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1.1

Latar Belakang
Profesi auditor sebenarnya sudah diakui secara formal sebelum terjadinya

revolusi industri. Akan tetapi, dokumen sejarah menunjukan bahwa sejak jaman
kuno, orang sudah menggunakan auditor untuk meningkatkan kredibilitas
informasi keuangannya. Pada abad ke-16 perusahaan perdagangan mulai
mengeksplorasi dunia baru memperkerjakan auditor untuk memeriksa catatan
keuangannya (Guy et al:2002:7).
Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang
dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau
standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (profesional
qualities) auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam
pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Lebih jauh lagi menurut
Coram at al (2008) kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari
seorang auditor menemukan adanya unintentional/intentional error dari laporan
keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut
kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Kualitas auditor
tergantung pada dua hal: (1) kemampuan teknikal dari auditor yang terepresentasi
dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, (2) kualitas auditor dalam
menjaga sikap mentalnya.
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Besaran fee yang kadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi
dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini
mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan
banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang
diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya, agar kliennya puas dengan
pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang (Ng dan
Tan 2003). Posisi unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang
dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya (Antle dan Nalebuff
1992).
Dari berbagai wacana, ternyata terbukti secara empiris bahwa kualitas
audit ternyata lebih disebabkan oleh faktor fee audit, rotasi auditor, dan juga
reputasi auditor. Sehebat apapun kemampuan teknikal auditor akan sangat
tergantung dari variabel eksternal lainnya yang mendasari pengambilan keputusan
auditor dalam pemberian opini.
Apabila kita mengacu pada dua ketergantungan atas definisi kualitas
auditor, maka sebenarnya sangat sulit untuk mengaitkan langsung antara
kewajiban rotasi dengan kualitas auditor, tetapi utama nya pada poin kualitas,
memang dimungkinkan bahwa kedekatan emosional yang terlalu lama akibat
tenure yang panjang antara auditor dan klien dapat mengakibatkan terganggunya
kualitas tersebut tetapi apabila auditor tetap menjaga sikap profesionalnya, maka
tidak akan pernah terganggu kualitasnya walaupun auditor tenure-nya lama tetapi
pengaruh dari fee audit dan reputasi auditor banyak sekali yang membuktikan
bahwa kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi kualitas audit. Dari beberapa
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temuan riset sebelumnya, ketiga variabel ini ternyata memiliki pengaruh yang
variatif. Ada beberapa diantaranya yang berpengaruh signifikan, tetapi banyak
juga diantaranya yang tidak berpengaruh signifikan.
Abdul et al. (2006) menemukan bukti bahwa fee memang secara signifikan
mempengaruhi kualitas audit. Hoitash et al. (2007) menemukan bukti bahwa pada
saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif fee yang
harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan,
maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan
mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini jelas menjurus kepada tindakan
yang mengesampingkan profesionalisme, dimana konsesi resiprokal tersebut akan
mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas auditor. Dhaliwal et al. (2008)
menemukan bukti bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit
(independensi auditor).
Beberapa bukti riset terbaru banyak yang menyatakan bahwa auditor
tenure tidak mempunyai suatu dampak yang negatif terhadap kualitas auditor.
Knechel dan Vanstraelen (2007) menemukan bukti bahwa tidak ditemukan
perbedaan reaksi pasar atas auditor tenure maupun audit switch, disamping itu,
kualitas audit tidak terganggu oleh berapa lama hubungan yang terjalin antara
auditor klien (auditor tenure). Sementara itu, Manry et al. (2008) menemukan
bukti bahwa auditor tenure akan semakin meningkatkan kualitas auditor. Justru
sebaliknya pertukaran audit akan meningkatkan biaya tambahan yang secara tidak
langsung harus ditanggung oleh investor. Adapun menurut Ghosh dan Moon
(2005) justru menemukan bukti bahwa persepsi investor terhadap kualitas laba
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akan semakin meningkat ketika auditor tenure semakin lama. Carcello dan Nagy
(2004) justru menemukan bukti bahwa audit fraud akan semakin banyak
ditemukan pada auditor tenure yang pendek apabila dibandingkan dengan auditor
tenure yang panjang. Myers et al. (2003) juga menemukan bukti bahwa kualitas
laba akan semakin meningkat ketika auditor tenure semakin lama.
Sementara itu, ada beberapa bukti riset terbaru yang membuktikan bahwa
auditor tenure berdampak negatif terhadap kualitas auditor. Mai et al. (2008)
menemukan bukti bahwa semakin lama auditor tenure, semakin menurun kualitas
auditornya. Mansi et al. (2004) menemukan bukti bahwa auditor tenure yang
semakin lama akan mengurangi konservatisme dalam pelaporan keuangan,
menemukan bukti bahwa semakin lama auditor tenure, akan semakin besar cost of
debt yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan kata lain semakin lama
auditor tenure akan mengakibatkan semakin kecil kualitas auditornya (kualitas
auditor dalam penelitian ini diproksikan dengan cost of debt. Meyer et al. (2007)
menemukan bukti bahwa perusahaan akan menanggung equity risk premium yang
lebih besar apabila auditor tenure semakin lama. Nagy (2005) menemukan bukti
bahwa auditor tenure berhubungan negatif dengan kualitas auditor. Johnson et al.
(2002) tidak menemukan bukti bahwa semakin lama auditor tenure akan semakin
menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Chi (2009) menemukan bukti bahwa
rotasi auditor yang digunakan untuk mengantisipasi auditor tenure dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Akuntan publik merupakan auditor independen yang menyediakan jasa
kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan
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yang dibuat oleh kliennya. Tugas akuntan publik adalah memeriksa dan
memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha
berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia
(IAPI). Berdasarkan hal tersebut maka akuntan publik memiliki kewajiban
menjaga kualitas audit yang dihasilkannya.
Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat
keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh
informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna
menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam
melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Jika kita melihat kebelakang pada tahun 2001 bagaimana dunia bisnis
digemparkan dengan adanya skandal akuntansi yang menimpa beberapa
perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Citigroup yang mengherankan namanama kantor akuntan besar yang dianggap tidak mungkin melakukan kesalahan
seperti Arthur Andersen, KPMG, dan Price Waterhouse Coopers justru berada
dibalik skandal akuntansi tersebut.
Kasus Enron dan kasus Worldcom di Amerika dan kasus-kasus audit
lainnya membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Enron di
Amerika yang melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada kasus
Enron tersebut terjadi manipulasi laporan keuangan. Pada laporan keuangan
dilaporkan perusahaan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal
sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan hasil pemeriksaan
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ditemukan ternyata terdapat beberapa pejabat, manajer dan sebagian besar staf
akuntansi Enron adalah mantan auditor di KAP Andersen. Setelah kasus ini
diungkap dan dilakukan penyelidikan, akhirnya KAP Andersen dinyatakan
bersalah karena melakukan hambatan terhadap proses pengadilan melalui
penghancuran dokumen-dokumen yang terkait dengan audit yang mereka lakukan.
Kasus yang menimpa akuntan publik JAS yang diindikasi melakukan
kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk
menyebabkan munculnya keraguan atas opini audit dan akibatnya masyarakat
mengkritik profesi auditor. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor
investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan akun
penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan
PT Great River, Tbk yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan
arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi Bapepam
menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great
River, Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI
terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik
JAS selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar
Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan
keuangan konsolidasi PT. Great River, Tbk tahun 2003.
Mengantipasi hal tersebut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mulai
tahun 2002 mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar masa perikatan
auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut, Akan tetapi yang terjadi di
lapangan adalah banyaknya KAP yang berganti nama untuk mensiasati rotasi
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tersebut, padahal berafilisi ke Internasional affiliation yang sama Hal tersebut
dilakukan KAP untuk mempertahankan kliennya. Menurut Fitriany (2011) saat ini
yang ada hanya rotasi semu, yang merupakan upaya dari KAP itu
mempertahankan kliennya. Terungkap pula, jangka waktu mengaudit sebuah
perusahaan berdampak pada kualitas laporan audit.
Dalam studi ini, kualitas audit dihubungkan dengan fee audit dan masa
perikatan auditor karena kedua hal ini di anggap dapat mempengaruhi kualitas
audit. Dengan besarnya fee audit yang diberikan klien kepada auditor
dikhawatirkan dapat menurunkan independensi auditor itu sendiri, masa perikatan
audit pun dapat mempengaruhi independensi auditor dan mempengaruhi pula
kualitas audit (Johson,2007).
Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, diberlakukannya Sarbanes
Oxley Act (SOA) memberi dampak kepada peraturan pengauditan di Indonesia.
Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai
tanggapan SOA adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002
tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut sampai dengan saat ini sudah
beberapa kali mengalami perubahan.
Sebelum tahun 2002 peraturan yang mengatur tentang jasa akuntan publik
adalah KMK nomor 43/KMK.17/1997 kemudian peraturan tersebut dirubah
menjadi KMK nomor 470/KMK.17/1999. Pada saat peraturan itu berlaku belum
ada peraturan mengenai pembatasan perikatan antara perusahaan dengan Akuntan
Publik (AP) maupun KAP. Kemudian 2 bulan setelah SOX diterbitkan tepatnya
tanggal

30

september

2002,

pemerintah

mengganti

KMK

nomor
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43/KMK.17/1997 dengan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian
diubah dengan KMK nomor 359/KMK.06/2003 pada tanggal 21 Agustus 2003.
Pada peraturan tersebut sudah diatur mengenai pembatasan perikatan
yakni tiga tahun buku berturut-turut untuk AP dan lima tahun buku berturut-turut
untuk KAP dan juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap AP
dan

KAP.

Kemudian

pada

tanggal

5

februari

2008

KMK

Nomor

423/KMK.06/2002 diganti menjadi PMK nomor 17/PMK.01/2008 yang sampai
saat ini masih berlaku, yang menarik adalah adanya perubahan peraturan
mengenai masa perikatan KAP yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi
enam tahun buku berturut-turut.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh
pemerintah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus manipulasi
laporan keuangan atau skandal-skandal keuangan lainnya yang mungkin dapat
melibatkan auditor dengan cara memberlakukan aturan-aturan yang dapat
meningkatkan kinerja dan kualitas AP dan KAP (Yeni, 2009).
Audit merupakan suatu cara akuntan untuk menyelesaikan masalah
manipulasi akuntansi, walaupun tingkat audit yang optimal tidak diketahui namun
tampaknya hal tersebut belum tercapai sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan
kualitas audit terus dilakukan (Baridwan dan Hariani, 2010). Levitt (1998) dalam
Baridwan dan Hariani (2010) menganjurkan berbagai perbaikan audit dan komite
audit dalam keprihatinannya terhadap manipulasi akuntansi. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya Sarbanes Oxley Act (SOA) juga melakukan perbaikan dan
pengetatan pada komponen audit maupun pendukungnya. Usaha peningkatan
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kualitas audit ini dilakukan dengan mensyaratkan pendidikan minimum per tahun,
membatasi masa perikatan (tenur) auditor dengan kliennya, serta membentuk
komite audit (Baridwan dan Hariani, 2010).
Batasan Waktu Audit (audit tenure). Auditor menetapkan alokasi waktu
audit yang sangat ketat, tetapi akibatnya memiliki efek samping yang merugikan
publik, yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, antara lain
penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal
meneliti prinsip standar akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal,
menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah
satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima Kelley dan Margheim dalam
(Cohn 2001).
Di bawah tekanan-tekanan waktu, perhatian akan lebih terfokus pada tugas
yang dominan seperti tugas pengumpulan bukti berkaitan dengan frekuensi dan
jumlah salah saji dan mengorbankan perhatian yang diberikan pada tugas
tambahan seperti tugas yang memberikan aspek kualitatif atas terjadinya salah saji
yang menunjukkan potensial kecurangan pelaporan keuangan.
Menurut Ventura (2001:73), disebutkan bahwa penetapan batasan waktu
tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya
pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan
tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama hal ini akan berdampak
negatif pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit.
Jadi penetapan waktu untuk auditor dalam melaksanakan tugasnya harus
tepat waktu, sehingga hal-hal seperti disebutkan pada uraian diatas dapat
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dihindari. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap kualitas auditor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hendriksen dalam
(Balance 2004:43) bahwa informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan
harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan.
Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya
disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam
perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat
prediksi dan keputusan.
Akuntan publik atau auditor dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien
memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan
klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari
manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang
dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik
dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi
lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan
sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian
di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan
pemakai laporan keuangan
Profesi auditor harus mendapatkan kepercayaan dari klien yang
membutuhkan kewajaran laporan keuangan yang disajikan kliennya. Untuk dapat
mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan yang
telah diaudit maka auditor dituntut menjadi seorang ahli sebagaimana yang tertera
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dalam SPAP. Untuk pencapaian

keahlian, seorang auditor harus mempunyai

pengetahuan yang cukup dalam bidang audit.
Profesi akuntan merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan dan sangat
besar pengaruh dan keterkaitannya bagi perusahaan dalam menghadapi
kompleksitas dunia bisnis. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kondisi
profesi akuntan di Indonesia masih memprihatinkan baik dari sisi jumlah maupun
kompetensi. Jumlah akuntan beregister pada 30 April 2009 sebanyak 46.633
orang dan sementara jumlah akuntan yang telah lulus ujian sertifikasi akuntan
publik (USAP) hanya 615 orang dan tidak semua berpraktik menjadi akuntan
publik. Media Akuntansi (Rita, 2009)
Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa
lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan
akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun
pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan
publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan
publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal didalam negeri terlihat
dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan
melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada
tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik
yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan
didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan 2003:82).
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Beberapa tahun yang lalu, laporan keuangan menjadi isu sentral mengenai
sumber penyalahgunaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.Kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi
meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sejak terjadinya beberapa masalah corporate failure, pengguna jasa audit
meragukan integritas Akuntan Publik, dan terjadinya penurunan kepercayaan
publik terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Kepercayaan
masyarakat dunia terhadap profesi di bidang jasa publik ini semakin merosot.
Masyarakat beranggapan bahwa profesi auditor adalah profesi yang tercela karena
telah melakuan pembodohan dan kebohongan terhadap publik (Iman, 2007).
Selain masalah corporate failure, terjadi juga pelanggaran KAP atas standar
auditing, hal ini di buktikan dengan adanya pembekuan izin oleh Menteri
Keuangan terhadap Akuntan Publik (KAP) Drs.RH selama 9 (sembilan) bulan.
Sedangkan Akuntan Publik (AP) Drs. MZ selaku Pemimpin Rekan KAP dikenai
pembekuan izin selama 3 bulan dan KAP AD dikenai pembekuan izin selama 3
bulan. Izin KAP AD dibekukan karena KAP tersebut telah dikenai sanksi
peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih
melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan
usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007.
Di Indonesia, pemerintah selaku regulator juga telah mengeluarkan
beberapa ketentuan yang mengatur secara rinci berbagai hal yang terkait dengan
profesi akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008
mengatur secara ketat tentang Jasa Akuntan Publik, baik ruang lingkup kerja
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akuntan publik, kantor akuntan publik termasuk hak, kewajiban, maupun sistem
sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan
publik. Diharapkan dengan ketentuan yang disertai dengan sistem sanksi tersebut,
akuntan publik maupun kantor akuntan publik akan bekerja sesuai prosedur dan
standar yang telah digariskan dan meminimalkan dampak negatif bagi pihak-pihak
yang lebih luas.
Pada tahun 2002 sejumlah kantor akuntan mendapatkan sangsi berupa
peringatan dari Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia diantaranya
terdapat nama-nama kantor akuntan yang selama ini dianggap sebagai kantor
akuntan yang memiliki kualitas yang kurang baik, bahkan pada tahun 2007 ada 10
kantor akuntan yang dibekukan izinnya. Diantaranya adalah KAP JJS dimulai
tanggal 4 Agustus 2007 ( Tempo, 10 Sept 2007) dan juga izin Kantor Akuntan
yang mengaudit PT Great River Int’l ( Tempo, 21 Mei 2007) dan PT Kereta api
(Tempo, 3 agustus 2007). Untuk tahun 2008 diantaranya adalah KAP Y dan KAP
SB mulai 8 januari 2008 ( Tempo, 19 Jan 2008) dan juga auditor Bank Global
Int’l (Tempo, 31 Maret 2008).
Hal tersebut mengakibatkan munculnya UU No.5 tahun 2011 tentang
akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan no.17/PMK.01/ 2008 yang
menjelaskan adanyan pembatasan waktu audit oleh kantor akuntan publik publik.
Bahwa kantor akuntan publik hanya boleh mengaudit kliennya selama 5 tahun
berturut-turut, kemudian kantor akuntan publik tersebut baru boleh mengaudit lagi
setelah 2 tahun berturut-turut tidak ikut mengauditnya. Dan menurut peraturan
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menteri keuangan bahwa KAP hanya boleh mengaudit secara berturut-turut
selama 6 tahun dan tandatangan akuntan publik seorang hanya berlaku 3 tahun.
Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi
maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar
pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhwatiran akan merebaknya skandal
keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan
dan profesi akuntan publik.
Audit yang berkualitas merupakan sebuah tujuan akhir dari proses
pengauditan. Namun, tercapainya audit yang berkualitas banyak di pengaruhi oleh
beberapa faktor. Didalam SPAP, sebagai standar yang di gunakan auditor dalam
pelaksanaan audit memuat tentang apa itu kualitas audit, yaitu Kualitas hasil audit
dan mutu profesional auditor.
Menurut Ventura Vol 4 (2001:77), hasil penelitian tentang aplikasi hukum
Yerdes-Dodson membuktikan bahwa keputusan optimal dicapai pada kondisi
batasan waktu moderat, dibandingkan batasan waktu yang longgar dan ketat.
Teori ini mengemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka
auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan
kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila
batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada
pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang
signifikan.
Eksperimen yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell dalam (Ventura
Vol 4. 2001:78) menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang diberikan,
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semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor. Alokasi waktu penugasan
waktu audit biasanya ditentukan diawal penugasan. Auditor bisa menerima
penugasan audit beberapa kali. Dalam hal ini pimpinan Kantor Akuntan Publik
menetapkan alokasi waktu audit yang sama untuk penugasan pertama maupun
penugasan kedua. Saat melakukan audit pertama kali, auditor dapat dikatakan
mengalami batasan waktu audit, karena auditor harus mempelajari terlebih dahulu
karakteristik perusahaan klien, bagaimana sistem pengendaliannya. Sedangkan
saat melakukan penugasan audit untuk yang kedua, dan seterusnya, auditor tidak
perlu lagi mempelajari karakteristik perusahaan klien, karena auditor telah
mempelajari perusahaan klien saat dia melakukan penugasan pertama kali.
Menurut Deis dan Giroux (1992) dalam Nasrullah, tenure adalah lamanya
waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit-unit
usaha/perusahaan atau instansi. Peneliti berasumsi bahwa semakin lama dia telah
melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
Hal ini menarik untuk diperhatikan bahwa profesi akuntan publik ibarat
pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan
etika profesi, namun di sisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien
dalam pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari
klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi
auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit (Eunike, 2007).
Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Audit tenure
yang sering dilakukan auditor maka pekerjaan akuntan dan operasi Kantor
Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di “audit“ oleh sesama auditor (peer
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review) guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan
kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang
dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai
mekanisme monitoring yang dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan
kualitas jasa akuntansi dan audit. Selain itu peer review dirasakan memberi
manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan yang terlibat
dalam peer review. Manfaat tersebut antara lain mengurangi risiko litigation
(tuntutan), memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja,
memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang
diberikan (Harjanti, 2002:59).
Ada beberapa penelitian tentang kualitas audit yang telah dilakukan baik
dari segi topik maupun metode penelitian (Kusharyanti, 2003). Dari segi topik
antara lain: Besaran KAP (De Angelo,1981; Palmrose, 1986; Deis dan
Giroux,1992), audit tenure (Aldhizer dan Lampe, 1997), audit fee (Jansen dan
Payne, 2003), jasa non audit (Standards dan Poor, 2000 ; Wooten, 2003).
Sedangkan dari segi metode penelitian, saat ini masih sedikit penelitian yang
difokuskan pada pengembangan kerangka konseptual yang bisa menangkap
konstruk kualitas audit. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan
auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas
audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya.
Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana
akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas
diberikannya.

jasa audit yang
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Baridwan

dan

Hariani

(2010)

meneliti

tentang

insentif

untuk

memanipulasi laba sebagai syarat keefektifan audit yang berkualitas dalam
mengurangi manipulasi laba menemukan bahwa audit yang berkualitas lebih
efektif dalam mengurangi manipulasi akuntansi daripada yang kurang berkualitas
hanya bila ada insentif untuk memanipulasi laba terlebih dahulu. Penelitian
lainnya dilakukan oleh Efraim Ferdinan Giri (2010) yang meneliti mengenai
pengaruh tenur kantor akuntan publik (KAP) dan reputasi KAP terhadap kualitas
audit: kasus rotasi wajib auditor di indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa tenur panjang auditor berpengaruh negatif terhadap akrual lancar yang
artinya bahwa semakin lama tenur auditor akan semakin tinggi kemampuan
auditor membatasi tindakan akrual oleh manajemen.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti
tertarik untuk meneliti kembali mengenai kualitas audit dengan mereplikasi
penelitian Efraim Ferdinan Giri (2010) yang meneliti mengenai pengaruh tenur
kantor akuntan publik (KAP) dan reputasi KAP terhadap kualitas audit: kasus
rotasi wajib auditor di indonesia dengan menggunakan tahun penelitian yang
berbeda dan menambahkan variabel komite audit sebagai variabel moderasi
karena peneliti menemukan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai
pengarah tenur pada kualitas audit.
Ketidak konsistenan yang terjadi pada hasil penelitian-penelitian
sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Myers et al (2003) dan
Manry et al (2008) menemukan bahwa tenur berpengaruh positif pada kualitas
audit, Carey dan Simnett (2006) menemukan bahwa tenur audit yang panjang
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berhubungan negatif pada kualitas audit, Wibowo dan Rossieta (2009)
menemukan bahwa tenur tidak berpengaruh pada kualitas audit menyebabkan isu
ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Permasalahan antara tenur dan
kualitas audit disebabkan karena terjadinya kasus-kasus manipulasi akuntansi
yang melibatkan auditor sebagai pihak yang seharusnya independen, kejadian
tersebut dicurigai terjadi karena kedekatan antara auditor dan kliennya akibat
tenur yang panjang sehingga auditor menjadi tidak independen. Pembentukan
komite audit pada perusahaan diharapkan dapat memonitor hubungan antara
auditor

dengan

manajemen

perusahaan

sehingga

dapat

meningkatkan

independensi auditor tersebut. Auditor adalah merupakan pihak independen dari
luar perusahaan sedangkan komite audit adalah pihak independen dari dalam
perusahaan yang ikut dalam melakukan pengawasan, sehingga komite audit dapat
mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba
(earnings management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan
pengawasan pada audit eksternal (Hamonangan dan Mas’ud, 2006). Dengan
demikian penggunaan komite audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini
diharapkan dapat mempengaruhi hubungan antara tenur auditor dengan kualitas
audit.
Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa Pengaruh
tenure audit dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan oleh akuntan
publik dengan melakukan survey di Kantor Akuntan Publik di Indonesia
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1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi

masalah sebagai berikut:
1. Apakah tenure audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada KAP
di Indonesia
2. Apakah besaran fee memiliki pengaruh terhadap kualitas audit pada KAP
di Indonesia
3. Apakah tenure audit dan fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas
audit secara simultan pada KAP di Indonesia.
1.3

Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1

Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai

tenure audit, besaran fee, dan pengaruhnya terhadap kualitas audit yang
dihasilkan.

1.3.2

Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh data dan informasi

yang diperlukan. sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah tenure audit memiliki pengaruh terhadap kualitas
audit pada KAP di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah besaran fee memiliki pengaruh terhadap kualitas
audit pada KAP di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah tenure audit dan besaran fee memiliki pengaruh
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terhadap kualitas audit secara simultan pada KAP di Indonesia

1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam
peningkatan

kualitas audit, sehingga tingkat kepercayaan pengguna laporan

akuntan publik juga dapat meningkat.

1.4.2 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik
bagi penulis, perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun
manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi
penulis untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai teoriteori dan faktor – factor yang memperngaruhi kualitas audit yang baik.
b. Suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam
menambah wawasan untuk menyikapi fenomena terkini dalam
perkembangan akuntansi pada umumnya, dan internal audit pada
khususnya.
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c. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk
meraih gelar Magister Akuntansi Program Studi Akuntansi di Fakultas
Ekonomi Universitas Widyatama.
2. Bagi KAP
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan

antara tenure auditor, fee audit dan kualitas audit agar auditor dapat
selalu mempertahankan independensinya. Penelitian ini juga diharapkan
memberikan tambahan informasi mengenai kemampuan komite audit
untuk dapat membantu auditor dalam mempertahankan independensinya.
3. Bagi khalayak pembaca.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan
dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

