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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

mendukung dan berkaitan dengan penelitain ini. Terkait Variabel yang 

digunakan, objek yang diteliti dan metodologi penelitain serta hasil yang 

diperoleh dari penelitian. 

Ishak dkk (2015) menguji pengaruh rotasi audit, workload dan 

spesialisasi terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan logistic regression. 

Penelitian ini menghasilkan rotasi audit berpengaruh negarif terhadap kualitas 

audit. Workload berpengaruh negative terhadap kualitas audit. Spesialisasi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Pamungkas (2014) menguji pengaruh Fee audit, rotasi dan reputasi 

auditor terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan regresi linier 

berganda. Penelitian ini menghasilkan Fee audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Rotasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan reputasi 

berpengaruh negative terhadap kualitas audit. 

Kurniasih (2014) menguji pengaruh fee audit, audit tenur dan rotasi 

terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan regresi logistik. Penelitian ini 

menghasilkan fee audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Audit tenure berpengaruh negative terhadap kualitas audit. Rotasi audit 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 
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Panjaitan (2014) menguji pengaruh tenur, ukuran KAP dan spesialisasi 

auditor terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan regresi linear 

berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa tenure berpengaruh negatife 

terhadap kualitas audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dari penelitian sebelumnya, terdapat keterkaitan dengan variabel yang 

akan diteliti. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu variabel dependen menggunakan kualitas audit. Sedangkan 

pebedaan dari penelitian ini terdapat pada variabel independennya yang 

menggabungkan tiga variabel yaitu rotasi audit, reputasi audit dan spesialisasi 

auditor, serta tahun yang digunakan yaitu tahun 2011-2015. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Penelitian ini berdasar pada agency theory yang menekankan 

hubungan antara agen (pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik 

perusahaan), yang terikat dalam kontrak. Manajer yang tidak 

bertanggung jawab cenderung melakukan manipulasi yang merugikan 

prinsipal (stakeholders) dengan tujuan untuk kepentingan agen 

(manajemen). 

Hubungan antara agen dengan principal yaitu agen sebagai pihak 

yang menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan dan prinsipal 
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adalah pihak yang mengevaluasi kinerja dari agen. Jadi, agen sebagai 

pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil 

kinerjanya kepada prinsipal. Salah satu informasi yang dilaporkan oleh 

agen kepada principal yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan guna 

kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan 

keputusan dari prinsipal kepada agen. (Perdana, 2014) 

Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham 

untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu 

memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai 

hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting 

dalam rapat umum pemegang saham , hak voting pemegang saham 

merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, 

pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang 

saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili 

perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. 

Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham 

mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan 

untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh 

ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer. (Warsono, 2009) 

2. Rotasi Auditor 

Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor 

yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan pergantian 

auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi. Rotasi Audit 
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yang dilakukan perusahaan secara sukarela yang telah mengaudit laporan 

keuangannya akan mengakibatkan hilangnya kepentingan ekonomi yang 

dapat diminimalisir dengan periode rotasi audit berakhir untuk jangka 

waktu yang pendek. Sehingga auditor dapat mempertahankan 

independensinya dalam melakukan audit (Ishak, 2014). Namun dalam 

penelitian Chen et al (2004) dalam Pradana (2014) menyatakan dari segi 

kompetensi adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. 

Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka 

akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih 

dahulu klien barunya dari pada ketika auditor melanjutkan penugasan 

dari klien terdahulu. 

Departeman Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan 

rotasi Kantor Akuntan publik dan rotasi Akuntan Publik (Partner 

Auditor) dengan mengeluarkan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang 

mengatur bahwa rotasi AP harus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun dan 

rotasi KAP setiap 5 (lima) tahun. Peraturan ini kemudian direvisi melalui 

peraturan Mentri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dimana rotasi AP 

tetap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP menjadi 6 (enam) tahun. 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. 
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3. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik terhadap 

auditor atas kinerjanya. Auditor bertanggung jawab untuk tetap menjadi 

kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP 

tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai 

dengan keadaan perusahaan (Verdiana, 2013). Menurut Crasswell (1998) 

dalam Rahayu (2012) reputasi auditor merupakan prestasi dan 

kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang 

dimiliki auditor tersebut. Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor 

yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP 

internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor 

tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas 

seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer review. 

Ditambahkan oleh Permata (2013) bahwa seorang auditor dituntut oleh 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan 

pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan. Dalam menjalankan kewajibannya, Auditor big 

four dianggap memiliki tiga komponen auditor yaitu kompetensi, 

independensi, dan due professional care yang mendukung proses audit. 

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan the big four auditors 

adalah sebagai berikut: 
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1. KAP Hans Tuanakota, Mustofa & Halim, Osman Ramli Satrio dan 

Rekan, Osman Bing Satrio & rekan yang berafiliasi dengan Deloitte 

Touche Tohmatsu (Deloitte). 

2. KAP Prasetio, Sarwoko Sandjaja ; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja 

yang berafiliasi dengan Ernest & Young (EY) 

3. KAP Sidharta, Sidharta & Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler (KPMG) 

4. Haryanto Sahari & Rekan ; Tanudireja, Wibisana & Rekan, Drs. 

Hadi Susanto & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse 

Cooper (PwC) 

4. Spesialisasi auditor 

Seorang auditor dalam melaksanakan audit harus memiliki 

kompetensi personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta 

keahlian khusus dibidangnya. Kompetensi yang dimaksud disini 

merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan 

audit secara benar. Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi 

sebagai keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif. 

Penelitian Craswell et al (1995) dalam Novianti (2010) mengatakan 

bahwa setiap industri memiliki isu yang berbeda dengan yang lainyna, 

sehingga kebutuhan audit juga berbeda bagi tiap-tiap industri. 

Spesialisasi industri dilakukan oleh auditor dalam melalui peningkatan 

keahlian pada bidang industri tertentu atau memilih pangsa pasar yang 
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terfokus pada jenis industri tertentu. Menurut Owsoho (2002) dalam 

Panjaitan (2014) menyatakan bahwa auditor spesialis memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik 

bisnis klien dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis 

juga lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan 

yang terjadi pada laporan keuangan, sehinggga dapat membantu 

perusahaan dalam menyediakan informasi laba yang lebih baik. Manajer 

dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya 

kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi 

mereka.  

5. Kualitas Audit 

De Angelo (1981) dalam Novianti (2012) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 

melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya. AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam 

Sari (2011) menyatakan bahwa “kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, 

yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling 

mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas 

kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi 

dan keahlian auditor. 
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Dalam melaksanakan proses audit, dikatakan berkualitas ketika 

auditor tidak hanya sekedar melihat sebatas hal-hal yang ditampakkan 

dalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat hal-hal lain seperti 

masalah eksistensi dan kontinuitas entitas, sebab seluruh aktivitas atau 

transaksi yang telah terjadi dan yang akan terjadi secara implisit 

terkandung di dalam laporan keuanagn. Dalam laporan tersebut, 

akuntan/auditor mempunyai kepentingan terhadap informasi 

kelangsungan hidup suatu usaha, karena akuntan/auditor akan menilai 

kemampuan going concern suatu perusahaan. Menurut Susanto (2009) 

dalam Permata (2013) masalah going concern suatu perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan diungkapkan, 

agar perusahaan dapat mengambil tindakan selanjutnya dan 

mempertimbangkan keputusan yang tepat untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya sehingga terhindar dari kebangkrutan. 

Selain itu, Hani (2003) menambanh dalam Permata (2013) opini going 

concern sangat berguna bagi para pemakai laporan keuanganuntuk 

membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi, karena ketika seorang 

investor akan melakukan investasi perlu untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. 
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B. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Siregar (2011) dalam Perdana (2014) menyatakan bahwa peraturan 

rotasi auditor dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas audit. 

Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama 

hubungan antara auditor (baik partner Auditor maupun Kantor Akuntan 

Publik) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. 

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

  H1 : Rotasi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

2. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Menurut Crasswell (1998) dalam Rahayu (2012) reputasi auditor 

merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas 

nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Klien biasanya mempersepsikan 

bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi 

dengan KAP internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena 

auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan 

kualitas seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya peer 

review. 

Disisi lain, ketika seorang auditor melakukan opini audit yang tidak 

berkualitas akan merugikan perusahaan dan KAP itu sendiri. KAP akan 

kehilangan kliennya ditengah persaingan banyaknya KAP di Indonesia, 

yang berarti pula merupakan ancaman bagi kelangsungan profesi auditor 
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terutama akuntan publik. Hasil penelitian Rahayu (2012) menyatakan 

bahwa baik KAP besar maupun kecil sama-sama mempunyai reputasi 

yang baik karena setiap auditor mempunyai standar audit yang sama. 

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

  H2 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

3. Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Auditor spesialis lebih memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan 

dan penyimpangan dari auditor non spesialis. Menurut Ishak (2015) 

auditor yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik 

mengenai internal kontrol perusahaan , resiko bisnis perusahaan, dan 

resiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri 

tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan 

yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

  H3 : Spesialisasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

 




