
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:849), pengertian pengaruh 

adalah : 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuat seseorang.” 

 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer (1994:1031) mendefinisikan 

pengaruh adalah: 

“Sesuatu yang dapat membentuk perilaku, kepercayaan, atau tundakan 

seseorang : sesuatu yang menimbulkan akibat.” 

 

Dari pengertian di atas, bahwa pengertian pengaruh merupakan daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membentuk perilaku, 

kepercayaan atau tindakan seseorang yang dapat menimbulkan akibat. 

 

2.2 Pengertian Tenure 

 Tenure adalah lamanya hubungan auditor-klien diukur dengan jumlah 

tahun Geigher dan Raghunandan (2002). Ketika auditor mempunyai jangka waktu 

hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang 

lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan cenderung 

untuk mendeteksi masalah going concern. 



 

Dalam kondisi tenur yang sangat panjang diduga akan menciptakan 

masalah eskalasi komitmen terhadap keputusan buruk seorang auditor. Eskalasi 

komitmen ini terkait dengan tindakan low-balling untuk menghasilkan pendapatan 

lain pada masa mendatang (Moore et al. 2006). Di balik motif tersebut di atas, 

penerapan ketentuan rotasi wajib juga dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan 

rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan independensi 

auditor baik secara tampilan maupun secara fakta.  

Pembatasan tenur auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor 

terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga menggangu independensinya. 

Pembatasan tenur juga diharapkan agar tidak terjadi eskalasi komitmen auditor 

terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Audit tenure dikaitkan dengan 

dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit tenure dikaitkan 

dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh pemahaman 

yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko. Selain itu audit tenure terkait 

dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi 

kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang.  

Kedua, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor 

sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien 

dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya 

independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya 

auditor untuk memberikan opini audit going concern. Pemerintah telah mengatur 

tentang jangka waktu perikatan audit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

17/PMK.01/2008. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum 



 

atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 

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

tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan 

audit untuk klien tersebut setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum 

atas laporan keuangan klien tersebut. 

 

2.3  Kantor Akuntan Publik (KAP) 

2.3.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 tertanggal 27 januari 1997 

sebagaimana dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 oktober 

1999, Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri 

Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.  

 

2.3.2 Bidang Jasa KAP  

Bidang jasa KAP menurut Marisi P. Purba (2012:45): 

1. Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan 

keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas 

pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan 

jasa audit serta atestasi lainnya. 

2. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, 

keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. 

3. Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, KAP hanya 

dapat melakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Audit
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan


 

2.3.3   Bentuk Badan Usaha KAP  

 Bentuk Badan Usaha KAP: 

1. Perseorangan – hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan 

publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan. 

2. Persekutuan perdata atau persekutuan firma – hanya dapat didirikan oleh 

paling sedikit 2 orang akuntan publik dan/atau 75% dari seluruh sekutu 

adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan (bahasa 

Inggris: Partner) dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin 

Rekan. 

3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik 

yang diatur dalam Undang-Undang. 

4. Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan 

usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin 

usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

5. Memiliki izin akuntan publik. 

6. Menjadi anggota IAPI. 

7. Mempunyai paling sedikit 2 orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan 

formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan 

paling sedikit 1 orang diantaranya berijazah sarjana. 

8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

9. Memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang 

memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang 

mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_usaha_perseorangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persekutuan_perdata&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persekutuan_firma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/IAPI
http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Pokok_Wajib_Pajak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Pengendalian_Mutu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Profesional_Akuntan_Publik


 

10. Domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP. 

11. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah ruang kantor yang 

menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain. 

12. Membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan alamat 

Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan tujuan pendirian 

kantor (hanya untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan). 

13. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Usaha 

Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup 

yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. 

14. Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain persyaratan-

persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

15. Memiliki NPWP KAP. 

16. Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris. 

17. Memiliki surat izin akuntan publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang 

akuntan publik. 

18. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan 

dan Rekan yang akuntan publik. 

19. Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan 

salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan. 

20. Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP. 

21. KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka Cabang KAP di 

seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan. 

 

 



 

Kerjasama dengan KAP Asing 

KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP atau organisasi audit asing. 

KAP dapat mencantumkan nama KAP atau organisasi audit asing tersebut pada 

nama kantor, kepala surat, dokumen dan media lainnya setelah mendapat 

persetujuan Menteri Keuangan. Penulisan huruf nama KAP atau organisasi audit 

tidak boleh melebihi besarnya huruf nama KAP. 

 

2.3.4 Tipe Kantor Akuntan Publik  

Pengklasifikasian KAP juga dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) (2001:2001-2002) membedakan KAP yang beroperasi di wilayah Indonesia 

menjadi dua, yaitu: 

1. Bekerjasama dengan kantor akuntan asing, dan  

2. Tidak bekerjasama dengan kantor akuntan asing. 

 

Menurut Marisi P. Purba (2012:146). KAP dapat diklasifikasikan 

berdasarkan:  

1. Jumlah auditor yang bekerja pada KAP,  

2. Wilayah yang menjadi cakupan KAP dan,  

3. Reputasi.  

 

Berdasarkan jumlah auditor yang bekerja KAP digolongkan atas:  

4. KAP kecil dengan jumlah auditor staf tidak lebih dari 25 orang,  

5. KAP menengah dengan jumlah auditor staf antara 25 sampai dengan 50 orang 

dan,  

6. KAP besar dengan jumlah auditor staf lebih dari 50 orang.  



 

Al Haryono (2001) mengklasifikasikan KAP berdasarkan wilayah 

kerjanya menjadi: KAP International, KAP Nasional, KAP  Regional dan KAP 

Lokal. Berdasarkan reputasi KAP digolongkan atas:  

1. KAP Big-Four dan,  

2. KAP non Big-Four 

 

Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum Indonesia ada 2 jenis 

yaitu  Al Haryono (2001):  

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama 

akuntan publik yang bersangkutan.  

2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama    

sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner 

dalam  KAP yang bersangkutan.  

KAP yang berafiliasi adalah bentuk usaha kerjasama antara KAP lokal  

dengan KAP internasional (asing). KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor  

akuntan publik international dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan 

dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis informasi dan pendidikan 

lanjutan Arens dan Loebbecke (2003).  

Sekar (2003) menyatakan bahwa penelitian tentang KAP di Indonesia 

sering menggunakan istilah afiliasi dan non afiliasi dengan kantor akuntan asing 

dan dikatakan pula bahwa investor mempersepsikan auditor yang berafiliasi 

dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut 

memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, didukung oleh 

penelitian Mayangsari, 2002) bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan 

besarnya KAP tersebut.  



 

KAP yang berafiliasi dengan organisasi kantor akuntan publik 

internasional dalam kelompok 30 besar untuk bertukar pandangan dan 

pengalaman mengenai hal-hal seperti teknis informasi dan pendidikan lanjutan 

Arens dan Loebbecke (2003). 

 

2.4 Reputasi  

2.4.1 Pengertian Reputasi 

 Pengertian Reputasi menurut John Dalton (2003:12): 

“Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, 

based on their perception and interpretation of the image that the 

company communicates over time.” 

 

Untuk memperjelas perbedaan antara citra dan reputasi, maka akan 

diperjelas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan citra. Hal ini 

dimaksudkan supaya tidak ada lagi keraguan dan kesalahpahaman mengenai 

antara citra dan reputasi. 

Citra adalah apa yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap 

suatu subyek berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh perusahaan dari hasil 

komentar, iklan, dan dari sumber lain. Atau ada yang berpendapat Citra adalah 

persepsi mengenai perusahaan atau merek suatu produk yang ada di benak 

konsumen”. Peter dan Olson (2002:381). 

Kesannya seperti sama dengan reputasi, namun citra lebih berkonotasi 

superfisial atau ilusi. Penampilan sesaat dapat menciptakan citra, namun reputasi 

lebih membutuhkan konsistensi dan pemahaman. 



 

Citra Reputasi 

Idea held by public (ide yang ada di 

benak publik) 

General opinion thing or person 

Mental picture Track record 

Dapat diciptakan Sesuatu yang diperoleh 

Sumber: Peter dan Olson (2002:381) 

 

2.4.2 Ukuran Reputasi KAP 

Reputasi KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kelompok 

auditor big four dan non big four. Widyantari (2010) menjelaskan bahwa sebelum 

tahun 2003, terdapat lima KAP besar di dunia yang disebut The Big Five Auditors 

yaitu Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan 

PricewaterhouseCoopers. Lima KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big Five 

Auditors, yaitu: 

1.   KAP Prasetio Utomo & Co berafiliasi dengan Arthur Andersen 

2.   KAP Hanadi, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young 

3.  KAP Hans Tuanakotta & Mustofa berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

4.    KAP Siddharta, Siddharta, dan Harsono berafiliasi dengan KPMG 

5.    KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse-

Coopers. 

Namun sejak tahun 2003 hingga sekarang, The Big Five Auditors tersebut 

menjadi The Big Four Auditors. Keempat KAP tersebut adalah Ernst & Young, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.  



 

Pada tahun 2006-2008, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big 

four Auditors adalah sebagai berikut: 

1.  KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young 

2.  KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

3.  KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

4.  KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers. 

Pada tahun 2009, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big Four 

Auditors, yaitu: 

1.  KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young 

2.  KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

3.  KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse-

Coopers. 

 

2.5 Pengertian Kualitas Audit 

 Pengertian Kualitas Audit menurut Ida Rosnidah (2008:25) adalah : 

“Kualitas Audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya.” 

 

 

 

 



 

Sedangkan menurut Henry Simamora (2006:12) menyatakan bahwa : 

“Pengauditan merupakan suatu pengujian yang dilakukan secara seksama 

dan beraturan ke atas laporan keuangan dalam menilai terhadap 

kekonsistenan, ketepatan dan kewajaran penerapan standar akuntansi yang 

diterima umum.” 

 

 Dari pengertian definisi 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. 

 

2.6 Auditing 

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Marks S. Beasley (2010:4) : 

“Audit is the collection and evaluation of evidence about information to 

determine and report the degree of correspondence between the 

information and established criteria.”  

 

Menurut Agoes Sukrisno (2007:3): 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan pembukuan  dan bukti pendukungnya, dengan 

tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut”. 

 

ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) dalam Abdul Halim 

(2003:25) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk 

menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi 



 

tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan 

menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.  

 Menurut Mulyadi (2002), secara umum auditing adalah suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif mengenai 

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuannya adalah 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. Definisi auditing secara umum di atas memiliki 

unsur-unsur penting. 

1.   Proses yang sistematis 

Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, 

terstruktur, dan terorganisir. 

2.   Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif 

Hal ini berarti bahwa proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan 

proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang 

dibuat oleh individu maupun entitas. Auditor kemudian mengevaluasi bukti-

bukti yang diperoleh tersebut, baik pada saat penghimpunan maupun saat 

pengevaluasian bukti, auditor harus objektif. 

3.  Asersi-asersi mengenai berbagai tindakan dan kejadian ekonomi 

Asersi merupakan suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara 

keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. 

Untuk audit laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan 



 

manajemen melalui laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

4.   Menentukan tingkat kesesuaian 

Hal ini berarti penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan 

untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian tersebut dapat 

diekspresikan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. 

5.   Kriteria yang ditentukan 

Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk 

mempertimbangkan asersi-asersi atau representasi-representasi. Kriteria 

tersebut dapat berupa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), aturan-aturan spesifik yang ditentukan 

oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran lain kinerja 

manajemen. 

6.   Menyampaikan hasil-hasilnya 

Hal ini berarti hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang 

mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang 

telah ditentukan. 

7.  Para pemakai yang berkepentingan 

Para pemakai yang berkepentingan merupakan para pengambil keputusan 

yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan 

melalui laporan audit dan laporan lainnya. Para pemakai tersebut meliputi 

investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor 



 

maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen dan publik pada 

umumnya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah 

suatu proses sistematik yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk 

menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Tujuannya adalah untuk 

membandingkan pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi yang 

terjadi dengan kriteria yang telah ditentukan yang diakhiri dengan memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

 

2.6.1 Jenis-jenis Audit 

 Agoes Sukrisno (2007) menjelaskan jenis audit ditinjau dari jenis 

pemeriksaannya dibedakan menjadi: 

1.    Management audit (operational audit) 

2.  Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional tersebut sudah dilakukan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

3.    Compliance audit (pemeriksaan ketaatan) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik 

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) 

maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat 

Jendral Pajak, dan lain-lain). 

 



 

4.    Internal audit (pemeriksaan intern) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

5.   Computer audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Precessing) 

system. Ada dua metode yang biasa dilakukan auditor : 

a. Audit around computer 

b. Audit through the computer. 

 

2.6.2 Standar Auditing 

 Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut 

sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar tersebut digunakan auditor 

sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011), Standar Auditing seksi 150, 

menjelaskan mengenai standar auditing yang terdiri dari : 

1.  Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 



 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2.  Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang harus dilakukan. 

b. Pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan 

assisten harus disupervisi dengan semestinya. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

3.  Standar Pelaporan 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi 

yang ditetapkan dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa penyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak 



 

dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang 

mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor 

harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya. 

 

2.7 Independensi  

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh 

pihak lain, tidak tergantung pada orang lain Mulyadi (2002: 26). Dalam SPAP 

(IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah 

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum 

(dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). 

 

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut: 

1.    Independence in fact (independensi dalam fakta) 

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang 

erat dengan objektivitas. 

2.    Independence in appearance (independensi dalam penampilan) 

 Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan 

pelaksanaan audit. 

3.    Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya) 

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan 

profesional auditor. 

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar 

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan 



 

bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor. Berdasarkan ketentuan yang dimuat 

dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini 

mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, 

karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini 

dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern.  

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia 

akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan. 

 

2.8 Peer Review 

Menurut Arens dan loebbecke (2003:37) peer review adalah review 

(penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem 

pengendalian mutu. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan 

melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan 

kebijakan yang cukup atas ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya 

dalam praktik. Ke-5 elemen tersebut adalah: 

6. Independensi, integritas, dan objektivitas  

7. Personel management 

8. Penerimaan dan kelanjutan dari klien dan penugasan 

9. Kinerja penugasan 

10. Monitoring 



 

2.9 Kode Etik Akuntan 

            Kode Etik Akuntan merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan 

auditor dengan klien, auditor dengan sejawat serta antar profesi dengan 

masyarakat. Kode Etik Akuntan Indonesia digunakan sebagai panduan dan aturan 

bagi seluruh anggota baik yang berperan sebagai auditor, bekerja di lingkungan 

dunia usaha, bekerja pada instansi pemerintah maupun dunia pendidikan. Etika 

profesional bagi auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia. 

2.9.1 Kode Etik Profesi Akuntan 

Menurut IAI Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (2001:54) terdiri dari 

tiga bagian: 

1.   Prinsip Etika, 

2.   Aturan Etika, dan 

3.  Interpretasi Aturan Etika. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prinsip Etika  

a. Tanggung Jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

b. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa   

bertindak dalam kerangka. 

c. Integritas 



 

Untuk memelihara clan meningkatkan kepercayaan publik, Setiap 

anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

integritas setinggi mungkin. 

d. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-

hatian, kompetensi clan ketekunan, Berta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 

f. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada 

hak atau kiewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

g. Perilaku Profesional 

Setiap Anggota harus berperilaku yang konsisten dalam reputasi profesi 

yang  baik clan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

 

 



 

h. Standar Teknis 

 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan 

keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban 

untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan 

tersebut sejalan dengan prinsip integritas clan obyektivitas. 

2. Aturan Etika 

a. Independensi, Integritas, Obyektivitas 

1) Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu 

mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan 

jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional 

akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen 

tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun 

dalam penampilan (in appearance). 

2) Integritas dan Objektivitas 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan 

integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan 

(conflict of interst) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji 

material (material misstatement) yang diketahuinya atau 

mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak 

lain. 

 



 

b. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 

1) Standar Umum 

a) Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan 

pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) 

diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. 

b) Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib 

melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan 

keseksamaan profesional. 

c) Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan 

dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian 

jasa profesional. 

d) Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh 

data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi 

simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan 

jasa profesionalnya. 

2) Prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tidak diperkenankan: 

a) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa 

laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 

b) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi 

material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data 

tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, 



 

apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang 

berdampak material terhadap laporan atau data secara 

keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh 

badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan 

luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan 

seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersbeut, anggota KAP 

dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota 

KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan 

menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, 

dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi 

dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas 

prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan 

laporan yang menyesatkan. 

c. Tanggung Jawab kepada Klien 

Informasi Klien yang Rahasia 

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang 

rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan 

untuk: 

1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai 

dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip 

akuntansi. 

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti 



 

panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang 

kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. 

3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota 

sesuai dengan kewenangan IAI atau 

4) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau 

pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan 

yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. 

d. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi 

1) Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi 

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan 

perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan 

seprofesi. 

2) Komunikasi Antarakuntan Publik 

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik 

pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit 

menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang 

sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta 

tujuan yang berlainan. 

3. Interpretasi Etika 

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh 

Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari 

anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam 



 

penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan 

penerapannya. 

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai 

Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan 

interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan Kepatuhan terhadap 

Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, 

tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. 

Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan 

oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya 

mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila 

diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga 

harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan 

yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk 

mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.10 Opini Audit 

Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini 

atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan 

kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus 

kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (IAI, 2001, alenia 4). 

Pendapat atau opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

audit. Laporan audit penting sekali dalam suatu audit atau proses atestasi lainnya 



 

karena laporan tersebut menginformasikan pemakai informasi tentang apa yang 

dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Opini audit diberikan oleh 

auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan 

kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang 

diauditnya. Alvin. A., dan James K. Loebbecke (2003:48)  mengemukakan bahwa 

laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, 

auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan 

profesionalnya. 

Menurut Abdul Halim (2003:25), terdapat lima jenis pendapat yang dapat 

diberikan oleh auditor, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah 

dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 

tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa 

penjelasan. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan 

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan 

sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi 

tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan yang 

memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai 

berikut: 



 

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen 

lain 

b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI 

c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material 

d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya 

e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan 

prinsip dan metode akuntansi. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Sesuai dengan SA 508 Par.38 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan 

apabila: 

a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

lingkup audit yang material tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan 

secara keseluruhan. 

b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak 

mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan 

tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun 

perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan 

pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat. 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara 

wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip 



 

akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung 

pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan 

pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) 

Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila: 

a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien 

maupun karena kondisi tertentu. 

b. Auditor tidak independen terhadap klien. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenur KAP: 

- Lama waktu tugas 

KAP. 

 

Reputasi KAP: 

- KAP berafiliasi 

dengan KAP Big 4. 

- KAP non Afiliasi 

Kualitas Audit: 

- Akrual Lancar. 

 



 

 

2.11.1  Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang telah                  

dilakukan sebelumnya, pembahasan mengenai penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikut. 

 Efraim (2010) meneliti tentang pengaruh tenur kantor akuntan publik 

(KAP) dan reputasi KAP terhadap kualitas audit: kasus rotasi wajib auditor di 

indonesia. Dalam penelitian ini diuji mengenai apakah tenure KAP dan reputasi 

KAP mempengaruhi kualitas audit. Dengan mempergunakan analis regresi 

multivariate dan mengukur variabel kualitas audit dengan proksi akrual lancar, 

penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tenure berpengaruh negatif 

terhadap akrual lancar sedangkan variabel reputasi berpengaruh positif terhadap 

akrual lancar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenure panjang auditor 

meningkatkan kualitas audit. 

Wibowo dan Rossieta (2009) dengan judul penelitian faktor-fakor 

determinasi kualitas audit, suatu studi dengan pendekatan earning surprise 

benchmark. Penelitian ini menguji apakah masa penugasan audit, ukuran kantor 

akuntan publik dan regulasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Dengan menggunakan alat statistik regresi binary logit multivariate sebagai alat 

uji, penelitian ini memberikan hasil bahwa, size KAP secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, regulasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit, masa penugasan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  



 

Baridwan dan Hariani (2010) meneliti tentang dugaan bahwa manfaat 

audit yang lebih berkualitas hanya dapat dirasakan bila ada insentif/motif 

manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Dengan menggunakan teknik 

analsis regresi hasil penelitian ini menemukan bahwa audit yang lebih berkualitas 

lebih efektif dalam mengurangi manipulasi akuntansi diripada yang kurang 

berkualitas hanya bila ada insentif untuk memanipulasi laba terlebih dahulu.  

Ika dkk (2009) meneliti mengenai pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Dengan menggunakan analisis regresi penelitian ini menemukan 

bahwa pengalaman kerja, objektivitas dan kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan.  

Penelitian Myers et al (2003) menguji hubungan antara tenur auditor dan 

kualitas audit didasarkan atas perdebatan mengenai rotasi wajib auditor. Dengan 

menghubungkan antara kualitas audit dengan kualitas laba maka diproksikanlah 

kualitas audit dengan pengukuran akrual akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kualitas audit. Variabel penelitian adalah kualitas audit sebagai 

variabel dependen dan auditor tenur sebagai variabel independen. Dengan 

pengujian menggunakan regresi, penelitian ini menemukan bahwa tenur 

berpengaruh negatif terhadap akrual diskretioner.  

Carey dan simnett (2006) meneliti tentang tenur dan kualitas audit. 

Penelitian ini menguji tenur jangka panjang terhadap kualitas audit. Variabel 

kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga pengukuran 

yakni kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini going concern kepada 



 

perusahaan, jumlah akrual modal kerja abnormal dan earning benchmarks. 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kualitas audit sebgai variabel 

dependen dan tenur di atas tujuh tahun sebagai variabel independennya. Dengan 

menggunakan analisis regresi, penelitian ini membuktikan bahwa tenur audit yang 

panjang berhubungan negatif terhadap kualitas audit. 

 Lim dan Tan (2009) melakukan penelitian dengan menguji hubungan 

antara auditor tenur dan kualitas audit dengan auditor spesialis dan 

ketergantungan pendapatan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. 

Dengan menggunakan analisis regresi, penelitian ini memberikan hasil bahwa 

kualitas audit meningkat sesuai dengan peningkatan tenur auditor pada 

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis tetapi tidak pada perusahaan yang 

diaudit bukan oleh auditor spesialis.  

Ringkasan mengenai hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada              

Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Efraim Ferdinan Giri, 

2010.  

Pengaruh Tenur Kantor 

Akuntan Publik (KAP) 

dan Reputasi KAP 

terhadap Kualitas 

Audit: Kasus Rotasi 

Wajib auditor di 

Indonesia 

- Variabel 

Independen:     

Tenur dan 

Reputasi 

Auditor 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Audit 

Regresi 

multivariate 

Variabel tenur 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

variabel kualitas audit. 

Variabel reputasi 

berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap 

kualitas audit. Hasil 

penelitian ini 

menunjukan bahwa 

tenur panjang auditor 

menurunkan kualitas 

audit. 

2 Arie Wibowo dan Hilda 

Rossieta, 2009. 

- Variabel 

Independen: 

Regresi binary 

logit 

- Size KAP secara 

signifikan 



 

Faktor-faktor 

determinasi kualitas 

audit-suatu studi 

dengan pendekatan 

earnings surprise 

benchmark 

Tenur, 

Ukuran KAP, 

Regulasi. 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Audit 

multivariate berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

audit 

- Regulasi 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

audit 

- Masa penugasan 

tidak berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit 

No Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

3 Zaki Baridwan dan Arie 

Rahayu Hariani, 2010. 

Insentif untuk 

memanipulasi laba 

sebagai syarat 

keefektifan audit yang 

berkualitas dalam 

mengurangi manipulasi 

laba 

- Variabel 

Independen: 

Suspect firm 

years, 

Kualitas 

Audit, 

Kinerja. 

- Variabel 

Dependen: 

Akrual 

Diskresioner, 

Pengeluaran 

diskresioner 

abnormal 

Regresi Hasil penelitian 

menemukan bahwa audit 

yang berkualitas lebih 

efektif dalam 

mengurangi manipulasi 

akuntansi dari pada yang 

kurang berkualitas 

hanya bila ada insentif 

untuk memanipulasi 

laba terlebih dahulu 

4 Ika Sukriah, Akram, 

Biana Adha Inapty, 

2009. 

Pengaruh pengalaman 

kerja, independensi, 

objektivitas, integritas 

dan kompetensi 

terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan 

- Variabel 

Independen: 

Pengalaman 

kerja, 

Independensi, 

Objektivitas, 

Integritas, 

Kompetensi 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas hasil 

pemeriksaan 

Regresi Hasil penelitian adalah 

pengalaman kerja, 

objektivitas dan 

kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. 

5 Myers, James N., 

Myers, Linda A., and 

Omer,  Thomas C. 

2003. 

Exploring the term of 

the auditor-client 

relationship and the 

quality of earnings: a 

case for mandatory 

auditor rotation? 

- Variabel 

Independen: 

Auditor 

Tenur 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas audit 

Regresi Tenur berpengaruh 

negatif terhadap akrual 

diskresioner. 

6 Peter Carey dan Roger 

Simnett, 2006. 

- Variabel 

Independen: 

Regresi Tenur audit yang 

panjang berhubungan 



 

Audit partner tenur and 

audit quality 

Auditor 

Tenur di atas 

7 tahun 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Audit 

negatif terhadap kualitas 

audit. 

 

 

No Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

7 Chee-Yeow Lim dan 

Hun-Tong Tan, 2009. 

Does auditor quality? 

Moderating effects of 

industry specialization 

and fee dependence. 

- Variabel 

Independen: 

Auditor 

Tenur 

- Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Audit 

- Variabel 

Moderasi: 

Auditor 

spesialis dan 

ketergantung

an 

pendapatan 

Regresi Kualitas audit 

meningkat sesuai 

dengan peningkatan 

tenur auditor pada 

perusahaan yang di audit 

oleh auditor spesialis 

tetapi tidak pada 

perusahaan yang di audit 

bukan oleh auditor 

spesialis. 

Sumber: Data diolah 

 

2.12 Hipotesis Penelitian 

2.12.1  Pengaruh Tenure KAP Terhadap Kualitas Audit 

Menurut Efraim (2010) Pengaruh tenur KAP dengan kualitas audit telah 

lama menjadi debat. Debat mengenai tenur selalu dikaitkan dengan independensi. 

Independensi auditor merupakan pondasi bagi laporan auditor yang reliabel. 

Ancaman terbesar bagi independensi auditor adalah adanya perlambanan dan 

seringkali terjadi erosi pada kejujuran yang seharusnya netral dan objektif 

(disinterestedness).  



 

Efraim (2010) menyatakan bahwa tenur memiliki hubungan erat dengan 

tindakan low-balling yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan perspektif 

ekonomi, low-balling merupakan usaha auditor untuk mendapatkan klien dengan 

menurunkan harga pada tugas audit awal dengan harapan akan mendapatkan fee 

tambahan pada masa depan. 

 Pendekatan ekonomi memandang bahwa independensi dan objektivitas 

auditor akan rendah pada awal penugasan auditor. Efraim (2010) berargumen 

bahwa low-balling mendorong auditor membuat opini yang memberi keuntungan 

bagi klien pada awal periode, dan kondisi ini digunakan auditor untuk 

memperoleh pendapatan harapan dari klien pada periode selanjutnya.  

Hasil penelitian tentang tenur dan rotasi wajib menunjukkan temuan yang 

bersifat ekuivokal. Rotasi mandatori cenderung akan menurunkan kualitas audit 

Efraim (2010). Akan tetapi ada juga peneliti yang menemukan bahwa rotasi wajib 

auditor memang diperlukan untuk menaikkan kualitas audit Vanstraelen (2000).  

Rotasi wajib akan menaikkan sikap independensi auditor (Copley and 

Doucet 1993 dalam Efraim, 2010). Menurut Efraim (2010) perbedaan hasil ini 

dapat disebabkan karena faktor desain penelitian dan lingkungan hukum negara 

yang berbeda. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan ketentuan rotasi wajib 

berpendapat bahwa pembatasan hubungan jangka panjang antara auditor dan 

manajer akan menurunkan independensi auditor. Selain itu, ketentuan ini akan 

menimbulkan switching cost yang besar dan menurunkan kualitas audit.  

Keberatan atas ketentuan rotasi wajib disampaikan oleh General 

Accounting Office (GAO). Manfaat yang timbul dari ketentuan rotasi wajib tidak 



 

mampu menutupi kos perpindahan dan kos lainnya yang terjadi dalam 

pengauditan. Rotasi mandatori diperlukan jika ketentuan Sarbanes Oxley Act 

(SOA) di Amerika Serikat tidak dapat meningkatkan kualitas audit (GAO, 2003 

dalam Efraim, 2010). Menurut Efraim (2010) ada pandangan lain berhubungan 

dengan tenur yang lama. Tenur audit lama akan mendorong terciptanya 

pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk 

merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang 

berkualitas tinggi. Jika dilihat dari hasil penelitian dan alasan logis yang 

disampaikan terkait dengan hubungan tenur dan kualitas audit, maka dapat 

dimunculkan satu proposisi bahwa kualitas audit akan semakin tinggi ketika tenur 

auditor semakin lama. 

 

2.12.2 Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian menunjukkan ukuran KAP mempengaruhi kualitas audit. 

Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan 

melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP menjadi kurang tergantung 

secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat mempengaruhi opini 

auditor. KAP besar cenderung memberikan opini kebangkrutan perusahaan klien 

(Lenox, 1999 dalam Efraim, 2010). KAP berafiliasi dengan KAP internasional 

dipakai sebagai proksi reputasi KAP. KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap 

independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. 

 Auditor yang berafiliasi dengan KAP internasional akan berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit yang diukur dengan akrual (Becker et al, 1998 



 

dalam Efraim, 2010). Earnings response coefficient klien yang diaudit oleh KAP 

Big 5 lebih tinggi dibandingkan dari KAP NonBig 5 (Teoh dan Wong, 1993 dalam 

Efraim, 2010). Sejumlah penelitian telah menguji apakah reputasi KAP yang 

diukur dengan auditor brand name berhubungan positif dengan kualitas audit. 

(Becker et al, 1998 dalam Efraim, 2010) berargumentasi bahwa auditor 

berkualitas tinggi (KAP internasional) dapat mendeteksi manajemen laba sebab 

mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat mencegah tindakan 

manajemen laba yang oportunis oleh klien. Becker et al. (1998), Francis et al. 

(1999), dan Reynolds dan Francis (2000) dalam Efraim (2010) menemukan 

bahwa klien yang berafiliasi dengan KAP internasional memiliki tingkat akrual 

yang rendah dibandingkan dengan klien yang tidak berafiliasi dengan KAP 

internasional. 

Berdasarkan teori hubungan variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen maka terbentuklah hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Secara Parsial 

Ho1   :  Tenur KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha1   :  Tenur KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ho2   :  Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha2   :  Reputasi KAP  berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

 

Secara Simultan 

Ho3    :  Tenur dan Reputasi KAP  tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha3    : Tenur dan Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

 


