BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Akuntan

2.1.1.1 Pengertian Akuntan
Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2011 bahwa pengertian akuntan
adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan akuntansi, dan pemberian gelar
akuntan hanya diberikan kepada:
1.

Mereka yang dinyatakan lulus dari universitas negeri jurusan akuntansi atau
badan perguruan tinggi lainnya yang dibentuk menurut undang-undang yang
diakui pemerintah.

2.

Mereka yang dinyatakan lulus dari suatu ujian lain yang menurut pendapat
ahli dapat menjalankan pekerjaan akuntan dan ijasahnya dapat disamakan
dengan ijasah tersebut di atas.
Undang-undang tersebut sampai saat ini masih dipergunakan sebagai dasar

dalam pemberian gelar akuntan, hanya dalam pelaksanaan teknisnya terdapat
peraturan dari Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur
tentang pemberian gelar akuntan tersebut.
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2.1.1.2 Akuntan Publik
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
17/2008 tentang jasa akuntan publik:
“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri
Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik”.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK
017/1997 disebutkan juga mengenai lingkup pekerjaan akuntan publik, yaitu:
1.

Akuntan publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum,
audit khusus, atestasi dan review.

2.

Akuntan Publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa
konsultasi, perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan
akuntansi.

2.1.2

Kantor Akuntan Publik (KAP)
Ikatan Akuntan Indonesia mendefenisikan Kantor Akuntan Publik (KAP)

adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa
professional dalam praktek akuntan publik.
Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia,
seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi
Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan BAP
(Bersertifikat Akuntan Publik). Sertifikat akan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
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Indonesia, sertifikan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin
praktek sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK
017/1997 bahwa izin membuka Kantor Akuntan akan diberikan jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.

Berdomisili di Indonesia

2.

Memiliki register akuntan

3.

Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia

4.

Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI

5.

Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dan
pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam denga reputasi baik.

6.

Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum
sekurang-kurangnya satu tahun
Di Indonesia, KAP yang terdaftar jumlahnya kurang dari 500 buah dengan

ukuran dari 1 sampai dengan 2.000 partner dan staf. KAP di Indonesia dapat
bekerja sama dengan KAP asing. Bentuk kerjasamanya dapat berupa network
maupun asosiasi (Aditsyasih, 2010). Empat perusahaan akuntan publik di
Indonesia yang cukup besar diasosiasikan juga dengan empat jaringan perusahaan
CPA internasional yang paling besar, baik dari segi pendapatan maupun ukuran
pekerja, yaitu Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young Global, KPMG
International, dan PricewaterhouseCoopers. Keempat KAP ini sering disebut
sebagai “Big 4” dan memeiliki kantor hamper di semua Negara. Di Indonesia
sendiri, rata-rata perusahaan berskala besar diaudit oleh empat KAP ini.
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Selain KAP dengan ukuran sangat besar seperti KAP Big 4, terdapat pula
KAP dengan ukuran yang cukup besar, namun tidak sebesar KAP Big 4, sering
dinamakan sebagai KAP “Second tier”. Beberapa contohnya antara lain RSM
International, Grant Thorntron, BDO Seidman, dan lain sebagainya. Sedangkan
untuk beberapa KAP dengan skala yang tidak begitu besar, dengan jumlah staf
yang sangat kecil, atau tidak memiliki afiliasi dengan KAP internasional sering
juga disebut sebagai KAP lokal atau kecil.
Untuk melihat seberapa besar perbedaan antara KAP Big 4 dengan KAP
non Big 4 dari segi ukuran, berikut disajikan pendapatan internasional dari kedua
jenis KAP.
Tabel 2.1
Pendapatan Global KAP Big 4 dan KAP Non Big 4
(dalam juta US$)
No KAP
Pendapatan
1
PricewaterhouseCoopers
3,979.50
2
Deloitte & Touche
3,967.14
3
Ernst&Young
3,124.20
4
KPMG
2,436.48
Perusahaan dengan pendapatan di atas US$ 100 juta
5
RSM/McGladrey & Pullen 651.17
6
Grant Thornton
539.47
7
BDO
372.00
8
Growe Horwath
330.20
9
BKD
204.36
10
Moss Adams
158.27
11
Plante & Moran
150.60
Perusahaan dengan pendapatan di bawah US$100 juta
12
Cherry, Bekaert & Holland 59.15
13
Marks Paneth & Shron
53.55
14
Carr, Riggs & Ingram
50.12
15
Kearney & Co.
46.92
16
Anchin, Block & Anchin
42.68
Sumber: Top 100 Firms Accounting Today, BNA Tax & Accounting Thomson Reuters
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Dari data tersebut terlihat bahwa ukuran KAP Big 4 dari segi pendapatan
global dibandingkan dengan KAP Non Big 4 terpaut cukup jauh, ini memberikan
bukti bahwa dari segi ukuran pendapatan, kedua jenis KAP ini berbeda secara
signifikan. Di Indonesia penggolongan KAP ke dalam berbagai tipe memang
sering dilakukan, namun umumnya bersifat informal dan tidak terstandardisasi.
Pengelompokkan KAP menjadi Big 4 dan Non Big 4 umumnya diukur bukan
dengan jumlah penghasilannya, namun dengan jumlah auditornya. Berdasarkan
data dari Departemen keuangan per tahun 2011, tercatat 383 KAP di Indonesia,
dengan jumlah auditor sebanyak 10.246 orang, dimana 1.579 diantaranya adalah
auditor yang beregister. Dari data tersebut, KAP dapat dibagi menjadi 3 kelompok
berdasarkan jumlah auditor yang bernaung di dalamnya (Sudibyo: 2010);
1. 4 KAP dengan jumlah staf professional > 400 orang
2. 12 KAP dengan jumlah staf professional antara 100 – 400 orang
3. 367 KAP dengan jumlah staf professional < 100 orang
Data tersebut lebih jauh dikelompokkan berdasarkan jumlah staf
professional menjadi KAP besar Big 4, KAP menengah atau second tier, dan KAP
kecil. Ketiga kelompok KAP tersebut rata-rata juga memiliki kerja sama
internasional. Berikut beberapa KAP yang bekerja sama dengan network atau
association of independent firm international.
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Tabel 2.2
KAP Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Internasional
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama KAP
Haryanto Sahari & Rekan
Osman, Bing, Satrio & Rekan
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Siddharta, Siddharta & Widjaja
Aryanto, Amir Jusuf & Mawar
Doli, Bambang, Sulistiyanto & Ali
Hadori & rekan
Hendrawinata, Gani & Rekan
Jimmy Budhi & Rekan
Johan, Malonda, Astika & Rekan
Kanaka, Puradiredja, Suhartono
Kosasih & Nurdiyaman
Mulyamin, Sensi, Suryanto
Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan
Rama Wendra
Tambrata, SUtanto & Rekan

KAP Internasional
PricewaterhouseCoopers
Deloitte Touche Tohmatsu
Ernst & Young Global
KPMG International
RSM International
BKR International
HLB International
Grant Thornton International
Praxity AISBL
Baker Tilly International
Nexia International
Geneva Group International
Moore Stephens International
PKF International
Parker Randall International
BDO International

Sumber: Departemen Keuangan dalam Sudibyo (2010)

2.1.2.1 Hirarki di Kantor Akuntan Publik
Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998;31) umunya hirarkhi
auditor di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini :
1.

2.

3.

Partner
Menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit, bertanggung jawab atas
hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai
auditing. Partner manandatangani laporan audit dan management letter, dan
bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien.
Manajer
Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor
senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas
kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior.
Auditor senior
Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk
mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas
untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior.
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4.

Auditor Junior : auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci,
membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah
dilaksanakan.

2.1.2.2 Jasa yang Diberikan Kantor Akuntan Publik
Menurut Messier, et all (2006:16) bahwa jasa yang bisa diberikan oleh
kantor akuntan publik terdiri atas 3 jenis jasa, yaitu:
1.

Jasa Audit
Jasa audit merupakan bagian dari jasa atestasi dimana jasa atestasi adalah
bagian dari jasa assurance. Sesuai dengan konsep audit dasar, audit adalah
suatu proses mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif
sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk
memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan
kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

2.

Jasa Atestasi
Jasa atestasi terjadi ketika praktisi ditugaskan untuk menerbitkan atau telah
menerbitkan laporan atas suatu subjek masalah, atau suatu asersi atas suatu
subjek masalah, yang merupakan tanggung jawab pihak lain.

3.

Jasa Assurance
Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan
kualitas informasi, atau konteksnya, bagi para pembuat keputusan.
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2.1.3 Masa Perikatan Auditor (Tenure Audit)
Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut
telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor tenure identik dengan
masa pemberian jasa bagi akuntan publik.
Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah Audit firm tenure is the number of consective
years that the audit firm has conducte audits for a particular client.
Menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah Audit tenure is defined as the audit firm’s
(auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years
that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client.
Jadi bisa disimpulkan masa perikatan audit (audit tenure) adalah jangka
waktu seorang auditor secara berturut turut dalam melaksanakan tugasnya
mengaudit laporan keuangan kliennya.
Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Pebruari 2008 menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang
merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002
dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok
penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi
akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal
yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik,
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terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No.
423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 menyatakan KAP dapat
memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturutturut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008
diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.
Berikut ini isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
17/PMK.01/2008 tersebut :
(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 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.
(2) Akuntan Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menerima
kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas
laporan keuangan klien tersebut.
(3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien
yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu)
tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.

(4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan
Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang
mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau
lebih berasal dari KAP yang telah menyeleng garakan audit umum atas
laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP
asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan
penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya
50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah
menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas,
diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang
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bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit
umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
SEC Practice Section Executive Committee (2003) argue that long-term
relationships between the auditor and the client lead to the following problems:
1. Auditors may grow too close to the client’s management causing the
auditor to identify with management’s problems and lose professional
skepticism.
2. Auditors may view the examination as a repeat of earlier engagements
with the same clients. This may cause the auditor to anticipate results
rather than evaluating important changes in client circumstances.
3. Auditors may be tempted to smooth over problem areas in order to
retain the engagement. Pleasing the client’s management may become
the auditor’s priority, rather than following the professional standards

2.1.4 Fee Audit
Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam
bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima
dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan,
Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi
dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit
adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai
imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.
Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit
besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional
lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak
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diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat
merusak citra profesi.
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan
Publik Indonesia No: Kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam menetapkan imbal
jasa (fee) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sbb:
1. Kebutuhan klien
2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum
3. Independensi
4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang
dilakukakn, serta tingkat kompleksitas pekerjaan
5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan
publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan
6. Basis penetapan fee yang disepakati

2.1.5 Kualitas Audit
Kualitas merupakan komponen profesionalisme yang benar-benar harus
dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independen disini berarti akuntan
publik lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen
atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan. Oleh sebab
itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih diutamakan pada
kepentingan publik (IAI, 2001)
Laporan Hasil Pemeriksaan adalah suatu dokumen yang merupakan media
bagi Auditor untuk menyatakan tujuan dan ruang lingkup auditnya serta
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melaporkan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan audit berikut saran
(rekomendasi) perbaikan.
Watkins, et al (2004: 153) sebagaimana dikutip dari D Angelo
Mendefinisikan kualitas Audit adalah sebagai kemumgkinan bahwa auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem-sistem akuntansi dengan
pengetahuan dan keahlian auditor. Batubara (2008:38) mendefinisikan kualitas
audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap

ketentuan,

tanggapan

dari

pejabat

yang

bertanggung

jawab,

merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan
hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, lebih lanjut Batubara (2008:39) mengatakan
kualitas hasil Pemeriksaan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kecakapan
professional, pendikan berkelanjutan serta pengetahuan merupakan bagian dari
kualitas hasil pemeriksaan
Dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara menyatakan definisi kualitas
hasil pemeriksaan yaitu laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya
kelemahan dalam pengendalian interen, kecurangan, penyimpangn dari ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan
dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa
mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan yang direncanakan.
Elfarini (2007) mengutip pernyataan dari Kartika Widhi (2006:7) yang
menyatakan bahwa tidak adanya definisi yang pasti mengenai kualitas audit
disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas
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dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit, dengan
mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan ada perbedaan
persepsi

mengenai

kualitas

audit.

Pengukuran

kualitas

audit

tersebut

membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran hasil lebih
banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara
langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya
audit. Hal tersebut senada dengan Moizer (1986) dalam Elfarini (2007) yang
menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang
dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan.
Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor
pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang
terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan
auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada
standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.
Berbagai penelitian tentang kualitas audit pernah dilakukan, salah satunya
oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Elfarini (2007) mereka meneliti faktor
penentu kualitas audit di sektor publik dengan menggunakan sampel KAP yang
mengaudit institusi sector publik. Studi ini menganalisis temuan-temuan Quality
Control Review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama hubungan dengan
klien (audit tenure), jumlah klien, telaah dari rekan auditor (peer review), ukuran
dan kesehatan keuangan klien serta jam kerja audit secara signifikan berhubungan
dengan kualitas audit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah
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pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (supervisor), profesionalisme
dan beban kerja. Semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin
menurun. Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya
jumlah klien, reputasi auditor, kemampuan teknis dan keahlian yang meningkat.
Penelitian Elfarini (2007) menunjukkan 6 atribut kualitas audit (dari 12
atribut) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu :
pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan
klien, taat pada standar umum, keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan
komite audit. Kemudian Harhinto (2004) dalam Elfarini (2007) telah melakukan
penelitian mengenai pengaruh keahlian dan independensi terhadap kualitas audit.
Dimana keahlian diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan
independensi diproksikan dalam lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan
telaah dari rekan auditor.
Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis
baik di mata manajemen, pemerintah maupun di mata pemakai laporan keuangan.
Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap
hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang
besar dari pemakai laporan keungan auditan dan jasa yang diberikan auditor
mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Untuk
dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan
profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar
profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit
harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya
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dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil,
tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan
pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro,1988) dalam Mabruri dan Winarna
(2010).
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
nomor PER/05/M.PAN/03/2008 sebagaimana yang dikutip oleh Efendy (2010),
pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan
bahwa besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak
pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi
terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa.
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti
rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi
untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika
manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan
agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.
Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material
beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya
manfaat pemeriksaan yang dilakukan
Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh
auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga
pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang
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digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit
dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap
skeptis, (Efendi, 2010)
Basuki (2008) menyatakan secara teoritis pekerjaan akuntan publik
biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian
pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling
rendah serta sikap independensinya dengan klien.
De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan
auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada
pengguna laporan keuangan tersebut, peluang mendeteksi kesalahan tergantung
pada kompetensi auditor sedangkan keberanian auditor melaporkan adanya
kesalahan pada laporan keuangan tergantung pada independensi auditor
Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan dari
seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit dan melaporkan
laporan keuangan dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab pada
kepercayaan masyarakat.
Coram et al. (2008) juga mendefinisikan kualitas auditor merupakan
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 auditnya.
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Karakteristik dari kualitas audit mencakup hal-hal antara lain:
1.

Significance – How important is the matter that was examined in the audit?
This, in turn, can be assessed in several dimensions, such as the financial size
of the auditee and the effects of the performance of the auditee have on the
publik at large or on major national policy issues;

2.

Reliability – Are the audit findings and conclusions an accurate reflection of
actual conditions with respect to the matter being examined? Are all
assertions in the audit report or other product fully supported by the data
gathered in the audit?

3.

Objectivity – Was the audit carried out in an impartial and fair manner
without favour or prejudice? The auditor should base his assessment and
opinion purely on fact and on sound analysis;

4.

Scope – Did the audit task plan properly address all elements needed for a
successful audit? Did execution of the audit satisfaktorily complete all the
needed elements of the task plan?

5.

Timeliness – Were the audit results delivered at an appropriate time? This
may involve meeting a statutory deadline or delivering audit results when
they are needed for a policy decision or when they will be most useful in
correcting management weaknesses;

6.

Clarity – Was the audit report clear and concise in presenting the results of
the audit? This typically involves being sure that the scope, findings and any
recommendations can be readily understood by busy executives and
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parliamentarians who may not be experts in the matters that are addressed
but may need to act in response to the report;
7.

Efficiency – Were the resources assigned to the audit reasonable in the light
of the significance and complexity of the audit?

8.

Effectiveness – Did the findings, conclusions and recommendations get an
appropriate response from the auditee, the government and/or parliament?
Menurut Riyanto (2007) bahwa kualitas audit merupakan sesuatu yang

abstrak sehingga sulit diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa
audit, sehingga sampai saat ini tidak ada definisi yang seragam mengenai kualitas
audit tersebut.
Sedangkan DeAngelo dalam Ebrahim (2001) mendefinisikan kualitas audit
adalah:
“ Probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan
yang material dalam laporan keuangan”

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang
dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau
standar auditing, yang terdiri atas:
1. Standar Umum:
Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai,
independepensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional dengan cermat
dan seksama
2. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan:
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Perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur
pengendalian intern, dan bukti audit yang cukup dan kompeten.
3. Standar pelaporan:
Apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum,

pernyataan

mengenai

ketidakkonsistensian

penerapan

prinsip

akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan
keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (BPK, 2002) standar kualitas
audit terdiri dari :
“ (1) kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan
informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu;
(2) kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan dan opini
atau saran pemeriksaan yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten,
accessible dan obyektif;
(3) kualitas proses yang mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan
sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak
lanjut pemeriksaan.”

2.2

Kerangka Pemikiran
Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa fee audit

berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut anggota KAP tidak
diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat
berkibat pada independensinya.
Hay dan Davis (2005), menemukan bahwa fee audit merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi kualitas audit selain faktor reputasi akuntan publik,
ukuran dari kantor akuntan publik, professionalisme akuntan publik, keanggotaan
pada organisasi profesi dan pendidikan akuntan publik.
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Menurut paino et al (2010:37) Tenure berhubungan dengan faktor audit
firm dan faktor audit partner, audit failure muncul atau terjadi umumnya pada
masa tenure yang pendek (short tenure) sebaliknya, suatu masa tenure panjang
yang berlebihan (excerssive long tenure) akan dikaitkan dengan kualitas audit
yang rendah, hubungan yang terlalu panjang dengan klien berpotensi untuk
menyebabkan kepuasan, prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan
terhadap manajemen, auditor dapat menjadi terlalu percaya diri. Dengan klien dan
tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan
bisnis dan resiko yang terkait, sehingga auditor menjadi kurang skeptis dan
kurang teliti dalam mengumpulkan bukti untuk audit mereka.
Seperti yang di kemukakan oleh Sukrisno Agus (2008) bahwa Auditing
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.
Berdasarkan definisi tersebut, audit dilakukan dengan membandingkan
asersi yang telah disusun oleh manajemen dengan aturan atau standar yang
berlaku.
Agar proses audit berkualitas, proses audit harus mematuhi ketiga standar
dalam SPAP yang terdiri atas Standar Umum; Standar pelaksanaan pekerjaan
lapangan; dan Standar pelaporan.
DeAngelo dalam Ebrahim (2001) menyatakan bahwa kualitas audit yang
dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan
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audit. KAP besar (Big four accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit
dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big four
accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber
daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau
beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh
masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati.
Lennox (1999) melihat pada dua penjelasan mengenai hubungan yang
positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep
pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitiannya membuktikan kesesuaian
dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif
lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak
hubungan spesifik dengan klien (client-specific rents) yang akan hilang jika
mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena karena KAP
besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar,
maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih
besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.
Atas jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik, klien memberikan fee
dengan besaran yang diatur berdasarkan: Kebutuhan klien; Tugas dan tanggung
jawab menurut hukum; Independensi; Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang
melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan;
Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik
dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; Basis penetapan fee yang disepakati.
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Kinney and Libby (2002) note that a strong economic bond between the
auditor and the client will reduce the quality of reported earnings through auditors’
reduced willingness to resist client-induced biases in reported accounting
information. Dye (1991) also analytically shows that when clients overpay auditors to
induce more favorable audit reports, auditors may impair the quality of audit
services. Jong-Hag Choi, Jeong-Bon Kim, and Yoonseok Zang (2006) The
structure of auditors’ incentives to compromise audit quality differs systematically for
clients with positive abnormal audit fees vis-à-vis clients with negative abnormal fees.

Terjadinya skandal-skandal akuntansi, yang terutama dilakukan dengan
motif mempercantik tampilan kinerja atau laba yang dilaporkan sehingga saham
perusahaan terlihat menarik dan menguntungkan bila dibeli oleh investor di pasar
modal mengakibatkan publik terutama investor mempertanyakan kembali kualitas
audit yang telah dilakukan oleh suatu KAP, terutama KAP besar yang telah
memiliki nama dan reputasi baik. Sehingga saat ini terdapat penilaian skeptis dari
publik bahwa KAP besar tidak menjamin laporan keuangan yang diaudit tidak
mengandung kesalahan yang material. Riyanto (2007).
Kerangka pemikiran sebagai dasar untuk mengajukan hipotesis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Laporan Keuangan

Audit Eksternal

SPAP

Tenure Audit

Fee Audit

Kualitas Audit

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka yang menjadi hipotesis

dalam penelitian ini adalah:
H1

: Tenure audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

H2

: Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

H3

: Tenure audit dan Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit

2.4 Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, pembahasan mengenai penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:
1) Goodman Hutabarat (2012) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Time
Budget Presure dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit, Populasi yang
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dipilih dalam penelitian ini adalah auditor yang terdapat dalam KAP yang
terdapat di Jawa Tengah. Pemilihan sampel penelitian dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling. sampel penelitian yang dijadikan
responden adalah auditor yang berpengalaman. Penelitian ini menggunakan
satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, tiga variabel bebas
(independen) yaitu pengalaman, time budget pressure dan etika auditor.
Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas
konstrak (construct validity) dan teknik yang digunakan adalah dengan
Pearson Product Moment. Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah
reliabilitas konsistensi internal. Dengan mempergunakan analis regresi
multivariate, penelitian ini memberikan hasil bahwa pengalaman audit, time
budget pressure dan etika auditor secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa variabel pengalaman audit, time
budget pressure dan etika auditor mampu menjelaskan perubahan dalam
kualitas audit. Pengalaman audit, time budget pressure dan etika auditor
secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman audit
memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman audit maka
akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas audit. Time
budget pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit,
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan anggaran
waktu maka akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit. Etika
auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika auditor maka akan
berpengaruh terhadap meningkatknya kualitas audit.
2) Bambang Hartadi (2009) meneliti tentang Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP,
dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fee audit, rotasi KAP, dan
reputasi auditor. Didasarkan pada review literature, diduga bahwa variabel fee
audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas auditor.
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. Kemungkinan yang
pertama,

disebabkan

oleh

keengganan

pihak

pelaku

pasar

untuk

mengeksplorasi lebih jauh apakah auditor yang mengeluarkan opini pada
laporan keuangan auditan benar-benar pernah mengalami rotasi atau tidak.
Kemungkinan kedua, pelaku pasar juga tidak pernah memperhatikan apakah
laporan keuangan telah diperiksa oleh auditor yang memiliki reputasi tertentu
atau tidak. Ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian
kedepan. Pada dasarnya pelaku pasar di Indonesia sebagian besar hanya
mempertimbangkan capital Gain, sehingga sangat kecil kemungkinan
menggunakan analisis fundamental (laporan keuangan) sebagai bahan
pertimbangan melakukan tindakan jual atau beli saham. Apabila pasar tidak
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mempertimbangkan secara signfikan atas analisis fundamental, sebenarnya
pasar juga bisa dikatakan kurang memperhatikan hasil auditan (opini auditor).
3) Efraim F. Giri (2010) meneliti tentang Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik
(KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib
Auditor di Indonesia. Penelitian ini menguji apakah tenur KAP akan
menurunkan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini akan menguji apakah
reputasi KAP akan mampu membatasi tindakan manajemen laba oleh klien.
Sampel penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan-perusahaan
yang terdaftar di BEI. Dengan mempergunakan analis regresi multivariate,
penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel TENUR berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap variabel KUALITAS AUDIT. Variabel REPU
(reputasi) berpengaruh signifikan dan bertanda negatif ketika berinteraksi
dengan variabel TENUR.
4) Eka Kartika (2010) meneliti tentang Pengaruh Fee Audit dan Masa Perikatan
Auditor Terhadap Kualitas Audit. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah
Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Dalam penelitian ini penulis
memggunakan sampling jenuh karena penulis menggunakan seluruh populasi
yaitu 16 Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung untuk dijadikan sempel
dari penelitian itu sendiri. penelitian ini menggunakan data ordinal

yang

terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan
menggunakan Method of Successive Interval. Alat analisis menggunakan
analisis regresi, korelasi dan determinasi. Penelitian ini memberikan hasil
bahwa Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah
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positif yang artinya apabila besarnya fee audit bertambah maka kualitas audit
menjadi baik. Besarnya pengaruh fee audit terhadap kualitas audit adalah
sebesar 41,87 yang artinya nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan
kualitas audit dipengaruhi sebesar 41,87 oleh fee audit, sementara sisanya
sebesar 58,13 dipengaruhi oleh variabel

lain seperti

independensi,

profesionalisme, kompetensi dan prilaku disfungsional. Dalam tanggapan
responden mengenai fee audit dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran fee
audit pada kantor akunatn publik di wilayah Bandung cukup baik tetapi belum
semua menetapkan fee sesuai aturan terlihat dari jawaban responden mengenai
indikator struktur biaya audit dan pertimbangan profesi lainnya yang secara
keseluruhan bernilai cukup baik dan jawaban responden pada indikator
kompleksitas jasa yang diberikan juga bernilai cukup baik hal ini berkaitan
dengan fenomena yang terjadi yaitu adanya beberapa akuntan publik yang
sengaja menjatuhkan harga agar mendapatkan klien dengan turunya fee
tersebut maka kantor akuntan publik itu akan menekan biaya yang dikeluarkan
dan tidak mengikuti struktur biaya yang seharusnya danh fee audit harus
disesuaikan dengan kompleksitas jasa yang diberikan. Masa perikatan auditor
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan arah negatif yang
artinya apabila masa perikatan auditor bertambah lama maka kualitas audit
menjadi buruk. Besarnya pengaruh masa perikatan auditor terhadap kualitas
audit adalah sebesar 56,70 yang artinya nilai tersebut memiliki arti bahwa
perubahan kualitas audit dipengaruhi sebesar 56,70 oleh masa perikatan
auditor, sementara sisanya sebesar 43,3 dipengaruhi oleh variabel lain seperti
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independensi, profesionalisme, kompetensi dan prilaku disfungsional. Dalam
tanggapan responden mengenai lamanya masa perikatan auditor dapat
disimpulakan bahwa lamanya masa perikatan auditor dengan klien pada kantor
akuntan publik di wilayah Bandung cukup baik tetapi belum semua
melakukan perikatan sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh BAPEPAM
LK terlihat dari penyataan tentang lamanya perikatan auditor dengan klien
yang bernilai cukup baik hal ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi yaitu
adanya kantor akuntan publik yang melakukan perikatan dengan klien lebih
dari aturan yang berlaku yaitu kurang dari 6 tahun berturut-turut.
Ringkasan mengenai hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel
2.3 dibawah ini
Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
Variable
Alat
Analisis
regresi
 Variabel
multivariate
Independen:
Time
Budget
Presure dan Etika
Auditor
 Variabel
Dependen:
Kualitas Audit

No.

Peneliti

1.

Goodman
Hutabarat (2012)
Pengaruh
Pengalaman Time
Budget
Presure
dan Etika Auditor
terhadap Kualitas
Audit

2.

Bambang Hartadi 
(2009)
Pengaruh
Fee
Audit, Rotasi KAP,
dan
Reputasi
Auditor Terhadap 
Kualitas Audit

Regresi
Variabel
multivariate
Independen:
Fee Audit, Rotasi
KAP,
dan
Reputasi Auditor
Variabel
Dependen:
Kualitas Audit

Hasil Penelitian
pengalaman audit,
time
budget
pressure dan etika
auditor
secara
simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit
Fee
audit
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit, sementara
rotasi dan reputasi
audit
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit.
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3.

Efraim F. Giri 
(2010) Pengaruh
Tenur
Kantor
Akuntan
Publik
(KAP)
dan 
Reputasi
KAP
terhadap Kualitas
Audit:
Kasus
Rotasi
Wajib
Auditor
di
Indonesia

Regresi
Variabel
multivariate
Independen:
Tenur
dan
Reputasi Auditor
Variabel
Dependen:
Kualitas Audit

4.

Eka Kartika (2010) 
Pengaruh
Fee
Audit dan Masa
Perikatan Auditor
Terhadap Kualitas
Audit


Variabel
Independen:
Fee Audit dan
Masa Perikatan
Auditor
Variabel
Dependen:
Kualitas Audit

analisis
regresi,
korelasi dan
determinasi

Variabel tenur
berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
variabel kualitas
audit.
Variabel reputasi
berpengaruh
signifikan dan
negative terhadap
kualitas audit
Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa tenur
panjang auditor
menurunkan
kualitas.

Fee
audit
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit dengan arah
positif.
Masa
perikatan
auditor
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit dengan arah
negative

