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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan didalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat, termasuk 

persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan 

perkembangan perusahaan go public di Indonesia mengalami kemajuan yang 

pesat. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan 

keuangan yang meningkat pula. Sehingga unntuk dapat bertahan ditengah 

persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan 

publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat luas dengan upanya memperbaiki kualitas audit. 

Skandal terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan ini 

dimulai dari peristiwa runtuhnya salah satu perusahaan raksasa di Amerika 

Serikat yaitu Enron Corporation pada tahun 2001. Selanjutnya disusul oleh 

perusahaan raksasa Amerika Serikat lainnya seperti Tyco International, 

Adelphia Communication, Global Crossing, Xerox Corp., Walt Disney 

Company, dan ImClone System Incorporation. Kasus yang terjadi pada negara 

Adi Kuasa ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa perusahaan yang 

dikatakan besar ternyata dapat juga terjadi kecurangan di dalamnya. (Kompas, 

2009) 
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Hal yang menarik dari adanya kecurangan laporan keuangan ini adalah 

keterlibatan kantor akuntan publik. Kegagalan untuk mencegah kecuragan 

laporan keuangan menyebabkan masyarakat meragukan independensi dan 

kemampuan akuntan public untuk memberikan jasa audit yang berkualitas. 

Mengantipasi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia, maka IAI 

(Ikatan Akuntan Indonesia) mulai mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP 

agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut. 

Penerapan rotasi tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik 

(Menteri Keuangan Keputusan No.423/KMK.06/2002) yang diadopsi dari 

Sarbanes-Oxley Act 2002. Peraturan itu mengenai keputusan rotasi partner 

auditor selama tiga tahun dan rotasi perusahaan audit selama lima tahun. 

Kemudian keputusan ini direvisi dengan peraturan menteri keuangan nomor 

17/KMK.01/2008 pasal 3 tentang Pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) 

tahun buku berturut-turut. Kemudian direvisi kembali berdasarkan PP No. 20 

tahun 2015 yang menjadikan tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. 

Pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut. 

De Angelo (1981) dalam Panjaitan (2014) mendefenisikan kualitas audit 

sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Poin 

penting dalam defenisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit 
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yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi 

auditor terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam 

laporan keuangan, sedangkan independensi auditor terkait dengan keberanian 

auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut. 

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata ”independence” yang 

berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English terdapat entri kata “independence” yang artinya 

“dalam keadaan independen”. Adapun entri kata “independent” bermakna 

“tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak 

mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan 

kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain”(Indah, 2010). Antle (1984) 

dalam Indah (2010) mendefinisikan independensi sebagai suatu hubungan 

antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga 

temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti 

yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip 

profesionalnya. 

Penelitian sebelumnya Ishak (2015) menyatakan rotasi auditor 

mempunyai arti negatif terhadap kualitas audit. Artinya semakin sering 

perusahaan melakukan rotasi auditor akan mengurangi kualitas audit. Ketika 

auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan 

diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu 

klien barunya daripada ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien 

terdahulu. Sedangkan, Kurniasih (2014) menyatakan bahwa rotasi auditor 
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berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan adanya rotasi auditor 

dimaksudkan untuk menjaga independensi auditor. 

Pamungkas (2014) dalam penelitian sebelumya menyatakan reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kualitas audit yang tinggi tidak selalu berasal dari Kantor Akuntan 

Publik yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Perusahaan yang menggunakan 

jasa auditor dari Kantor Akuntan Publik yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 

Four akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula karena KAP tersebut 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

Spesialisasi merupakan kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam bidang tertentu sehingga membuat orang tersebut mampu 

mengerjakan sesuatu dengan cermat dan teliti disbanding orang yang tidak 

memiliki spesialisasi. Penelitian Panjaitan (2014) menyatakan bahwa 

spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat spesialisasi yang dimiliki oleh 

seorang akuntan akan meningkatkan kualitas audit. 

Terinspirasi dari penelitan terdahulu maka saya akan melakukan 

penelitan yang  berjudul “Pengaruh Rotasi, Reputasi Auditor dan 

Spesialisasi terhadap Kualitas Audit.”Hal yang membedakan dari penelitian 

terdahulu dari tahun laporan keuangan dan variabel independen. Kemudian 

perusahaan manufaktur menjadi objek pilihan penelitian. 
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B. Rumusan Masalah: 

1. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian: 

1. Menguji secara empiris pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit 

2. Menguji secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit 

3. Menguji secara empiris pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas 

audit 

 

D. Manfaat Penelitian: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi kontribusi praktis dan 

bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk menyediakan jasa audit 

yang berkualitas dan memberi nilai tambah bagi perusahaan sebagai 

pemilik laporan keuangan maupun kepada masyarakat sebagai penguna 

laporan keuangan. 

2. Bagi akademisi diharapkan bermanfaat, menambah wawasan dan menjadi 

tambahan referensi ilmu serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 




