kebijaksanaan akrual. Objek penelitian mereka adalah praktek 

auditor switching yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Australia pada 

periode 1995-2003. Kesimpulan yang didapat adalah kualitas audit akan 

meningkat seiring semakin panjangnya tenure, yaitu ketika diproksikan 

dengan kecenderungan untuk menerbitkan opini going concern dan tidak 

berpengaruh ketika diproksikan dengan tingkat kebijaksanaan akrual. 

Siregar et al. (2012)  meneliti tentang pengaruh tenure audit dan rotasi 

audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi logistik. Hasil penelitiaannya adalah masa perikatan (tenure) yang 

lama berhubungan negatif terhadap kualitas audit untuk periode setelah rotasi 

wajib auditor, tapi sebaliknya untuk periode sebelum dilakukan rotasi wajib, 

masa audit yang lama berhubungan positif terhadap kualitas audit. Hasil 

lainnnya untuk rotasi sukarela auditor berpengaruh positif  terhadap kualitas 

audit, sedangkan untuk rotasi wajib tidak menunjukan hubungan positif 

terhadap kualitas audit. 

Nindita dan Siregar (2012) meneliti pengaruh ukuran kantor akuntan 

publik, yang diukur melalui jumlah rekan, jumlah auditor, jumlah klien dan 

jumlah pendapatan kantor akuntan publik terhadap kualitas audit yang diukur 

dengan akrual diskresioner dan opini audit going concern. Sampel penelitian 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2006–2008 dengan observasi sebanyak 348 perusahaan. Metode regresi 

berganda dan regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil 

penelitian secara keseluruhan, untuk semua sampel maupun untuk sub sampel 
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perusahaan yang diaudit KAP Big 4 dan sub sampel perusahaan yang diaudit 

KAP non Big 4, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara ukuran kantor akuntan publik dengan kualitas audit. Ukuran KAP yang 

besar tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit 

KAP besar dan kecil dapat dianggap cukup seragam. 

Febriyandti dan Martha (2014) meneliti pengaruh variabel masa 

perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP pada 

variabel kualitas audit. Teknik analisis data yang dipakai berupa analisis 

regresi logistik dengan sampel sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa 

masa perikatan audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP tidak berpengaruh 

signifikan pada kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan klien 

berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. 

Panjaitan dan Chariri (2014) meneliti pengaruh dari tenure, ukuran 

KAP dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2012. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa tenure berpengaruh negatif 

terhadap kulitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas audit. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

 Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi 

sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan 

agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan 

melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada 

agen. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen diamana ke dua pihak 

memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda oleh sebab itu sangat 

diperlukan pihak yang dapat menjadi penengah untuk mengatasi atau 

menghindari konflik yang mungkin saja akan terjadi. 

 Tujuan utama teori keagenan adalah menjawab masalah keagenan 

yang terjadi disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama 

memiliki tujuan berbeda. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua 

permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 

1989). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat 

keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan principal dan agent yang saling 

berlawanan, hal ini merupakan hal yang sulit bagi principal untuk 

melakukan verifikasi apakah agent telah melakukan sesuatu secara tepat. 

Kedua adalah masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul 

dimana principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.   

2. Independensi 

 Seorang auditor dituntut independensi nya dalam melakukan audit 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang akan dikeluarkan 



11 

dan mempengaruhi pengambilan opini. Dilihat dari sisi opini yang 

dikeluarkan, terlihat betapa pentingnya pernyataan seorang auditor 

sehingga manajemen perusahaan berusahan untuk dapat memperoleh 

opini yang dianggap menguntungkan mereka. Jika dalam proses 

pengeditan seorang manajer melihat indikasi bahwa proyeksi kedepan 

akan menerima hasil audit yang tidak mereka harapkan maka manajemen 

akan mengambil suatu keputusan seperti mengganti auditor yang 

bersangkutan (Ishak dkk, 2015). 

Kualitas audit yang baik dihasilkan dari auditor yang 

independensinya baik. Independensi berarti sikap mental yang bebas 

pengaruh dari pihak luar, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada 

pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002). 

 Menurut IAI (SPAP 2001:2) arti akuntan publik yang profesional 

adalah akuntan publik yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas dan 

independensi. Sikap independen harus meliputi independen dalam fakta 

maupun penampilan, integritas dan objektivitas. Dengan kata lain dalam 

menjalankan tugasnya, KAP atau anggota KAP yang melakukan audit 

harus mempertahankan sikap integritas dan objektivitas, bebas dari 

berbagai benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak 

memperbolehkan salah saji material (material misstatement) yang 

diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) perkembangan 
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kepada pihak lain. Terjaminnya independensi dengan sendirinya juga 

menciptakan kualitas audit yang lebih baik. 

3. Kualitas Audit 

 Secara umum kualitas audit merupakan gambaran dari hasil kinerja 

auditor apakah audit yang dilakukan sudah sesuai dengan strandar 

auditing yang berlaku. Istilah kualitas audit dapat memiliki makna yang 

berbeda tergantung dari sudut pandang penerima atau pemberi jasa audit. 

Entitas pemilik maupun pihak pengguna laporan keuangan berpendapat 

bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan 

bahwa tidak ada salah saji material  (no material misstatements) atau 

kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan auditan. Sedangkan para 

auditor memandang kualitas audit terjadi apabila mereka berkerja sesuai 

standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit dengan 

tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi dan meghindari kajatuhan 

reputasi auditor (Harom, 2012). 

Menurut De Angelo (1981) adalah probabilitas gabungan nilai pasar 

bahwa yang diberikan auditor yaitu menemukan pelanggaran dalam 

laporan keuangan dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kualitas audit 

merupakan adanya kecenderungan auditor akan mendeteksi dan 

mengungkapakan adanya fraud yang terdapat dalam laporan keuangan 

klien (Febriyanti dan Mertha, 2014). 

 Kualitas audit terdiri atas kualitas sebenarnya (actual) dan 

dirasakan (perceived). Actual Quality adalah tingkat dimana resiko dari 
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pelaporan salah saji material dalam rekening keuangan berkurang, 

sementara Perceived Quality adalah seberapa efektif pengguna laporan 

keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material. 

Perceived Audit Qualityyang lebih tinggi dapat membantu 

mempromosikan investasi pada klien yang diaduit (Jackson et al., 2008). 

 Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 

(PSA 29 SA Seksi 508), terdapat lima jenis opini, yaitu : 

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion). 

  Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang 

 ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified Opinion 

 with Explanatory Language). 

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan 

suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam 

laporan auditnya. 

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion). 

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa 

laporankeuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 
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kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan. 

d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). 

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion). 

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa 

auditortidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

4. Standar Auditing 

 Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar Auditing yang 

ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri 

atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, 

yaitu: 

a. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai 

auditor 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 
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3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, 

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, 

saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan 

konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan yang diaudit 

c. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika 

ada ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan 

dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut 

dalam periode sebelumnya 
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3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 

dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu 

asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. 

Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor 

dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor 

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 

audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor.  

5. Opini Going Concern 

 Opini audit going concern merupakan opini audit dengan paragraf 

penjelasan mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat 

ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup 

perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa mendatang 

(Meriani dan krisnadewi 2012). Dalam prinsip akuntansi, going concern 

diasumsikan bahwa, perusahaan akan terus ada cukup lama untuk 

melaksanakan tujuan dan komitmennya dan tidak akan melikuidasi di 

masa yang akan datang. Jika situasi keuangan perusahaan sedemikian 

rupa begitu akuntan yakin perusahaan tidak dapat melanjutkan, akuntan 

diminta untuk mengungkapkan penilaian ini (Wikipedia, 2016).  
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Keadaan tertentu sering kali mengharuskan auditor menambahkan 

paragraf penjelasan dalam laporan audit baku. Salah satu keadaan tersebut 

adalah jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan 

auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup 

(going concern) entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana 

manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut 

dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu 

telah memadai (SPAP, 2011). Opini going concern merupakan bagian 

dari paragraf penjelasan yang ditambahkan dari opini yang diberikan 

auditor dalam laporan auditnya.  

 PSA No.30 Seksi 341 membahas mengenai “Pertimbangan Auditor 

atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan kelangsungan 

Hidupnya”. Paragraf 2 dari PSA tersebut menyebutkan : “Auditor 

bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak 

tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor 

berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada atau 

yang telah terjadi sebelum perkerjaan lapangan selesai. 

 Paragraf 3 dari PSA No.30 Seksi 341  antara lain  menjelaskan 

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka  waktu pantas dengan cara sebagai berikut:  
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(a) Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang 

dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk 

berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat 

mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan 

menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 

pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan 

mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung 

informasi yang mengurangi kesangsian auditor.  

(b) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas  mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas, harus: 

(i) memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut, dan  

(ii) menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat 

secara efektif dilaksanakan.  

(c) Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, is mengambil 

kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas.  
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6. Tenure Audit dan Rotasi Audit 

 Tenure adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa 

audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan 

klien. Tenure menjadi perdebatan pada saat tenure audit yang dilakukan 

secara singkat dan tenure audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama. 

Tenure sendiri dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan 

klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, fee audit, 

profesionalisme kerja, kompetensi, dsb (Hamid, 2013). Hubungan yang 

panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan 

antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan 

mengurangi kualitas audit (Al-Thuneibat et al., 2011). 

 Dengan adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan 

publik (KAP) internasional Arthur Anderson (AA) maka di Indonesia 

dilakukan peraturan tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan 

ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini dengan tujuan supaya 

dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun 

secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat berpengaruh 

signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor 

dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010). 

 Peraturan pemerintah tentang adanya rotasi mandotory di 

Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan 

No.423/KMK.06/2002. 
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 “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 

(tiga) tahun buku berturut-turut.” 

Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK 

No.359/KMK.06/2003 dan direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik yaitu :   

 “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 

3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”  

 Peraturan KMK yang dapat menimbulkan berbagai pro-kontra di 

kalangan praktisi akuntan publik karena KMK tersebut pertama kali 

diperkenalkan peraturan rotasi mandatory auditor di Indonesia. 

 Mautz dan Sharaf (1961) dan Flint (1988) dalam Febriyanti dan 

Martha (2014) menyatakan bahwa auditor dapat kehilangan 

independensinya apabila terjalin hubungan yang nyaman dengan klien 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap objektif mereka dalam 

memberikan opini audit. Sedangkan Johnson et al. (2002), Myers et al. 

(2003), Januarti (2009) dan Efraim (2010) menyatakan lamanya masa 

perikatan audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

audit. Penelitian tersebut mendukung suatu argumen bahwa semakin lama 



21 

bertugas, auditor akan memiliki pemahaman dan pengalaman untuk 

merancang prosedur audit yang baik dan benar.  

7. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang jasa akuntan publik menyatakan bahwa kantor akuntan publik 

yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 

jasanya. Bentuk dari kantor akuntan publik adalah perseorangan dan 

persukutuan perdata dan persukutuan firma. KAP yang berbentuk badan 

usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang 

akuntan publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. KAP yang 

berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang akuntan publik, dimana masing-masing sekutu 

merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin 

rekan. 

 Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik.  Ukuran Kantor 

Akuntan Publik dapat  dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi 

dengan Big 4, sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil 

jika tidak berafiliasi dengan Big 4.  

 

C. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran 

1. Pengembangan Hipotesis 
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a. Pengaruh Tenure Audit terhadap Kualitas Audit 

Masa perikatan antara auditor dengan perusahaan milik 

principal yang dikelola oleh agent ini juga harus diperhatikan dimana 

jika masa perikatan yang panjang antara auditor dan perusahaan akan 

membuat tingkat indenpendensi dari auditor akan berkurang sehingga 

opini yang diberikan oleh auditor sudah tidak sesuai dengan fakta 

yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan yang diperiksa sehingga 

dalam hal ini menimbulkan laporan audit yang tidak berkulitas 

dikarenakan terjadinya hubungan istimewa secara emosional.  

Efraim (2010) mengemukakan bahwa tenure KAP yang panjang 

akan berpengaruh signifikan meningkatkan kualitas audit. Temuan ini 

mendukung argumen yang mengatakan bahwa semakin lama suatu 

KAP berikatan dengan klien tertentu, maka KAP tersebut akan 

memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur 

audit yang baik dan benar. Dalam penelitian Fitriany dkk (2015), 

menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh tenure terhadap kualitas 

audit sebelum regulasi namun setelah regulasi tenure memiliki 

hubungan terhadap kualitas audit. 

Siregar et al. ( 2012) dalam penelitiannya menemukan bukti 

bahwa masa perikatan audit (audit tenure) yang lama dapat 

mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandotory 

auditor diterapkan, sebaliknya setelah rotasi mandotory auditor 
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diterapkan masa perikatan audit yang lama meningkatakan kulitas 

audit. 

Dalam penelitian Jackson et al. (2008) dengan menggunakan 

proxy opini going concern pada variabel dependennya menemukan 

hasil bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit dimana 

semakin lama tenure akan memberikan kecenderungan menerbitkan 

opini going concern, sedangkan dengan menggunakan proxy 

discretional accrual audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

    : Tenure audit berpengaruh terhadap kualitas audit 

b. Pengaruh Rotasi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Kasus independensi yang melibatkan kantor akauntan Publik 

ternama didunia mengakibatkan terbentuknya peraturan yang 

berfungsi untuk menjaga independensi dan dapat meningkatkan 

kualitas audit. Mautz dan Sharaf (1961) dan Flint (1988) dalam 

Febriyanti dan Martha (2014) menyatakan bahwa auditor dapat 

kehilangan independensinya apabila terjalin hubungan yang nyaman 

dengan klien karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap objektif 

mereka dalam memberikan opini audit. Hubungan yang lama dapat 

mengakibatkan adanya kesetian yang kuat dan hubungan secara 

emosional yang terdapat antara auditor dan klien. 

Untuk mencegah hubungan secara emosional yang berdampak 

pada independensi auditor, maka perlu adanya rotasi audit. Jackson et 
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al. (2008) dalam penelitiannya menggunakan proksi opini going 

concern mendapatkan hasil yang signifikan ketika terjadi rotasi 

terhadap kualitas audit yaitu rotasi positif. 

Siregar et al. (2012) dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

rotasi auditor sebelum dikeluarkannya pertauran (rotasi sukarela) 

meningkatkan kualitas audit sedangkan setelah dikeluarkannya aturan 

tentang masa perikatan rotasi auditor tidak memiliki pengaruh postif 

terhadap kualiltas audit.  

Bertentangan dengan hal tersebut, dalam penelitian Fitriany, dkk 

(2015) menemukan bahwa secara umum tidak ada pengaruh rotasi 

akuntan publik dengan kualitas audit, 2 dari 8 persamaan regresi 

menunjukkan rotasi audit menurunkan kualitas audit pada periode 

sebelum dan sesudah regulasi. Kewajiban untuk melakukan rotasi 

audit tidak cukup efektif untuk meningkatkan kualitas audit. 

    : Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit 

c. Hubungan antara Ukuran KAP dengan Kualitas Audit 

Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP 

yang akan melakukan audit. De Angelo (1981) menunjukan KAP 

besar (big 4) akan melakukan audit dengan lebih berkualitas 

dibandingkan dengan KAP ukuran kecil (non big 4). Dopuch dan 

Simunic (1982), Francis dan Yu (2007) mengemukakan terdapat 

pengaruh signifikan antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap 

kualitas audit. KAP besar pasti akan menghasilkan audit yang lebih 
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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. 

Bertentangan dengan hal tersebut, dalam penelitian Nindita dan 

Siregar (2012), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ukuran kantor akuntan publik dengan kualitas audit. 

Ukuran KAP yang besar tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang 

tinggi. Kualitas audit KAP besar dan kecil dapat dianggap cukup 

seragam. Selain itu dalam penelitian Febriyandti dan Martha (2014), 

Panjaitan dan Chariri (2014)  juga menunjukkan bahwa ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap kualias audit. 

   : Ukuran KAP berpengaruh terhadap kuliatas audit 

2. Kerangka Pemikiran 

 Model penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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