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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis keuangan global, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 

AS dan persaingan bisnis yang semakin tinggi dikhawatirkan dapat 

mempengaruhi pengusaha untuk berbuat kecurangan demi memperoleh 

keuntungan pribadi. Disinilah peran auditor atau akuntan publik untuk 

meminimalisir praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Menurut IAPI (2011) fungsi dari auditor adalah bertanggungjawab dalam 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang 

disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan.  

Mulyadi (2009:8) mendefinisikan auditor atau akuntan publik adalah 

suatu profesi yang jasa utamanya adalah atestasi. Tidak dipungkiri akuntan 

publik memainkan peran vital dan strategis dalam mewujudkan 

perekonomian nasional yang sehat, efisien dan transparan. Begitu 

pentingnya peran seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. 

Laporan keuangan perusahaan akan lebih dipercaya oleh investor dan 

pengguna laporan keuangan yang lain apabila laporan keuangan tersebut 

telah diaudit dan mendapatkan pernyataan wajar. 

Namun pernyataan wajar belum cukup untuk menjamin kelangsungan 

hidup suatu perusahaan, hal ini dibuktikan dengan terungkapnya berbagai 
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kasus besar. Seperti runtuhnya perusahaan raksasa Amerika Serikat yaitu 

Enron Corporation pada tahun 2001. Jelas hal ini mengejutkan banyak 

pihak, karena Enron adalah perusahaan yang besar sehingga tidak ada yang 

menyangka bahwa Enron akan hancur. Apalagi sebelum runtuhnya Enron, 

laporan keuangan perusahaan Enron menunjukan bahwa Enron dalam 

keadaan baik-baik saja dan KAP Arthur Anderson (AA) tidak pernah 

mengungkapkan permasalahan yang terjadi didalam perusahaan Enron 

(Giri, 2010).  

Padahal Athur Anderson telah melakukan tugas audit keuangan Enron 

hampir selama 20 tahun. Seharusnya AA banyak mengetahui permasalahan 

yang dihadapi oleh kliennya. Sehingga banyak pihak yang menempatkan 

KAP dan auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah 

ini (Giri, 2010). Selanjutnya disusul oleh perusahaan Amerika Serikat 

lainnya seperti Tyco International, Adelphia Communication, Global 

Crossing, Xerox Corp, Walt Disney Company and ImClone System 

Incorporation. Kasus yang terjadi pada negara Adi Kuasa ini menunjukkan 

kepada dunia bahwa perusahaan yang dikatakaan besar bisa hancur dan 

terdapat kecurangan di dalamnya (Novianti dkk., 2010). 

Kasus kegagalan audit yang berlanjut pada litigasi tidak hanya terjadi 

di negara Adi Kuasa tetapi terjadi juga di Indonesia. Perusahaan yang 

mengalami kegagalan audit antara lain dialami oleh PT Bank Summa, PT 

Bank Lippo, PT Bank Global, PT Kimia Farma, PT Indo Farma, PT 
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Telkom, PT Pakuwon Jati, PT Great River indonesia dan PT Agis 

(Wahyuni, 2013). 

Ada hal yang paling menarik dari adanya kasus kecurangan laporan 

keuangan ini adalah keterlibatan akuntan publik, bahkan kasus Enron 

sampai melibatkan KAP peringkat teratas yaitu AA. Terungkapnya berbagai 

kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh banyak perusahaan 

besar menunjukan kepada kita, gagalnya peran seorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya (Novianti dkk., 2010). 

Kecurangan klien tidak lepas dari lemahnya sikap independensi 

auditor. Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan karena eskalasi 

komitmen dari auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar terhadap 

laporan keuangan klien yang menyimpang (Moore et al., 2006 dalam Giri, 

2010). Dengan lemahnya sikap independensi seorang auditor maka auditor 

akan membenarkan berbagai perbuatan yang dilakukan oleh klien walau itu 

melakukan penyimpangan laporan keuangan.  

Peran seorang auditor seharusnya mampu meminimalisir kecurangan 

yang terjadi diperusahaan klien, yaitu dengan membuat laporan audit yang 

berkualitas. Berdasarkan standar profesional akuntan publik (SPAP) dalam 

Hartadi (2009), audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas 

jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing meliputi 

mutu profesional (profesional qualities) auditor independen, pertimbangan 

(judgment) yang dilaksanakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan 

laporan audit.  
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Coram et al. (2008) dalam Hartadi (2009) menyimpulkan kualitas 

auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor 

menemukan adanya unintentional atau intentional error dari laporan 

keuangan perusahaan dan menyantumkan hasil temuan tersebut pada opini 

audit. Kualitas audit tergantung dari dua hal yaitu kemampuan teknikal dari 

auditor yang terepresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi 

dan kualitas auditor dalam manjaga sikap mentalnya. 

Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang merupakan 

penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 

dan No.359/KMK.06/2003. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur 

tentang pembatasan masa pemberian jasa audit terhadap klien, alasan yang 

mendasari pembatasan tersebut adalah untuk menjaga kualitas audit. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur rotasi 

auditor dan KAP diharapkan akan mendapatkan reaksi positif dari investor 

karena dampak positif dari meningkatnya kualitas audit (Hartadi, 2009).  

Pengukuran kualitas audit pada penelitian terdahulu secara umum 

menggunakan proksi ukuran KAP dan tenur KAP (Novianti dkk., 2010; 

Nuratama, 2011; Rossieta dan Wibowo, 2009; Giri, 2010; Hamid, 2013). 

Giri (2010) berpendapat bahwa tenur audit yang lama akan mendorong 

terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat 

dijadikan dasar bagi seorang auditor dalam merancang program audit yang 

efektif dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  
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Selain tenur KAP Giri (2010) berpendapat bahwa ukuran KAP yang 

berafiliasi dengan big four sangat erat kaitannya dengan KAP bereputasi 

tinggi. Kelebihan KAP yang berafiliasi dengan big four adalah KAP dapat 

mengadopsi baik standar mutu maupun manajemen kantor afiliasi asingnya. 

Beccer et al. (1999) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa auditor 

berkualitas tinggi dalam hal ini adalah KAP Internasional dapat mendeteksi 

terjadinya manajemen laba dalam perusahaan klien. 

Namun ada penelitian lain yang menghubungkan antara spesialisasi 

auditor dengan kualitas audit, penelitian tersebut dilakukan oleh (Lou dan 

Vasvari, 2009; Carcelo dan Nagy, 2009; Lie et al., 2009 dalam Wahyuni, 

2013). Mereka berpendapat bahwa dengan keahlian dan pengetahuan atas 

laporan keuangan industri tertentu yang dimiliki spesialisasi auditor akan 

meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan material 

atau salah saji dalam laporan keuangan klien. Sehingga menghasilkan 

kualitas audit yang lebih baik. 

Seorang auditor memang harus menjaga kualitas audit, karena begitu 

pentingnya laporan audit bagi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Beberapa penelitian telah menguji faktor-faktor 

yang telah mempengaruhi kualitas audit. Novianti dkk. (2010), Nuratama 

(2011), Giri (2010) melakukan penelitian dengan hasil tenur KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan hasil positif tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tenur KAP dapat meningkatkan kualitas audit. 

Beberapa penelitian yang menemukan hasil yang berbeda yaitu menurut 
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Hardiningsih dan Oktafiani (2011) dan Siregar dkk. (2011) melakukan 

penelitian dengan hasil tenur KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit. Hamid (2013), Rossieta dan Wibowo (2009), Permana (2012) dan 

Leonora dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa tenur 

KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian yang dilakukan Hamid (2013), Chrisnoventie (2012), 

Rossieta dan Wibowo (2009) ukuran KAP berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KAP besar 

mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Namun ada penelitian 

yang menemukan hasil yang berbeda yaitu Nuratama (2011) serta Giri 

(2010) melakukan penelitian dengan hasil ukuran KAP berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. Hartadi (2009), Nindita dan Siregar (2012) 

melakukan penelitian dengan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara ukuran KAP terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan latar belakang diatas, 

maka peneliti ingin menguji tentang pengaruh tenur KAP dan reputasi KAP 

terhadap kualitas audit. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Giri, 2010). 

Perbedaan penelitian sekarang adalah objek penelitian mengambil 

perusahaan property dan real estate tahun 2010-2014 sedangkan penelitian 

Giri (2010) menggunakan objek perusahaan manufaktur. Ukuran KAP 

sebagai proksi reputasi KAP sedang penelitian Giri (2010) hanya 

menggunakan ukuran KAP sebagai proksi reputasi KAP. Earnings surprise 
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bencmark dipakai sebagai proksi kualitas audit sedang penelitian Giri 

(2010) menggunakan akrual lancar sebagai proksi kualitas audit.  

Peneliti mengambil objek perusahaan property dan real estate karena 

perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang memiliki 

prospek yang baik ke depan. Dengan meningkatnya pertumbuhan 

pendapatan dan jumlah penduduk di Indonesia maka akan semakin 

mendorong peningkatan permintaan dan penawaran tempat tinggal, ini 

dibuktikan selama tahun 2010-2011 permintaan perumahan di Indonesia 

mencapai 8 juta unit. Sektor property dan real estate merupakan sektor yang 

setrategis untuk melakukan investasi jangka panjang dan dapat dijadikan 

sebagai jaminan oleh perusahaan karena memiliki setruktur modal yang 

tinggi (Alimuddin, 2012). 

Indonesia menjadi negara tujuan untuk melakukan investasi property 

dan real estate karena harganya yang masih murah dan banyak pilihan. 

Berdasarkan laporan property Asia, pasar sektor property dan real estate 

naik 12% mencapai US$ 5 miliar selama tahun 2010 dan 15% pada tahun 

2011 (Alimuddin, 2012). Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany 

mengatakan dengan pertumbuhan pasar sektor property dan real estate 

maka penerimaan pajak naik 32% yaitu mencapai Rp 9 triliun di tahun 2012 

dan ditahun 2013 diperkirakan akan naik mencapai Rp 12 triliun 

(http://www.beritasatu.com, 2013). Investasi di sektor property dan real 

estate diminati karena nilainya yang tidak pernah surut walau terjadi inflasi. 
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Selain itu alasan lain adalah kredit perbankan yang mengalami penurunan 

suku bunga KPR antara 10-11% (Alimuddin, 2012). 

Alasan yang melatar belekangi peneliti menggunakan ukuran KAP 

sebagai proksi reputasi KAP adalah KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP 

big four dapat mengadopsi standar mutu maupun manajemen kantor afiliasi 

asingnya. Namun kecurangan laporan keuangan yang melibatkan KAP besar 

sering terjadi baik di negara Adi Kuasa maupun di Indonesia.  

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak ketidak konsistenan 

hasil penelitian yang menguji pengaruh tenur KAP dan reputasi KAP 

terhadap kualitas audit antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Selain 

itu peran seorang auditor sangat penting dalam menilai kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. Apakah perusahaan membuat laporan kauangan 

secara wajar atau tidak, karena pentingnya laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu kualitas audit harus terus di jaga 

agar tidak merugikan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan akibat 

salah mengambil keputusan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit? 

2. Apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit? 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pembatasan masalah 

yang perlu dibatasi pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. Penelitian ini hanya membahas pengaruh tenur KAP dan reputasi KAP 

terhadap kualitas audit. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh tenur KAP terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para 

praktisi khususnya pemakai laporan keuangan dan investor yang ingin 

menginvestasikan uangnya agar mempunyai pertimbangan dalam 

menetapkan keputusan investasi. 
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2. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta 

referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan 

sebagai pembuktian atas teori yang sudah ada. 

3. Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan baru serta membuktikan secara empiris 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 
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