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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang analisis pengaruh tenur kantor akuntan publik dan 

reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit, studi pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

membutuhkan kajian teori sebagai berikut:  

1. Teori Agensi 

Teori agensi merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan 

mengenai hubungan agensi yaitu prinsipal (principal) dan agen 

(agent). Pada teori agensi ada kontrak dimana suatu pihak 

berkedudukan sebagai prinsipal yang mengikat pihak lain yang 

berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan prinsipal. Berdasarkan pelimpahan wewenang dalam 

mengambil keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan 

Mickling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010).  

Teori agensi mengakui adanya konflik kepentingan dan 

menggabungkan unsur alienability dan menunjukan bahwa 

multiperson, intensif informasi, asimetris serta pentingnya kordinasi 

dalam memahami bagaimana organisasi beroperasi (Eisenhardt, 1989  

dalam Hartadi, 2009). Dalam suatu perusahaan, hubungan agensi 

diduga berasal dari pemisahan kepentingan antara pemegang saham 
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dan manajemen. Manajemen perusahaan sebagai pelimpahan 

wewenang dari pihak pemegang saham. 

Upaya pemegang saham dalam melimpahkan wewenang kepada 

manajer dalam mengelola perusahaan akan membuat pemegang saham 

memiliki keterbatasan akses atas pengelolaan perusahaan, tidak sebesar 

akses yang dimiliki manajer. Keterbatasan ini akan menghambat 

pemegang saham dalam mengamati kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak. Hal ini membuka 

peluang bagi manajer untuk melakukan moral hazard, moral hazard 

sendiri merupakan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri (self 

interst) yang disini adalah kepentingan manajer namun mengorbankan 

kepentingan pemegang saham (Novianti dkk., 2010). 

Oleh karena itu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen 

perlu diminimalisir. Dengan cara melakukan mekanisme pengawasan 

untuk menguragi kesempatan agen untuk melakukan oportunistik 

(Jensen dan Mecling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010). 

2. Independensi Auditor 

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang 

lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

objektif dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya (Mulyadi, 2009:26). 
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Independensi sendiri merupakan suatu etika yang harus dijaga 

oleh akuntan publik. Independensi berati seorang auditor tidak boleh 

terpengaruh dan memihak kepentingan siapapun karena akuntan publik 

bekerja untuk kepentingan umum. Akuntan publik atau auditor juga 

harus jujur bukan hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan 

tetapi juga kepada kreditor maupun pihak lain yang membutuhkan 

informasi mengenai laporan keuangan auditan yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan (Ardini, 2010).  

Agoes et al. (2004) dalam Ardini (2010) mengklasifikasikan 

sikap independensi seorang auditor menjadi tiga aspek yaitu yang 

pertama independensi senyatanya (independent in fact) yaitu suatu  

keadaan dimana auditor memiliki kejujuran dalam melakukan audit 

secara obyektif. Kedua independensi dalam penampilan (independent 

in appeareance) yaitu berkaitan dengan pandangan pihak luar kepada 

auditor dalam melakukan audit dan yang ke tiga adalah independensi 

yang dilihat dari sudut pandang keahlian atau kompetensi (independent 

in competence) hal ini berhubungan erat dengan kompetensi dan 

kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. 

Ardini (2010) menyimpulkan bahwa independensi merupakan 

syarat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit 

laporan keuangan dan menilai kewajaran laporan keuangan. Akuntan 

publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak yang 

independen dan memberikan jaminan mengenai asersi manajemen. 
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Oleh karena itu independensi seorang auditor dapat mempengaruhi 

kualitas audit. 

3. Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah kemampuan profesional seorang auditor 

dalam melaksanakan pekerjaan. De Angeola (1981) dalam Nuratama 

(2011) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang 

auditor dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

yang ada dalam sistem akuntansi klien. Kemampuan auditor dalam 

menemukan salah saji tersebut berasal dari kompetensi auditor 

sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan tersebut berasal dari 

sikap independensi auditor. 

Berdasarkan standar profesional akuntan publik (SPAP) audit 

yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan 

dan standar auditing. Standar auditing mencangkup mutu profesional 

(profesional qualities) auditor independen dan pertimbangan atau 

judgment yang digunakan dalam melaksanakan audit yang digunakan 

dalam menyusun laporan auditan (Hartadi, 2009). 

Lee et al., (1999) dalam Hamid (2013) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai probabilitas, yaitu auditor akan melaporkan pelanggaran 

yang mengandung salah saji material dan bisa ditarik kesimpulan 

bahwa kualitas audit itu ada jika dilaksanakan oleh seorang auditor 

yang independen dan kompeten. Widiastuti dan Febrianto (2010) 

dalam Hamid (2013) mendefinisikan auditor yang kompeten adalah 
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auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan 

melaksanakan prosedur audit yang benar serta menyampaikan  dengan 

metode yang benar. 

Harom (2012) dalam Sinaga (2012) mendefinisikan kualitas 

audit memiliki makna yang berbeda jika dlihat dari sudut pandang 

penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas dilihat dari sudut pandang 

pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan 

jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan 

keuangan auditan. Namun jika dilihat dari sudut pandang auditor yaitu 

auditor harus bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, 

dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi 

resiko letigasi dan menghindari jatuhnya reputasi auditor. 

Peningkatan kualitas audit memiliki fungsi bukan hanya deteksi 

auditor mengenai salah saji tetapi juga perilaku auditor dalam 

mendeteksi salah saji tersebut. Jika auditor memperbaiki salah saji 

material yang ditemukan maka hal tersebut akan meningkatkan 

kualitas audit. Namun jika terjadi kegagalan dalam memperbaiki salah 

saji material dan belum mampu mengeluarkan laporan audit yang 

bersih maka akan menghalangi peningkatan kualitas audit (johnson et 

al., 2002 dalam Sinaga, 2012). 

4. Pengaruh Tenur (KAP) terhadap Kualitas Audit 

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin 

antara kantor akuntan publik (KAP) dengan auditee yang sama 
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(wirastuti,2013). Audit tenure menurut Myers et al. (2003) dalam 

Novianti dkk., (2009) mendefinisikan tenur KAP adalah lama tahun 

secara berturut-turut sebuah KAP memberikan jasa audit perusahaan 

klien. Kualitas audit dapat ditentukan salah satunya adalah 

independensi auditor dan independensi itu sangat erat kaitannya 

dengan masa perikatan audit. Tenur atau masa perikatan kerja sendiri 

memiliki arti lama hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam 

melaksanakan tugas audit laporan keuangan (Permana, 2012). 

Menurut Johnson et al. (2002) dalam Permana (2012) membagi 

masa perikatan audit menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama 

yaitu tenur pendek lama perikatan 2-3 tahun. Ke dua yaitu tenur 

medium lama perikatannya 4-8 tahun dan ke tiga adalah tenur panjang 

dimana perikatan >8 tahun. Namun ada pendapat yang berbeda yaitu 

menurut Wahyuni (2013) yang berpendapat bahwa tenur pendek 1-2 

tahun, medium 3-5 tahun dan panjang >5 tahun. 

Tenur memiliki hubungan erat dengan tindakan low-balling yang 

dilakukan auditor. Low-balling sendiri merupakan usaha auditor untuk 

mendapatkan klien dengan menurunkan tarif audit awal namun 

memiliki harapan untuk memperoleh fee tambahan pada masa depan 

(Simon dan Francis, 1988 dalam Giri, 2010). Dye (1991) dalam Giri 

(2010) berpendapat bahwa low-balling mendorong auditor untuk 

membuat opini yang memberi keuntungan bagi klien pada awal 
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periode dan kondisi seperti ini digunakan auditor dengan harapan akan 

memperoleh pendapatan dari klien pada periode selanjutnya. 

Selain tenur berkaitan erat dengan low balling namun 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 menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. 

Carcello dan Nagy (2004) dalam Wahyuni (2013) dalam penelitian 

menemukan bahwa kecurangan laporan keuangan sering terjadi ketika 

tenur auditor kurang dari 3 tahun. 

Salomon et al. (1999) dalam Wahyuni (2013) menemukan bukti 

bahwa tenur auditor yang panjang akan mengurangi informasi asimetri 

antara auditor dengan klien sehingga mengarah pada kualitas audit 

yang lebih baik. Ghosh dan Moon (2002), Jhonson et al. (2002), Myers 

et al. (2003) dalam Wahyuni (2013) dalam penelitian menemukan jika 

tenur audit meningkat maka manajemen laba melalui discretionary 

accrual dan item-item tertentu menurun.  

5. Pengaruh Reputasi (KAP) terhadap Kualitas Audit 

Menurut Lee (1993) dalam Permana (2012) jika auditor dan klien 

sama-sama memiliki ukuran yang kecil, maka ada probabilitas yang 

besar bahwa penghasilan auditor akan tergantung pada fee audit yang 

dibayarkan oleh klien. Oleh karena itu auditor kecil cenderung tidak 

independen terhadap klien. Namun auditor yang besar akan cenderung 
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lebih independen terhadap klien, baik klien yang kecil maupun yang 

besar. Menurut Wahyuni (2013) ukuran KAP dibagi tiga yaitu KAP 

besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan big four, KAP medium yaitu 

KAP non big four namun berafiliasi dengan kantor akuntan publik 

asing (KAPA) atau organisasi audit asing (OAA) dan KAP kecil yaitu 

KAP non big four dan tidak berafiliasi dengan KAPA atau OAA. KAP 

lokal yang berafiliasi dengan KAP big four dari tahun 2000-2010 

(Wahyuni, 2013) adalah:  

1. KAP Haryono Sahari dan Rekan (2000-2009); KAP Tanudireja, 

Wibisana dan Rekan (2010) yang berafiliasi dengan KAP 

PrincewaterhouseCoopers (PWC). 

2. KAP Hans Tunakotta dan Rekan (2000-2004); KAP Osman Bing 

Satrio (2005-2010) yang berafiliasi dengan KAP Delloitte Touche 

Tohmatsu. 

3. KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sanjaja (2003-2005); KAP 

Purwantono, Sarwoko dan Sanjaja (2006-2009); KAP Surwantono, 

Suherman dan Surja (2010) yang berafiliasi dengan KAP Ernst & 

Young. 

4. KAP Sidharta, Sidharta dan Wijaya yang berafiliasi dengan KAP 

KPMG. 

KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP Big Four tahun 2011-2012 

berdasarkan (www. ppajp.depkeu.go.id) adalah: 
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1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan KAP 

PrincewaterhouseCoopers (PWC). 

2. Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan KAP Delloitte 

Touche Tohmatsu. 

3. Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan KAP Ernst & 

Young Limited. 

4. Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan KAP KPMG International. 

Sedangkan KAP lokal yang berafiliasi dengan KAPA atau OAA tahun 

2014 berdasarkan (www. ppajp.depkeu.go.id) adalah: 

1. F.X. Irwan Tanamas berafiliasi dengan Midsnell Group        

International. 

2. J. Tanzil berafiliasi dengan The International Group of Accounting 

Firms. 

3. Soejatna, Mulyana & Rekan Padilla berafiliasi dengan Company 

LLP. 

4. Tasnim Ali Widjanarko berafiliasi dengan Inpact Asia Pasific. 

5. Salaki dan Salaki Jeffreys Henry berafiliasi dengan  International 

Association. 

6. Rasin, Ichwan berafiliasi dengan Alliot Group. 

7. Safril Nahar dan Rekan MacIntyre Strater berafiliasi dengan 

International Limited. 

8. Tommy Santoso, Drs Anthony Kam berafiliasi dengann Co. 

9. Purbalauddin berafiliasi dengan Enterprise Worldwide.  
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10. Heliantono & Rekan Masamitsu Magawa berafiliasi dengan     

member of Kokusai Daiichi Audit, Co. 

11. Riza, Wahono berafiliasi dengan Clarkson Hyde International.  

12. Syarief Basir berafiliasi dengan Russell Bedford International.  

13. Pieter, Uways berafiliasi dengan Kingston Sorel International.  

14. Wisnu B. Soewito berafiliasi dengan CS International.  

15. Jimmy Budhi berafiliasi dengan Praxity AISBL. 

16. Rama Wendra Parker Randall berafiliasi dengan International. 

17. Santoso Harsokusumo, Irwan berafiliasi dengan Horwath 

International.  

18. Doli, Bambang, Sudarmadji berafiliasi dengan Dadang BKR 

International.  

19. Ghazali, Sahat berafiliasi dengan International Association of 

Practising Accountants (IAPA). 

20. Mulyamin Sensi Suryanto berafiliasi dengan Moore Stephens 

International Limited. 

21.   Joachim Sulistyo berafiliasi dengan The Leading Edge Alliance. 

22. Chaeroni berafiliasi dengan  Affilica. 

23. Sulaimin dan Rekan MSI Legal berafiliasi denggan Accounting  

Network. 

24. Anwar berafiliasi dengan DFK International. 

25. Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Jason Tan berafiliasi 

dengan Associates. 
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26. Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry Nozaka Japan berafiliasi 

dengan CPA Firm. 

27. Hendrawinata Gani berafiliasi dengan Hidayat Grant Thornton 

International. 

28. Hananta Budianto berafiliasi dengan UHY International. 

29. Kanaka Puradiredja  berafiliasi dengan Suhartono Nexia 

International. 

30. Hertanto, Sidik berafiliasi dengan Polaris Internasional. 

31. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Morison berafiliasi dengan  

International. 

32. Hadori Sugiarto Adi berafiliasi dengan  HLB International. 

33. Abubakar Usman berafiliasi dengan  GMN International. 

34. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo berafiliasi dengan Geneva Group 

International. 

35. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan berafiliasi 

dengan  PKF International. 

36. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto berafiliasi dengan RSM 

International. 

37. Tjiendradjaja & Handoko berafiliasi dengan  Tomo Mazars. 

38. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan berafiliasi dengan BDO 

International Limited. 

39. Razikun Tarkosunaryo berafiliasi dengan MSI Global Alliance. 

40. Asep Rahmansyah & Rekan berafiliasi dengan  IECnet. 
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Setiawan dan Fitriany (2011) berpendapat bahwa auditor yang 

memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol 

perusahaan, resiko bisnis perusahaan dan resiko audit dalam industri 

tersebut. Menurut Chrisnoventie (2012) berpendapat bahwa 

pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor bukan hanya 

mengenai pengauditan dan akuntansi tetapi juga pengetahuan akan 

industri klien.  

Meskipun mengaudit perusahaan industri property dan real estate 

tidak jauh berbeda dengan mengaudit perusahaan perbankan dan 

keuangan namun sifat bisnis, prinsip akuntansi dan peraturan 

perpajakan pasti memiliki perbedaan. Oleh karena itu pengetahuan 

bisnis oleh seorang auditor akan memberikan kualitas audit yang lebih 

baik.  

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dlihat dari sudut 

pandang penerima dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jika dilihat dari sudut 

pandang pemakai laporan keuangan yaitu jika auditor dapat memberikan 

jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan 

auditan. Namun jika dilihat dari sudut pandang auditor yaitu auditor harus 

bekerja sesuai dengan standar profesional akuntan publik, sehingga auditor 

dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi resiko 
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litigasi dan menghindari jatuhnya reputasi auditor (Harom, 2012 dalam 

Sinaga, 2012). 

Novianti et al. (2009) melakukan penelitian dengan hasil tenur KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nuratama (2011) melakukan 

penelitian dengan hasil tenur berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Giri 

(2010) melakukan penelitian dengan hasil variabel tenur  berpengaruh  positif 

dan signifikan terhadap kualitas audit yang dimaksudkan yaitu semakin 

panjang tenur KAP, kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. 

Hamid (2013) melakukan penelitian dengan hasil bahwa KAP big four 

lebih berkualitas dari pada KAP non big four. Chrisnoventie (2012) 

melakukan penelitian dengan hasil ukuran KAP yang di proksikan ke big four 

yang dimoderasi oleh resiko litigasi memiliki kualitas audit yang lebih baik 

dari pada non big four. Rossieta dan Wibowo (2009) melakukan penelitian 

dengan hasil bahwa ukuran KAP secara konsisten berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit yang diartikan audit KAP yang berafiliasi dengan big 

four lebih berkualitas dari pada non big four. 

Berdasarkan uraian dan hipotesis di atas dapat diringkas dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tenur KAP 

Reputasi KAP 

H1+

  
Kualitas Audit 

Y 

H2+
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Tenur KAP terhadap Kualitas Audit 

 Audit tenure menurut Myers et al. (2003) dalam Novianti dkk. 

(2010) mendefinisikan tenur KAP adalah lama tahun secara berturut-turut 

sebuah KAP memberikan jasa audit perusahaan klien. Tenur berkaitan erat 

dengan tindakan low balling namun 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 menciptakan laporan 

keuangan yang berkualitas.  

 Novianti dkk. (2010), Nuratama (2011), Giri (2010) melakukan 

penelitian dengan hasil tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Maksudnya yaitu semakin panjang tenur KAP, kualitas audit yang 

dihasilkan semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Tenur kantor akuntan publik berpengaruh positif    

terhadap kualitas audit. 

2. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit 

  Ukuran KAP sebagai proksi reputasi KAP. Karena ukuran 

KAP dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga dalam 

penelitian ini reputasi KAP diukur berdasarkan ukuran KAP. Becker et al. 
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(1999) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa auditor berkualitas tinggi 

dapat mendeteksi manajemen laba. Sebab mereka memiliki pengetahuan 

yang cukup dan dapat mencegah terjadinya manajemen laba yang 

oportunis oleh klien. Setiawan dan Fitriany (2011) berpendapat bahwa 

auditor spesialisasi industri atau auditor yang memiliki banyak klien dalam 

industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan 

dan resiko audit dalam industri tersebut.  

 Hasil penelitiaan yang dilakukan Hamid (2013), Chrisnoventie 

(2012), Rossieta dan Wibowo (2009) yaitu ukuran KAP berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti KAP yang berafiliasi dengan 

big four akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP 

non big four. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti dkk. (2010), 

Wahyuni dan Fitriany (2011) serta Setiawan dan Fitriany (2011) yaitu 

spesialisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti 

KAP yang memiliki spesialisasi di industri tertentu akan menghasilkan 

kualitas audit yang lebih tinggi dari pada KAP yang tidak memiliki 

spesialisasi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 
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