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Abstract

The purpose of this research is to examine the impact of audit rotation on audit
quality. Moreover, this study intends to see the effectiveness of the Ministry of Finance
Decree (MFD) No.359/KMK.06/2002 and No.17/PMK.01/2008 which established audit
rotation limitation. This research used timeliness od financial reporting as proxy of quality
audit.
The finding of this research is that firm rotation has a positive impact on audit quality
and partner rotation has a negative impact on audit quality when proxied financial reporting
timeliness. This result supports firm rotation but it doesn’t support partner rotation.
Meanwhile, for size has a positive impact when proxied by financial reporting timeliness but
leverage, cash flow from operation and the big for have a negative impact when proxied by
financial reporting timeliness. This research aims to test whether the auditors and the firms
rotation will reduce the audit quality in Indonesia. This research tests the influence of
auditors and firms rotation on the audit quality. This research is expost research using
empirical data. Sampel consist of 26 public companies in three years of banking industries
listed in the Indonesia Stock Exchange. Data analysis shows that auditors rotation positively
influences, but firms rotation negatively influences the audit quality. This research is expected
to provides positive suggestions to the Ministry of Finance Decree in completing the law draft
of public accountants.

Key words: Audit Rotation, Audit Quality, Timeliness of Financial Reporting
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Adanya skandal akuntansi besar-besaran di dunia salah satunya yang terjadi pada
Perusahaan Enron dengan KAP Andersen yang melakukan penipuan akuntansi yang
sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Skandal tersebut menyebabkan
kepercayaan publik terhadap profesi akuntan menjadi menurun. Ketika akuntan publik, yang
seharusnya menjadi pihak yang melindungi publik dari hal seperti fraudulent financial
reporting, tidak menjaga independensinya maka publik pun mengalami sebuah krisis
kepercayaan yang besar. Berkaitan dengan hal ini, muncullah upaya-upaya untuk
mengembalikan kepercayaan yang telah hilang tersebut, khususnya akuntan publik.
Dalam profesi akuntan publik, independensi merupakan sesuatu hal yang harus
dipegang erat. Apabila seorang auditor tidak menjaga independensinya dalam melakukan
pekerjaan maka keandalan laporan audit yang dikeluarkan menjadi tidak dapat dipercayai oleh
para pengguna laporan keuangan. Hal ini terjadi karena ketika auditor tidak berlaku
independen, auditor tersebut cenderung menjadi tidak objektif dalam pekerjaannya dan lebih
memihak kepada kliennya. Oleh karena itu, auditor benar-benar harus menjaga
independensinya dalam bekerja.
Salah satu hal yang dapat menyebabkan auditor menjadi tidak independen adalah
hubungan perikatan yang terlalu lama dengan klien dan juga ketergantungan auditor terhadap
penerimaan dari salah satu kliennya. Pendukung dari rotasi audit percaya bahwa skema
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kebijakan yang mengatur dilakukannya rotasi audit dinilai dapat menjadi salah satu hal yang
dapat mencegah hilangnya independensi auditor yang disebabkan karena terlalu erat
hubungan antara auditor dengan kliennya hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Porter,
Simon, dan Harley, 2003 ( Tanti Nur Fajri, 2008). Ada beberapa argumentasi yang pro dan
kontra tentang dilakukannya rotasi audit. Pendapat dari pendukung dilakukannya rotasi audit
didasarkan beberapa hal, yaitu (1) ada kemungkinan timbulnya asumsi-asumsi yang tidak di
justifikasi ketika auditor menjadi terlalu familiar dengan kliennya, (2) hubungan jangka
panjang dengan klien tertentu cenderung akan menghasilkan hubungan personal yang erat
antara auditor dengan klien sehingga dapat mengurangi objektivitas auditor dalam melakukan
pekerjaannya, (3) tingkat pemberian jasa non audit terhadap klien cenderung meningkat
sejalan dengan meningkatnya waktu dilakukannya audit yang kemudian menimbulkan
kemungkinan auditor melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaannya sendiri dan juga
menjadi semakin tergantung pada penerimaan klien tersebut. Di samping pihak yang
mendukung dilakukannya rotasi audit juga terdapat pihak yang kontra akan hal ini, mereka
berpendapat bahwa auditor membutuhkan waktu untuk melakukan pembelajaran untuk
memahami perusahaan kliennya yang akan membuat adanya kenaikan biaya audit yang
signifikan apabila kebijakan rotasi audit diterapkan (Jackson, Moldrich, & Roebuck, 2008).
Terlepas dari pro dan kontra terhadap rotasi audit, sebagai upaya untuk menjaga
kualitas audit, banyak negara telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban
dilakukannya rotasi audit. Di Amerika, peraturan ini dimuat dalam Sarbanes Oxley-Act yang
mengatur tentang independensi auditor melalui pembatasan masa pemberian jasa audit.
Peraturan yang serupa juga diterapkan di Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik yang kemudian disempurnakan
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melalui keputusan Menteri keuangan Nomor: 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002 tapi kemudian peraturan tersebut di
perketat lagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1)
tentang Jasa Akuntan Publik, yang menetapkan bahwa pemberian jasa audit laporan keuangan
kepada suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut, dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Aturan yang sama juga
ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. VIII.A.2 tahun 2008 tentang Independensi Akuntan
yang Melakukan Jasa di Pasar Modal. Peraturan ini secara tidak langsung mewajibkan sebuah
perusahaan klien untuk melakukan rotasi audit seperti yang telah ditetapkan, diharapkan
independensi auditor tetap terpelihara sehingga kualitas audit yang diberikannya terjaga dan
dengan demikian kepercayaan publik terhadap akuntan publik dapat dibangun kembali.
1.2 Identifikasi Masalah
Secara umum, auditor akan mengalami pembelajaran baru dengan klien barunya Pihak
yang kontra terhadap diterapkannya kebijakan yang mewajibkan rotasi audit berpendapat
bahwa auditor membutuhkan waktu untuk mendalami usaha, kebijakan, sistem akuntansi,
kontrol internal, dan hal-hal lain di dalam perusahaan kliennya. Kegagalan audit secara umum
lebih besar terjadi pada tahun-tahun pertama dalam hubungan auditor dengan kliennya dimana
auditor sedang membiasakan diri dengan operasi kliennya (Arel et al., 2005). Oleh karena itu,
rotasi audit akan menimbulkan biaya yang cukup besar bagi auditor dan kliennya terkait
dengan biaya pembelajaran bisnis klien yang membutuhkan waktu cukup lama. Di sisi lain,
pihak yang mendukung dilakukannya rotasi audit berpendapat bahwa rotasi audit dapat
mencegah terjadinya manipulasi–manipulasi yang dilakukan oleh klien dan auditor akibat
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hubungan yang terlalu erat, ketergantungan auditor terhadap klien tertentu yang memberikan
pemasukan yang signifikan bagi auditor, dan lain-lain.
1.3 Perumusan Masalah
Sebelum

diterapkannya

kewajiban rotasi audit

bagi perusahaan-perusahaan,

mundurnya auditor dari sebuah perikatan dianggap dapat menyediakan sinyal yang bernilai
bagi pasar (Tantri Nur Fajri, 2008). Namun, sinyal tersebut dapat dihilangkan artinya apabila
rotasi audit menjadi suatu hal yang diwajibkan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rotasi audit dengan kualitas
audit. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah rotasi auditor pada perusahaan perbankan secara parsial berpengaruh terhadap
kualitas audit dengan proksi ketepatwaktuan pelaporan keuangan ?
2. Apakah rotasi KAP pada perusahaan perbankan secara parsial berpengaruh terhadap
kualitas audit dengan proksi ketepatwaktuan pelaporan keuangan ?
3. Apakah rotasi auditor dan KAP pada perusahaan perbankan secara simultan berpengaruh
terhadap kualitas audit dengan proksi ketepatwaktuan pelaporan keuangan?
1.4 Pembatasan Masalah
Kualitas audit ditentukan oleh independensi dan kompetensi pada kualitas audit.
Dalam prakteknya, sulit untuk memisahkan dampak dari independensi dan kompetensi pada
kualitas audit. Oleh karena itu, para peneliti biasanya melihat dampak dari masa pemberian
jasa audit pada satu hasil yang nyata seperti kualitas audit dihubungkan dengan kualitas laba.
Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa audit yang berkualitas tinggi akan menghasilkan
yang berkualitas tinggi (Jenkins & Velury, 2008). Laba dapat dikatakan berkualitas apabila
memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki kemampuan prediksi, bersifat netral, disajikan
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secara tepat waktu, disajikan secara jujur, dan mengedepankan prinsip konservatisme
(Wardhani, 2009). Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi oleh :
1. Digunakan satu ukuran yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai tahun 2010.
3. Industri perbankan dipilih objek penelitian karena memiliki populasi terbesar dalam
kelompok industri keuangan, hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI sejumlah 27 perusahaan sementara lembaga keuangan lainnya
sebanyak 10 perusahaan pada tahun 2010.

1.5 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktek rotasi auditor pada perusahaan
perbankan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit dengan proksi
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktek rotasi KAP pada perusahaan
perbankan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit dengan proksi
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktek rotasi auditor dan KAP pada
perusahaan perbankan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit dengan proksi
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
1.6 Manfaat Penelitian
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Bagi Perusahaan Perbankan : Sebagai pihak yang wajib mengikuti peraturan yang diterapkan,
dapat mengetahui pengaruh praktik rotasi audit terhadap kualitas audit.
Bagi Kantor Akuntan Publik : Dapat mengevaluasi efektivitas dari praktik rotasi audit yang
dilakukan pada saat ini.
Bagi Regulator : Dapat menjadi informasi untuk mengevaluasi peraturan yang diterapkan,
dapat mengetahui pengaruh dari praktik rotasi audit terhadap kualitas audit.
Bagi Akademisi dan Peneliti Berikutnya : Penelitian ini dapat menambah wawasan serta
referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan kualitas
audit.
Bagi Investor dan analis: Dapat menjadi informasi yang membantu dalam pengambilan
keptusan investasi dan analisi laporan keuangan.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain :
BAB 1 – PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2 – TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mencakup teori yang digunakan sebagai dasar
penelitian. Selain itu, bab ini akan berisi hipotesa awal penelitian yang dikembangkan.
BAB 3 – METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisikan konsep dan metode yang diterapkan dalam penetapan populasi dan sampel
penelitian, pengumpulan data, variabel penelitian, penjelasan uji asumsi klasik dan uji
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hipotesis yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi rotasi audit.
BAB 4 – ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut.
BAB 5 – KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan peneliti
yang ada, dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan penelitian
selanjutnya.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Audit
2.1.1 Pengertian Audit
Jasa audit adalah jasa pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi-informasi dalam
laporan keuangan dengan kriteria-kriteria standar pelaporan tertentu yang telah ditentukan.
Jasa audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Arens, Elder, dan
Beasley, 2006).
Jasa audit yang dilakukan oleh auditor akan memberikan nilai tambah terhadap
laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya jasa audit, maka pengguna laporan keuangan
dapat menjadi lebih yakin dengan informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan suatu
perusahaan.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tujuan jasa audit atas laporan
keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2.1.2 Standar Audit
Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat memenuhi
kaidah-kaidah dalam standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum bagi
auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Menurut Pernyataan Standar Audit
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No. 1 (SA Seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu ―prosedur‖
berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan ―standar‖ berkaitan dengan
kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak
dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan
prosedur auditing, tidak hanya berkaitan dengan kualitas profesional auditor namun juga
berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam
laporannya.
Secara umum terdapat 10 standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik
yang terbagi atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah
sebagai berikut :
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor;
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya;
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit
dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
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3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam laporan auditor;
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan atau suatu asersi bhwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit
yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
2.1.3 Proses Audit
Proses audit adalah suatu metodologi yang tersusun dengan baik dalam
mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkumpul telah
memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yng tepat telah terspesifikasi dan terpenuhi.
Menurut Arens, Elder, & Beasley (2006), proses audit meliputi 4 tahap, antara lain :

1) Merencanakan dan merancang pendekatan audit
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Dalam menentukan pendekatan audit yang akan digunakan, auditor harus
mempertimbangkan 2 hal, yaitu bukti yang memadai dan kompeten harus terkumpul untuk
memenuhi tanggung jawab professional auditor, serta biaya pengumpulan bukti tersebut harus
seminimal mungkin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, auditor harus membuat perencanaan
yang menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada tingkat biaya yang wajar.
Dalam perencanaan dan perancangan pendekatan audit, terdapat dua aspek penting yang
harus diperhatikan. Pertama, memperoleh pemahaman tentang proses dan strategi bisnis klien
serta menilai risiko. Pemahaman atas strategi bisnis dan proses klien sangat penting agar
dapat menilai risiko misstatement dalam laporan keuangan secara memadai dan menafsirkan
informasi yang diperoleh selama audit. Kedua, memahami pengendalian internal dan menilai
risiko pengendalian. Pengendalian internal efektif yang dimiliki klien dapat mengurangi risiko
misstatements dalam laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan
yang andal. Apabila klien dinilai memiliki pengendalian internal yang efektif, jumlah bukti
audit yang harus dikumpulkan dapat dikurangi secara signifikan.
2) Melakukan uji kendali dan uji substantif atas transaksi
Tujuan utama dari tahap kedua ini adalah untuk memperoleh bukti atas pengendalian
spesifik yang mendukung penilaian risiko pengendalian dan pelaksanaan audit atas
pengendalian internal pada pelaporan keuangan klien, serta memperoleh bukti atas ketepatan
nilai moneter suatu transaksi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilakukan uji
kendali dan uji substantif. Uji kendali merupakan pengujian atas efektivitas pengendalian
untuk menyesuaikan pengurangan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan semula. Uji
substantif merupakan pengujian atas pencataan transaksi dengan melakukan verifikasi atas
nilai moneter transaksi tersebut.
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3) Melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo
Tujuan utama dari tahap ketiga ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang
memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan dalam laporan keuangan telah
disajikan secara wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan prosedur analitis dan
uji rincian saldo. Prosedur analitis merupakan evaluasi menggunakan perbandinganperbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun dan data-data
lainnya disajikan secara wajar. Uji rincian saldo merupakan prosedur audit yang bertujuan
menguji apakah terdapat misstatement pada nilai-nilai moneter akun-akun dalam laporan
keuangan.
4) Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit
Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur pada setiap tujuan audit dan pada
setiap akun dalam laporan keuangan pada tiga tahap sebelumnya, maka tahap terakhir yang
harus dilakukan auditor adalah mengumpulkan seluruh informasi yang telah diperoleh untuk
mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam tahap ini auditor juga harus
melakukan review atas kewajiban kontijensi dan subsequent event. Setelah proses audit
selesai, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan audit atas laporan keuangan klien
dan kemudian mengkomunikasikan laporan audit kepada para pemilik kepentingan.
2.1.4 Independensi
Independensi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi auditor. Apabila seorang
auditor diragukan independensinya maka hal ini dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai
seseorang yang melayani kepentingan publik yang secara tidak langsung membuat audit yang
dilakukannya menjadi kurang memberikan nilai tambah.
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Independensi dalam auditing berarti mengambil sebuah titik pandang yang tidak bias
dalam melakukan audit, evaluasi dari hasil audit, dan pengeluaran sebuah laporan audit.
Independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling vital dan menjadi dasar
dari prinsip integritas dan objektivitas (Arens, Elder, dan Beasley, 2006). Independensi
seorang auditor dapat dibagi menjadi dua hal yaitu independen secara fakta (independence in
fact) dan independen dalam penampilan (independence in appearance). Independen secara
fakta terjadi ketika seorang auditor mempertahankan perilaku yang tidak berpihak dalam audit
yang dilakukannya sedangkan independen dalam penampilan merupakan penilaian dari pihak
lain terhadap independensi auditor.
Pada bulan November tahun 2000, Stock and Exchange Commissions (SEC)
mengeluarkan

peraturan

yang

komprehensif

mengenai

independensi.

Dalam

kata

pengantarnya, SEC menuliskan empat prinsip yang berguna dalam menentukan apakah
akuntan bersikap independen terhadap kliennya. Berdasarkan prinsip tersebut, seorang auditor
mempunyai kemungkinan tidak independen apabila mereka: 1) mempunyai hubungan yang
menciptakan kepentingan yang saling terkait ataupun bertentangan di antara kedua pihak, 2)
menempatkan auditor dalam posisi mengaudit hasil kerjanya sendiri, 3) menjadikan auditor
bertindak sebagai manajemen kliennya, atau 4) menempatkan auditor dalam posisi sebagai
pengacara bagi kliennya.
Menurut Robertson dan Louwers (Evan, 2010), ada tiga aspek dari independensi
secara praktikal:
a. Programming Independence. Auditor harus bebas dari campur tangan manajer klien yang
berusaha untuk membatasi, menspesifikasi, atau memodifikasi prosedur yang ingin
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dilakukan oleh auditor, termasuk berbagai usaha untuk menugaskan personel atau
mengontrol pekerjaan audit.
b. Investigative Independence. Auditor harus mempunyai akses secara bebas terhadap buku,
catatan, korespondensi, dan bukti-bukti lainnya.
c. Reporting Independence. Auditor tidak boleh membiarkan kewajiban mereka untuk
melaporkan hasil pekerjannya secara lengkap dan wajar terganggu oleh hubungan
ataupun perasaan mereka terhadap klien. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen dari
perusahaan klien pun tidak diizinkan untuk menolak penilaian auditor pada laporan audit
yang dikeluarkannya.
Dalam prakteknya, independensi mungkin sulit untuk dicapai dan mudah untuk
dikompromisasikan (Porter, Simon, dan Hartley, 2003). Dalam Guide to Proffesional Ethics
Statement (GPES) yang dikeluarkan oleh Institutes of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW), diidentifikasikan lima hal yang dapat menimbulkan ancaman terhadap
independensi auditor secara luas:
a. Kepentingan diri sendiri yang timbul dari konflik keuangan ataupun kepentingankepentingan pribadi lainnya.
b. Situasi dimana auditor melakukan tinjauan ulang terhadap pekerjaan yang dilakukannya
berkaitan dengan jasa-jasa yang dilakukannya di masa lalu.
c. Auditor pernah menjadi pengacara mewakili atau melawan kliennya dalam situasi yang
merugikan.
d. Kedekatan atau kepercayaan yang terjalin dengan klien sehingga auditor menjadi terlalu
bersimpati dengan kepentingan mereka.
e. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak klien terhadap auditor.
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2.1.5 Rotasi Audit
Banyak pihak telah menyadari pentingnya independensi auditor terhadap masa depan
dari fungsi audit (Evan, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, timbul usaha-usaha untuk
mengatasi ancaman terhadap independensi auditor, khususnya akibat hubungan auditor yang
terlalu dekat dengan klien serta ketergantungan auditor terhadap pemasukan dari kliennya.
Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan
dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban rotasi audit di suatu negara.
Di Amerika, kewajiban rotasi audit yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act. Undangundang ini mewajibkan agar akuntan publik yang mengaudit semua perusahaan publik
dirotasi setiap lima tahun sekali. Sama halnya dengan Amerika, sejak tahun 2002 Indonesia
juga telah menerapkan kebijakan rotasi audit. Hal ini disebabkan karena skandal-skandal
akuntansi di perusahaan-perusahaan besar yang kerp melibatkan akuntan publik dan KAP
pelaksana jasa audit juga terjadi di Indonesia.
Untuk mencegah kolusi yang terjadi antara akuntan publik beserta KAP yang
bersangkutan dengan perusahaan klien, menteri keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik yang mewajibkan
pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama
untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga)
tahun buku berturut-turut. Setahun setelah dikeluarkan, dikeluarkanlah Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 423/KMK.06/2002. Dalam keputusan ini, ditetapkan beberapa penyesuaian pada
peraturan sebelumnya. Salah satu penyesuaian yang ditetapkan adalah penambahan
penjelasan atas situasi-situasi yang terkait dengan aturan rotasi auditor tersebut. Pada tahun
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2008, dilakukan revisi terkait dengan peraturan ini dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 17/PMK.01/2008 dimana lama maksimal untuk jasa yang diberikan oleh Akuntan
Publik tetap 3 tahun sedangkan untuk KAP menjadi maksimal 6 tahun.
2.1.6 Kantor Akuntan Publik
Berdasarkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan, pengertian kantor akuntan publik
(KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang jasa profesional dalam praktik
akuntan publik. Pemberian jasa professional kepada klien oleh KAP dapat berupa jasa audit,
jasa atestasi, jasa akuntan dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa
pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
Saat ini, terdapat empat KAP terbesar di dunia yang telah memiliki kantor di berbagai
negara di dunia ataupun berafiliasi dengan KAP lokal di negara tersebut. Empat KAP terbesar
di dunia tersebut mendapat julukan The Big Four. The Big Four antara lain Delloitte Touche
Tohmatsu, Ernest & Young, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Price
Waterhouse Cooper (PWC). Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa KAP yang berafiliasi
dengan KAP Big Four (www.idx.co.id), antara lain :
1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young;
2. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Delloitte Touche Tohmatsu;
3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja berafiliasi dengan KPMG; dan
4. KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan PWC.

2.1.7 Kualitas Audit
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Dalam pernyataan Taylor (2005) yang dikutip oleh Jackson, Moldrich, dan Roebuck
(2008), kualitas audit terdiri dari kualitas aktual (actual quality) dan kualitas yang dirasakan
(perceived quality). Menurut Jackson, et al. (2008), kualitas aktual adalah seberapa besar
risiko terjadinya kesalahan material dalam sebuah pelaporan keuangan yang dapat diturunkan
sedangkan kualitas yang dirasakan adalah seberapa besar kepercayaan para pengguna laporan
keuangan terhadap keefektifan auditor dalam mengurangi salah saji material.
Dalam pernyataan De Angelo (1981) yang dikutip oleh Jenkins dan Velury (2008),
didefenisikan bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan gabungan dimana seorang
auditor akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan melaporkan pelanggaran
tersebut. Kualitas audit itu sendiri ditentukan oleh independensi dua kompetensi dari auditor
pada kualitas audit. Oleh karena itu, para peneliti biasanya melihat dampak dari masa
pemberian jasa audit pada suatu hasil yang nyata seperti kualitas dari angka yang dilaporkan.
Tujuan dilakukannya audit adalah untuk menentukan apakah angka-angka yang ada di
dalam laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sudah mencerminkan hasil operasi
serta kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Seringkali, kualitas audit
dihubungkan dengan kualitas laba. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa audit yang
berkualitas tinggi akan menghasilkan laba yang berkualitas tinggi (Jenkins & Velury, 2008).
Jika kualitas audit dihasilkan kurang baik maka angka laba yang dihasilkan akan cenderung
mengandung akun-akun yang sifatnya tidak terlalu cepat menggambarkan hasil operasi serta
kondisi keuangan perusahaan. Laba dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa
kriteria seperti memiliki kemampuan prediksi, bersifat netral, disajikan secara tepat waktu,
disajikan secara jujur, dan mengedepankan prinsip konservatisme (Wardhani, 2009). Dalam
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penelitian ini, digunakan satu ukuran yang menentukan kualitas audit dari laba sebagai proksi
dari kualitas audit yaitu ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
2.1.8 Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan (Timeliness)
Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (timeliness) merupakan atribut kualitatif
yang penting pada laporan keuangan. Dengan diterapkannya hal ini maka pembuat laporan
keuangan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang dibuatnya secara tepat waktu
kepada para pemakainya. Ketepatan waktu penyusunan maupun pelaporan suatu laporan
keuangan bisa berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan tersebut.
Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar
Akuntansi Keuangan No.1 tahun 2009, ada empat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi
sebuah laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakainya.
Keempat karakteristik tersebut adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat
diperbandingkan. Dalam hal ini, salah satu kendala yang menghalangi suatu laporan keuangan
menyediakan informasi yang relevan adalah kendala ketepatan waktu. Hal ini dapat dilihat
dalam paragraf 43 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK
yang mengatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan,
maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor Keputusan 80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik
untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor
independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan
tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 september 2003, BAPEPAM semakin
memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Ketua BAPEPAM
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Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan disertai dengan laporan
akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambatlambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat
waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali
perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga
mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek
diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi
pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan
kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.
Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam
laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan
oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering juga disebut dengan audit delay.
Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa ketepatwaktuan informasi keuangan
dilakukan dengan didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Informasi yang
dipublikasi selanjutnya berdampak kepada pasar modal yang didasarkan dari adanya reaksi
harga saham pada saat informasi keuangan dipublikasikan. Fenomena ini menjelaskan adanya
indikasi tertentu (signal) yang dikandung suatu informasi keuangan yang dipublikasikan.
Ketepatwaktuan suatu informasi dapat berpengaruh terhadap terhadap keyakinan maupun
ekspektasi pengguna informasi dalam membuat keputusan investasi maupun bisnis di pasar
modal.
2.2 Penelitian Terdahulu
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Peneliti

Fajri

Tahun

2008

Sampel

Kesimpulan

Perusahaan

Lamanya masa pemberian jasa

manufaktur yang

audit oleh seorang akuntan

terdaftar di BEI

publik

tahun 2007

pengaruh

terbukti

memberikan

positif

terhadap

akrual diskresioner dan dengan
demikian berpengaruh negatif
terhadap

kualitas

audit.

Sementara itu, lamanya masa
pemberian jasa audit oleh KAP
ditemukan
pengaruh

tidak
yang

memiliki
signifikan

terhadap akrual diskresioner.
Selain itu, tidak seperti yang
diduga, praktik rotasi auditbaik

rotasi

akuntan

publik

(Protation) dan rotasi KAP
(Frotation)-ditemukan

juga

berpengaruh positif terhadap
akrual

diskresioner

dengan

kata
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lain,

atau,
negatif

terhadap kualitas audit.

Jackson,

2008

Perusahaan-

Hubungan

Moldrich,

perusahaan

kualitas audit dengan masa

dan

Australia

yang

pemberian jasa audit ketika

Roebuck

terdaftar di ASX

dikaitkan pada kecenderungan

(Australia

untuk

Stock

positif

antara

mengeluarkan

opini

Exchange) tahun

going-concern

1995

terpengaruh ketika dikaitkan

hingga

tahun 2003

dengan

dan

tingkat

tidak

akrual

diskresioner. Dengan adanya
biaya tambahan yang berkaitan
dengan

pergantian

auditor,

disimpulkan bahwa keuntungan
dari

rotasi

audit

yang

diwajibkan sangat rendah.

Fargher,
Lee,
Mande

2008
dan

Perusahaanperusahaan

Hasil penelitian ini menegaskan
di bahwa pada tahun permulaan

Australia dari 20 dari masa pemberian jasa audit
industri.

klien

baru,

diskresional

akuntansi

menurun

ketika

auditor baru berasal dari KAP
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yang

sama.

Namun,

ketika

auditor yang baru berasal dari
KAP

yang

bahwa
klien

lain,

ditemukan

akuntansi

diskresional

meningkat

pada tahun

permulaan pemberian jasa audit.

Wirakusuma 2008

Perusahaan

Hasil penelitian memperlihatkan

Manufaktur

di bahwa ketepatwaktuan absolut

Indonesia

berhubungan
kualitas

positif

dengan

informasi

laba

akuntansi.
Dalam penelitian ini ditemukan
Jenkins dan 2008

Seluruh

Velury

perusahaan

adanya hubungan positif antara
tingkat konservatisme dengan
manufaktur yang
masa perikatan auditor dengan
terdaftar di New
kliennya.

Dari

hasil

ini

Zealand
disimpulkan bahwa rotasi audit
dapat

berpengaruh

negatif

terhadap tingkat konservatisme
pada laba yang dilaporkan.
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2.3 Rerangka Pemikiran
Model penelitian ini mengacu pada model penelitian yang telah dilakukan oleh
Jackson, Moldrich dan Roebuck (2007). Dalam penelitian tersebut, Jackson et al. melakukan
pengujian untuk melihat apakah terdapat hubungan antara lama masa pemberian jasa audit
dan kewajiban praktek rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan-perusahaan publik
di Australia yang melakukan rotasi audit di antara tahun 1995 dan tahun 2003. Dalam
penelitian ini, dilakukan perubahan variabel dependen yang menjadi proksi pengukuran dari
kualitas audit. Variabel yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Jakson,
Moldrich, dan Roebuck adalah akrual kuesioner sedangkan dalam penelitian ini digunakan
satu variabel dependen yaitu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (

). Selain itu,

dilakukan juga eliminasi variabel kontrol yang digunakan dalam model penelitian Jakson et
al. (2007).
Dalam melakukan beberapa penyesuaian yang dirasakan perlu terhadap susunan
variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian Jakson, Moldrich, dan Roebuck
(2007), maka variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Partner Rotation (PROTATION): variabel dummy yang menunjukkan terjadi/tidaknya
rotasi auditor di perusahaan observasi dimana 1 jika rotasi audit terjadi dan 0 jika rotasi
audit tidak terjadi.
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b. Firm Rotation (FROTATION): variabel dummy yang menunjukkan terjadi/tidaknya rotasi
KAP (berdasarkan nama kantor lokalnya) di perusahaan observasi dimana 1 jika rotasi
audit terjadi dan 0 jika rotasi audit tidak terjadi.
c. Size (SIZE): ukuran perusahaan yang diukur dengan log natural dari total aset pada
tahun penelitian.
d. Leverage (LEV): rasio hutang terhadap aset.
e. Cash Flows from Operation (CFO): arus kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan.
f. Big Four (BIG4): variabel dummy yang menunjukkan ukuran KAP yang mengaudit
perusahaan pada tahun penelitian dimana 1 jika KAP termasuk dalam The Big Four dan 0
jika KAP tidak termasuk dalam The Big Four.
Variabel ukuran perusahaan (SIZE), tingkat hutang perusahaan (LEV), arus kas
aktivitas operasional perusahaan (CFO), dan ukuran perusahaan (BIG4) merupakan variabelvariabel kontrol. Keempat variabel kontrol ini dimasukkan ke dalam model penelitian untuk
menangkap pergerakan angka variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu ketepatan waktu
pelaporan, yang disebabkan oleh variabel-variabel lain variabel rotasi audit (PROTATION
dan FROTATION) sebagai variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Apabila
keempat variabel kontrol tersebut dieliminasi dari model penelitian, tingkat kevalidan model
(model fit) dalam memprediksi hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikatnya, yaitu kualitas audit, akan mengalami penurunan.
Penelitian dengan tujuan yang sama dengan tujuan penelitian ini pernah dilakukan
Fajri (2008). Namun perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian tersebut antara
lain penggunaan variabel dependen yang digunakan sebagai proksi dari kualitas audit. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Fajri, proksi yang menjadi alat ukur dari kualitas audit adalah
akrual diskresioner sedangkan dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah ketepatan
waktu dan tingkat konservatisme perusahaan.

ANALISIS PENGARUH..., Giana Ricca, Ak.-IBS, 2011

Berdasarkan analisa di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai sifat
hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini
melalui Gambar 2.1.

Real Absolute
Timeliness

Partner Rotation

AUDIT QUALITY

Firm Rotation

Variabel Kontrol

SIZE

LEV

CFO

BIG4

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
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2.4 Pengembangan Hipotesis
Menyikapi kecurigaan yang muncul mengenai turunnya kualitas audit, sejak tahun
2002, Menteri Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan peraturan yang
mewajibkan dilakukannya rotasi audit dengan memberikan batasan maksimal atas masa
pemberian jasa audit umum oleh akuntan publik maupun KAP. Peraturan ini tercantum dalam
KMK Nomor: 423/KMK.06/2002.
Kualitas dari suatu audit merupakan gabungan dari independensi dan kompetensi dari
auditor yang melakukannya. Oleh karena adanya kesulitan dalam mengukur kualitas ini,
seringkali dalam pelaksanaannya pengukuran suatu kualitas audit dihubungkan dengan aspek
lain, contohnya kualitas laba. Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas audit akan
dihubungkan dengan aspek yang menyangkut dengan kualitas informasi laporan keuangan
yaitu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (timeliness).
Timeliness merupakan salah satu hal yang sangat menentukan relevansi dari informasi
yang diberikan dalam suatu laporan keuangan. Ketika suatu laporan keuangan disajikan
semakin tepat waktu, maka pengguna laporan keuangan akan dapat lebih cepat melakukan
pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Salah satu hal
yang menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah lamanya
proses audit yang dilakukan. Proses audit yang dilakukan secara efektif dan efisien akan
membuat laporan keuangan auditan perusahaan dapat lebih cepat dilaporkan oleh perusahaan.
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Oleh karena itu, auditor perlu mengupayakan agar proses audit yang dilakukannya berjalan
dengan efektif dan efisien sehingga laporan keuangan dari perusahaan yang diauditnya dapat
disajikan lebih awal.
Lamanya pemberian jasa audit dari seorang akuntan publik dan sebuah kantor akuntan
publik dipercayai akan mempengaruhi kualitas audit yang dilakukannya. Ketika auditor sudah
terlalu lama dalam mengaudit sebuah perusahaan maka timbul kemungkinan auditor ini
kemudian mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan klien tersebut sehingga
independensi dari sang auditor pun terganggu. Mengingat bahwa independensi merupakan
sesuatu yang sangat penting bagi seorang auditor, dan menentukan kredibilitasnya dalam
pekerjaan yang dilakukannya, ketika seorang auditor dinilai tidak independen maka kualitas
dari pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor tersebut pun dipertanyakan. Pendapat lain
mengatakan bahwa auditor membutuhkan waktu untuk melakukan pembelajaran terhadap
usaha yang dilakukan oleh kliennya sehingga kualitas audit yang diberikan oleh auditor akan
meningkat seiring meningkatnya masa pemberian jasa audit.
Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kembali kualitas audit, peraturan yang
mengatur tentang kewajiban rotasi audit perlu diuji dan dibuktikan efektivitasnya. Pihak yang
kontra terhadap diwajibkannya rotasi audit berpendapat bahwa hal tersebut akan
meningkatkan biaya audit karena auditor akan membutuhkan masa pembelajaran dan
penyesuaian ketika melakukan audit kepada klien yang baru. Di sisi lain, pihak yang
mendukung dilakukannya rotasi audit berpendapat bahwa dengan dilakukannya rotasi audit,
independensi auditor dapat menjadi lebih terjaga. Dengan terjaganya independensi auditor,
kualitas audit yang dilakukan pun dapat dijaga dari adanya penurunan-penurunan akibat
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terjadinya manipulasi dan sebagainya yang disebabkan oleh auditor yang tidak lagi
independen.
Praktek rotasi audit yang diwajibkan terbagi menjadi dua bentuk yaitu rotasi auditor
dan rotasi KAP. Berdasarkan hal di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
Rotasi auditor dan KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Rotasi auditor dan KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Pengujian model dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada
tahun 2008, 2009 dan 2010 yang merupakan tahun sesudah dikeluarkannya KMK Nomor:
423/KMK.06/2002, KMK Nomor: 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan
No.17/PMK.01/2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Perusahaan
perbankan dipilih sebagai sampel penelitian karena beberapa alasan, yaitu:
a. Perusahaan perbankan memiliki populasi terbesar dalam kelompok industri keuangan.
b. Sifat dasar serta tantangan yang berbeda-beda antara satu industri dengan industri
lainnnya sehingga dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada satu jenis
industri.
3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Data Yang Dihimpun
Seluruh data yang dibutuhkan untuk pengujian model penelitian ini merupakan data
sekunder. Data-data yang dibutuhkan untuk variabel RAT (Real Absolute Timeliness)
didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data
yang terdiri dari sejumlah laporan tahunan perusahaan perbankan yang listed di BEI, dengan 6
variabel penelitian dan menggunakan panel data yang di dekati dengan pendekatan OLS.
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Data-data literatur yang dibutuhkan dalam bagian-bagian lain dari penelitian ini
didapatkan dengan melakukan studi literatur dengan cara mencari dan mempelajari buku,
jurnal, serta informasi yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel
Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan
difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan perbankan yang tersedia di situs resmi BEI yaitu
www.idx.co.id. Industri perbankan yang dipilih dalam rentang waktu 2008-2010
menggunakan metode non-probability dengan pendekatan purposive sampling. Kriteriakriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
1.

Perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan dan terdaftar di BEI selama periode
2008-2010 sebanyak 78 sampel dalam satu observasi.

2.

Perusahaan yang tersedia kelengkapan laporan keuangan dan tata lainnya yang
dibutuhkan untuk pengukuran seluruh variabel dalam model penelitian selama 2008-2010
sebanyak 78 sampel dalam satu observasi.

3.

Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama tahun
2008-2010 sebanyak 78 sampel dalam satu observasi.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dilakukan pemilihan sampel seperti yang dapat dilihat

pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Sampel Penelitian
Jumlah Perusahaan
Kriteria Pemilihan sampel penelitian
Perusahaan

yang

termasuk

Timelines

dalam

industri perbankan dan terdaftar di BEI
selama periode 2008, 2009 dan 2010
81 sampel
Perusahaan

yang

tidak

tersedia

kelengkapan laporan keuangan dan tata
lainnya

yang

dibutuhkan

untuk

pengukuran seluruh variabel dalam
model penelitian

3 sampel

Jumlah sampel penelitian

78 sampel

Sumber: data diolah
3.3 Teknik Pengolahan Data
Pengujian data sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
statistik EVIEWS 6.0. Penggunaan data software ini dilakukan mengingat terdapat pengujian
yang lebih mudah dilakukan dengan menggunakan Eviews 6.0.Langkah pengolahan data
adalah sebagai berikut:
1. Memasukkan data mentah yang didapat dari berbagai sumber ke Microsoft Excel.
2. Mengkonversi data yang siap diregresi dari Microsoft Excel ke dalam Eviews 6.0
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3. Melakukan regresi sesuai dengan prosedur statistik.
4. Menganalisis hasil regresi data penelitian.

3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Model Penelitian
Untuk menguji pengaruh masa pemberian jasa audit dan praktik rotasi audit terhadap
kualitas audit, maka pengujian regresi dengan model penelitian sebagai berikut:

Dimana:
= kualitas audit yang diukur berdasarkan ketepatwaktuan
absolut riil (Real Absolute Timeliness) perusahaan i pada
periode t;
= variabel dummy yang menunjukkan terjadi/tidaknya
rotasi auditor di perusahaan i pada tahun t;
= variabel dummy yang menunjukkan terjadi/tidaknya
rotasi KAP di perusahaan i pada tahun t;
= log natural dari total aset perusahaan i pada tahun t;
= rasio hutang terhadap aset perusahaan i pada tahun t;
= arus kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t
dibagi dengan total aset perusahaan i pada tahun t-1; dan
= variabel dummy yang menunjukkan ukuran KAP yang
mengaudit perusahaan i pada tahun t.
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3.4.2 Variabel dan Pengukuran
3.4.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat yang digunakan adalah kualitas audit. Dikarenakan adanya kesulitan
dalam menentukan ukuran yang pasti dari kualitas audit maka dalam penelitian ini digunakan
satu proksi pengukuran kualitas audit yaitu ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan yang
juga merupakan hal yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan.
Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan sangat menentukan
relevansi dari informasi dalam laporan keuangan tersebut. Apabila perusahaan tidak tepat
waktu dalam melakukan pelaporan keuangan maka para pemegang kepentingan akan merasa
dirugikan akibat informasi yang diberikan sudah kehilangan relevansinya. Oleh karena itu,
auditor perlu berupaya agar pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kliennya dilakukan
secara tepat waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh auditor dalam hal ini adalah dengan
berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan audit yang dilakukannya.
Apabila audit yang dilakukan terhadap suatu perusahaan dapat diselesaikan dengan lebih
cepat maka pelaporan keuangan perusahaan pun akan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan
dengan demikian lebih tepat waktu.
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk mengukur ketepatwaktuan
penyajian laporan keuangan adalah Ketepatwaktuan Absolut Riil atau Real Absolute
Timeliness (

). RAT merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian
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yang dilakukan oleh Wirakusuma (2008). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma
(2008), digunakan dua ukuran dari ketepatwaktuan pelaporan keuangan: ketepatwaktuan
absolut (absolute timeliness) dan ketepatwaktuan relatif (relative timeliness). Ketepatwaktuan
absolut didefenisikan sebagai (1) lamanya penundaan pelaporan (reporting delay) sejak
tanggal laporan keuangan, atau (2) lamanya penundaan pelaporan (reporting delay) sejak
laporan telah ditandatangani oleh auditor. Ketepatwaktuan relatif di defenisikan sebagai (1)
perbedaan antara lamanya penundaan pelaporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya,
atau (2) pembobotan nilai dari perbedaan antara penundaan pelaporan tahun ini dengan tahun
sebelumnya.
Peneliti kemudian memilih variabel ketepatwaktuan absolut untuk digunakan sebagai
independen variabel dalam penelitian ini dengan alasan bahwa ukuran tersebut dirasa lebih
tepat dalam mengukur kualitas laba pada tahun dikeluarkannya laporan keuangan. Dalam
penelitian ini dilakukan sedikit modifikasi dalam perhitungan variabel tersebut agar arah
variabel sesuai dengan kualitas audit.
Ketepatwaktuan Absolut Riil diukur berdasarkan selisih jumlah hari pelaporan
keuangan perusahaan dengan batas waktu yang telah diterapkan dalam lampiran surat
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/2003 yaitu 90 hari setelah tanggal
pelaporan keuangan dan kemudian dibagi dengan 90 hari. Sebagai contoh apabila tanggal
pelaporan keuangan perusahaan ke BEJ adalah 25 Maret 2007 maka nilai RAT-nya adalah
sebesar 6 hari yaitu selisih antara 25 Maret 2007 dengan 31 Maret 2007 dibagi 90 hari =
0.066667. Apabila nilai yang didapatkan semakin besar, maka suatu perusahaan dikatakan
semakin tepat waktu dan demikian sebaliknya. Apabila pelaporan keuangan suatu perusahaan
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melebihi batas waktu yang ditetapkan maka nilai RAT perusahaan tersebut akan bernilai
negatif.

3.4.2.2 Variabel Tidak Terikat (Independent Variable)
Variabel tidak terikat dibagi menjadi satu variabel utama yaitu masa rotasi audit. Masa
pemberian jasa audit terus bertambah, pada titik tertentu, dapat mengakibatkan kualitas audit
yang diberikannya semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan
independensi auditor yang berkurang disebabkan karena auditor yang menjadi terlalu
tergantung dengan penerimaan yang didapatnya dari salah satu kliennya. Selain itu,
independensi auditor juga dapat terganggu ketika auditor menjadi terlalu dekat dengan pihak
kliennya sehingga timbul rasa kekeluargaan yang terlalu erat. Berkurangnya independensi dari
seorang auditor dapat mengakibatkan auditor tersebut menjadi tidak objektif lagi dalam
pekerjaan yang dilakukannya.
Masa rotasi audit diukur melalui dua variabel, yaitu PROTATION dan FROTATION.
Kebijakan yang mengatur kewajiban dilakukannya rotasi audit setelah beberapa periode
perikatan masa audit ditujukan agar independensi auditor tetap terjaga dan dengan demikian
hasil audit yang dilakukannya pun dapat dipercaya. Variabel PROTATION merupakan
variabel dummy yang mengukur terjadi tidaknya rotasi auditor pada perusahaan i pada tahun
t. Sedangkan FROTATION merupakan variabel dummy yang mengukur terjadi tidaknya
rotasi KAP pada perusahaan i pada tahun t. Jika pada tahun t perusahaan mengalami rotasi
akuntan publik (KAP), maka diberikan nilai 1 pada PROTATION (FROTATION).
Sebaliknya, jika pada tahun t perusahaan tidak mengalami rotasi auditor (KAP), maka akan
diberikan nilai 0 pada PROTATION (FROTATION).
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3.4.2.2 Variabel Kontrol
Variabel kontrol merupakan variabel yang memoderasi hubungan independen dan
dependen yang bisa melemahkan atau menguatkan variabel yang di teliti. Dengan mengetahui
pengaruh masing-masing variabel kontrol terhadap kualitas audit, dapat diidentifikasi dengan
jelas seberapa besar pengaruh terhadap kualitas audit yang ditimbulkan oleh variabel bebas
yang ingin dijadikan fokus dalam penelitian ini—yaitu variabel rotasi audit. Selain itu, dapat
diketahui juga seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel selain variabelvariabel kontrol terhadap kualitas audit. Dalam model penelitian ini, variabel yang digunakan
adalah ukuran perusahaan (SIZE), tingkat hutang perusahaan (LEV), arus kas operasional
perusahaan (CFO), dan ukuran KAP (BIG4).
SIZE diperkirakan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penyataan
Monroe dan Teh (1993) yang dikutip oleh Johl, Jubb, dan Hounghton (2007), ukuran
perusahaan mempresentasikan keadaan keuangan perusahaan, semakin besar sebuah
perusahaan maka secara umum perusahaan tersebut akan lebih sehat. Berdasarkan pernyataan
Kim, et al. (2003) yang dikutip oleh Fajri (2008), terdapat tiga hal dari besarnya ukuran
perusahaan yang memberikan dampak positif terhadap tingkat manajemen laba yaitu sistem
pengendalian yang baik, akses yang besar terhadap auditor dan berkualitas, serta biaya
reputasi yang mahal.
Variabel CFO diperkirakan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam
perusahaan yang memiliki tingkat arus kas yang rendah, terdapat kemungkinan adanya
dorongan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menutupi kekurangan
perusahaan yang kemudian akan mengurangi kualitas audit dan demikian sebaliknya
(Hamilton, 2005 yang dikutip oleh Fajri, 2008). Selain itu, arus kas yang tinggi juga
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menyebabkan perusahaan memiliki akses terhadap auditor yang lebih berkualitas sehingga
kualitas audit yang diberikan pun lebih baik.
LEV diperkirakan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Menurut Jackson,
Moldrich dan Roebuck (2008), tingginya tingkat hutang perusahaan dibandingkan dengan
total asetnya mengindikasikan risiko yang lebih besar. Selain itu, hutang perusahaan yang
semkain besar akan membuat perusahaan mempunyai kemungkinan semakin tinggi untuk
melanggar perjanjian hutang (debt covenants) yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini
kemudian menjadi pendorong bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba yang
kemudian akan menurunkan kualitas audit.
Variabel BIG4 dimasukkan karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa semakin
besar ukuran suatu KAP merupakan indikasi bagi kualitas audit yang diberikannya ( Jackson,
Moldrich dan Roebuck, 2008). Bagi KAP yang besar, pendapatan dari salah satu klien
menjadi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan KAP yang hanya mempunyai sedikit
klien, hal ini kemudian akan mempengaruhi independensinya. Selain itu, KAP besar, terutama
yang termasuk dalam BIG4, akan mempunyai risiko kehilangan nama besar apabila mereka
salah dalam memberikan opini (Francis & Wilson, 1998 yang dikutip oleh Jackson, Moldrich
& Roebuck, 2008). Berdasarkan hal tersebut, maka variabel BIG4 diperkirakan berpengaruh
positif terhadap kualitas audit.
3.5 Metode Analisis Data
3.5.1 Uji Asumsi Klasik
Pengujian berbagai asumsi statistik dilakukan pada model penelitian dalam rangka
memperoleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias dalam menguji hipotesis penelitian.
Uji diagnostik dilakukan untuk mendiagnosa sifat-sifat dari model regresi serta memeriksa
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validitasnya. Uji ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria Best
Linear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian asumsi tersebut terdiri dari:
1. Normalitas
Pengujian Normalitas bertujuan mengetahui apakah variabel dependen dan variabel
independen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Untuk menciptakan suatu model
regresi yang baik, maka distribusi datanya normal atau mendekati normal.
Untuk mendeteksi apakah data telah terdistribusi secara normal dalam penelitian ini,
digunakan uji normalitas. Untuk pengujian normalitas dengan menggunakan Eviews dilihat
dari Jarque – Bera Test dan nilai probability nya, jika nilai Jarque – Bera Test < 2 atau
probability > 0.05 maka variabel tersebut telah terdistribusi normal. Uji normalitas dalam
penelitian ini didasarkan pada uji Jarque Bera dengan formulasi hipotesis berikut:
Ho : nilai ui berdistribusi normal; Ha : nilai ui tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Ho diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05
Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05
2. Autokorelasi
Uji asumsi autokorelasi pada persamaan regresi dilakukan untuk menguji apakah
terdapat korelasi antar observasi dalam satu variabel. Autokorelasi dapat dideteksi dengan uji
Durbin-Watson. Apabila nilai pengujian mendekati angka 2, maka kita dapat menduga bahwa
residual tidak mempunyai korelasi (Nachrowi, 2006). Untuk lebih memastikan lagi bahwa
suatu model bebas dari autokorelasi, angka uji Durbin-Watson kemudian dibandingkan batas
bawah dan batas atas dalam tabel statistik Durbin-Watson. Apabila nilai hasil uji berada
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antara batas atas dan 4-batas atas maka dapat dinyatakan bahwa model tersebut bebas dari
adanya autokorelasi.
3. Multikolinearitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat multikolineritas dalam
model regresi. Multikolineritas adalah adanya korelasi yang signifikan antar variabel
independen dalam model regresi. Untuk menciptakan suatu model regresi yang baik, antar
variabel independen dalam model tersebut tidak boleh terdapat multikolineritas sebab
multikolineritas dapat menyebabkan bias hasil penelitian, terutama dalam proses pengambilan
kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen.
Jika multikolinier itu sempurna maka setiap koefisien regresi dari variabel - variabel
bebasnya tidak dapat menentukan dan standar erornya tidak terbatas. Jika multikolinier
kurang dari sempurna maka koefisien regresi walaupun bisa menentukan, tetapi memiliki
standar error yang besar (dalam hubungan dengan koefisien mereka itu sendiri), yang berarti
koefisien-koefisiennya tidak bisa diestimasi dengan akurasi yang tepat bisa dilihat matriks
korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 80 % maka
termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas (Fajri,
2008).
4. Heteroskedastisitas
Uji asumsi heteroskedastisitas pada persamaan regresi dilakukan untuk menguji
apakah dalam persamaan regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika terjadi kesamaan varians maka persamaan regresi tersebut mengandung
homoskedastisitas. Sebaiknya, jika varians yang terjadi berbeda maka persamaan regresi
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tersebut memiliki heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang
tidak memiliki heteroskedastisitas atau harus bersifat homoskedastisitas .
3.5.2 Ordinary Least Squares
Metode OLS diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli
matematika dari Jerman. OLS adalah metode yang mengestimasi suatu garis regresi dengan
jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut.
3.5.3 Koefisien Determinasi
Nilai

memiliki interval mulai 0 sampai 1 (0

1). Semakin besar nilai

(mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut yang berarti variabel independen secara
keseluruhan dapat menjelaskan variasi dari variabel terikat. Semakin kecil nilai
(mendekati 0) berarti variabel independen secara keseluruhan semakin tidak dapat
menjelaskan variasi dari variabel terikat. Dikarenakan variabel dalam penelitian ini lebih dari
satu, maka digunakan adjusted

.

3.6 Pengujian Hipotesis
3.6.1 Uji t
Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individu memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Variabel independen secara individu
dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai p value
(sig) lebih kecil dari tingkat signifikansi ( ). Tingkat siginifikansi yang terapkan dalam
penelitian ini adalah

= 5%. Hal ini berarti apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari 5%

maka variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat.Kriteria pengujian uji t yang dilakukan adalah:
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Ho diterima bila signifikansi p value > 0.05
Ha diterima bila signifikansi p vaue < 0.05
3.6.2 Uji F
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan
terhadap variabel terikat. Variabel independen secara keseluruhan dikatakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari
tingkat signifikansi ( ). Tingkat signifikansi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
5%. Hal ini berarti apabila nilai P value (sig) lebih kecil dari 5% maka variabel independen
secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria
pengujian uji t yang dilakukan adalah:
Ho diterima bila signifikansi p value > 0.05
Ha diterima bila signifikansi p vaue < 0.05
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BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum konvesional
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada saat ini terdapat 27 bank yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah daftar bank yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia,
yaitu :
Tabel 4.1
Daftar Populasi Bank yang Terdaftar Pada BEI
No.

Nama Bank

Tanggal listing

1

Bank Agroniaga Tbk

8 Agustus 2003

2

Bank Artha Graha Internasional Tbk

23 Agustus 1990

3

Bank Bukopin Tbk

10 Juli 2006

4

Bank Bumi Artha Tbk

1 Juni 2006

5

Bank Capital Indonesia Tbk

4 Oktober 2007

6

Bank Central Asia

31 Mei 2000

7

Bank CIMB Niaga Tbk

29 November 1989

8

Bank Danamon Indonesia Tbk

6 Desember 1989

9

Bank ICB Bumiputera Tbk

15 Juli 2002

10

Bank Internasional Indonesia Tbk

21 November 1989

11

Bank Kesawan Tbk

21 November 2002
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12

Bank Mandiri (Persero) Tbk

14 Juli 2003

13

Bank Mayapada Internasional Tbk

29 Agustus 2003

14

Bank Mega Tbk

4 Juli 2000

15

Bank Mutiara Tbk

25 Juni 1997

16

Bank Negara indonesia (Persero) Tbk

25 November 1996

17

Bank Nusantara Parahayangan Tbk

10 Januari 2001

18

Bank Panin Indonesia Tbk

29 Desember 1982

19

Bank Permata Tbk

15 Januari 1990

20

Bank Pundi Indonesia

13 Juli 2001

21

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

10 Oktober 2003

22

Bank Saudara Tbk

15 Desember 2006

23

Bank Swadesi Tbk

1 Mei 2002

24

Bank Tabungan Negara Tbk

17 Desember 2009

25

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

12 Maret 2008

26

Bank Victoria Internasional Tbk

30 Juni 1999

27

Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

3 Juli 2007

Sumber : www.idx.co.id
Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat
beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam penggunaan sampel. Dari jumlah populasi
sebnyak 27 perusahaan perbankan yang ada, telah ditetapkan 26 bank yang akan digunakan
sebagai sampel dalam penelitian ini. Terdapat 1 Bank yang tidak menerbitkan laporan
keuangan secara lengkap selama periode penelitian, yaitu Bank Tabungan Negara Tbk. Proses
Seleksi sampel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.2
Proses Seleksi Sampel
Jumlah Perusahaan
Kriteria Pemilihan sampel penelitian

Timelines

Perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan
dan terdaftar di BEI selama periode 2008, 2009 dan
2010 = 27 perusahaan x 3 tahun
81 sampel
Perusahaan yang tidak tersedia kelengkapan laporan
keuangan dan tata lainnya yang dibutuhkan untuk
pengukuran seluruh variabel dalam model
penelitian = 1 perusahaan x 3 tahun
3 sampel
Jumlah sampel penelitian

78 sampel

Sumber: data diolah
Dari proses seleksi sampel yang telah digunakan, maka ditetapkan sebanyak 26
perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dari jumlah
populasi sebanyak 27 bank. Daftar bank yang digunakan sebagai sampel adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.3
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Daftar Sampel Penelitian
No.

Nama Bank

Tanggal listing

1

Bank Agroniaga Tbk

8 Agustus 2003

2

Bank Artha Graha Internasional Tbk

23 Agustus 1990

3

Bank Bukopin Tbk

10 Juli 2006

4

Bank Bumi Artha Tbk

1 Juni 2006

5

Bank Capital Indonesia Tbk

4 Oktober 2007

6

Bank Central Asia

31 Mei 2000

7

Bank CIMB Niaga Tbk

29 November 1989

8

Bank Danamon Indonesia Tbk

6 Desember 1989

9

Bank ICB Bumiputera Tbk

15 Juli 2002

10

Bank Internasional Indonesia Tbk

21 November 1989

11

Bank Kesawan Tbk

21 November 2002

12

Bank Mandiri (Persero) Tbk

14 Juli 2003

13

Bank Mayapada Internasional Tbk

29 Agustus 2003

14

Bank Mega Tbk

4 Juli 2000

15

Bank Mutiara Tbk

25 Juni 1997

16

Bank Negara indonesia (Persero) Tbk

25 November 1996

17

Bank Nusantara Parahayangan Tbk

10 Januari 2001

18

Bank Panin Indonesia Tbk

29 Desember 1982

19

Bank Permata Tbk

15 Januari 1990

20

Bank Pundi Indonesia

13 Juli 2001

21

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

10 Oktober 2003
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22

Bank Saudara Tbk

15 Desember 2006

23

Bank Swadesi Tbk

1 Mei 2002

24

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

12 Maret 2008

25

Bank Victoria Internasional Tbk

30 Juni 1999

26

Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

3 Juli 2007

Sumber: data diolah

4.2 Analisis Hasil Penelitian
Analisis dalam penelitian ini merupakan interpretasi atas hasil yang diperoleh dari
output atas pengolahan data dengan menggunakan EVIEWS. Sampel perusahaan perbankan
yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, sehingga
didapatkan pooling data n = 26 x 3 = 78 observasi. Pemilihan sampel berdasarkan purposive
sampling dimana dilihat dari kelengkapan datanya, laporan auditor independen serta
perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan dan annual report secara konsisten dari
tahun 2008-2010.
4.2.1 Statistik Deskriptif
Pada awalnya digunakan sampel sebanyak 26 perusahaan pada tahun 2008, 2009 dan
2010, sehingga total sampel keseluruhan adalah sebanyak 78. Namun pada analisis
selanjutnya hanya digunakan sampel sebanyak 66, karena terdeteksi outlier sebanyak 12
sampel yang dibuang untuk menghasilkan analisis yang lebih baik. Berdasarkan Tabel 4.4
dapat dilihat nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Rata-rata yang
digunakan merupakan rata-rata tertimbang dari keseluruhan nilai untuk setiap variabel,
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sedangkan standar deviasi merupakan besarnya simpangan terjauh dari nilai untuk setiap
variabel penelitian.

Tabel 4.4
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

RAT

66

-.32

.67

.2530

.19596

PROTATION

66

.00

1.00

.5758

.49801

FROTATION

66

.00

1.00

.3333

.47502

SIZE

66

21.03

26.83

23.6311

1.86145

LEV

66

.79

1.28

.9002

.06143

CFO

66

-.88

.50

.0113

.16376

BIGG4

66

.00

1.00

.5606

.50012

Valid N (listwise)

66

Sumber: output Eviews
Berdasarkan hasil statistik deskriptif dari 78 sampel telah dihapus 12 outlier untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: rata-rata
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variabel dependen RAT (Real Absolute Timeliness) memiliki rata-rata sebesar 0.25305
dengan standar deviasi sebesar 0.19596. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia relatif masih lamban dalam melakukan
pelaporan keuangannya. Angka standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan
bahwa RAT memiliki variasi yang kurang beragam.
4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh model regresi
linier yang memenuhi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian asumsi klasik
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas
4.2.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau error (ui) antara
selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh
persamaan regresi. Uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque Bera
dengan formulasi hipotesis berikut:
Ho : nilai ui berdistribusi normal; Ha : nilai ui tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
Ho diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera > 0.05
Ha diterima bila signifikansi statistik Jarque Bera ≤ 0.05
Data awal yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal dikarenakan
sebaran data yang tidak beraturan dan juga data yang dihimpun merupakan data sekunder
berupa laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan penghapusan beberapa data outlier pada
variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penghapusan
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beberapa data outlier, maka data telah terdistribusi normal yang bisa ditunjukan pada gambar
4.1.
Gambar 4.1
Uji Normalitas
8

Series: Residuals
Sample 1 66
Observations 66

7
6

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5
4
3
2

Jarque-Bera
Probability

1
0

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0

0.1

1.26e-16
-0.005001
0.261833
-0.298156
0.136588
0.156618
2.245597
1.834912
0.399534

0.2

Sumber: output Eviews
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai probability untuk uji jarque-bera sebesar
1.834912 yang lebih kecil dari 2 dan probability 0.3995 yang lebih besar dari 0.05. Artinya
adalah bahwa residual dari persamaan yang terbentuk telah mengikuti distribusi normal.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi kenormalan sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan
bahwa data tersebut bisa mewakili populasi, sehingga parametric test dapat dilakukan.
4.2.2.2 Uji Autokorelasi
Pengujian terhadap autokorelasi dilakukan dengan nilai hasil pengujian DurbinWatson. Nilai hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan angka batas bawah dan batas
atas yang ada pada tabel statistik Durbin-Watson untuk melihat apakan nilai tersebut berada
pada zona dimana terdapat autokorelasi, zona indecisive, atau zona bebas autokorelasi.
Setelah dilakukan pengujian, didapati bahwa pengujian OLS dengan variabel
dependen RAT tidak terindikasi mengandung autokorelasi.
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Tabel 4.5
Hasil Uji Durbin-Watson
Model

Ketentuan du dan dl

Model Penelitian

1.805 dan 2.195

Durbin-Watson

Keterangan

1.823

Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: output Eviews
Dengan menggunakan tabel Durbin Watson, diperoleh nilai DL = 1,404, DU = 1,805.
Residual dikatakan bebas autokorelasi jika nilai DW-nya terletak pada batasan DU<DW<4DU (1,805<DW<2,195). Diperoleh nilai DW sebesar 1,820. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terindikasi mengandung autokorelasi pada residual persamaan
regresi linier berganda yang terbentuk.

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas
Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas
RAT
RAT
1.000000
PROTATIO
N
-0.427784
FROTATIO
N
-0.131451

PROTATION FROTATION

SIZE

LEV

-0.427784

-0.131451

0.339831 -0.308942

1.000000

0.346844

-0.080660 0.076662

0.346844

1.000000

-0.291667 0.076031

SIZE

0.339831

-0.080660

-0.291667

1.000000 0.050343

LEV

-0.308942

0.076662

0.076031

0.050343 1.000000

CFO

-0.200272

0.091374

0.046470

0.178309 -0.294030

BIG4
0.279342
Sumber: output Eviews

-0.265796

-0.345386

0.635268 -0.223827
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CFO
BIG4
0.27934
0.200272
2
0.09137
4
0.265796
0.04647
0
0.345386
0.17830 0.63526
9
8
0.294030 0.223827
1.00000 0.18495
0
6
0.18495 1.00000
6
0

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana adanya hubungan linear diantara
variabel independen. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah di dalam
model regresi terdapat hubungan yang signifikan diantara variabel independennya. Model
yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi diantara variabel independennya (tidak
terdapat hubungan). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan uji multikolinearitas
menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen. Berdasarkan matriks korelasi
tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa hubungan diantara variabel independen tidak terdapat
hubungan multikolinearitas yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah
multikolinearitas di dalam model regresi tersebut.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji White (white
Heteroscedasticity Test). Pengujian dilakukan terhadap masing-masing model dengan
5%. Bila probability F-statistic dan Obs*R-squared <

=

, maka terdapat indikasi gejala

heteroskedastisitas. Hasil pengujian ini dapat di lihat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7
Uji White Heteroscedasticity
F-statistic

1.063140

Prob. F(24,41)

0.4210

Obs*R-squared

25.31766

Prob. Chi-Square(24)

0.3887

Scaled explained SS

12.60049

Prob. Chi-Square(24)

0.9723

Sumber
Sumber: output Eviews
Hasil tersebut menunjukkan nilai F-statistic 1.063 yang lebih besar dari 0.05 dan
Obs*Rsquared menunjukkan nilai 25.3176 yang juga lebih besar dari 0.05. Dengan demikian
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penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas sehingga telah memenuhi salah satu asumsi
klasik yang ada.
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Metodologi Penelitian, pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Jumlah sampel
keseluruhan selama tiga tahun adalah 78 sampel. Namun jumlah sampel tersebut berkurang
menjadi 66 setelah penanganan untuk memenuhi asumsi uji normalitas. Model regresi
berganda dalam penelitian ini

Pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil uji
signifikansi t dan uji signifikansi F dengan hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Regresi Berganda
Dependent Variable: RAT
Method: Least Squares
Date: 08/05/11 Time: 15:00
Sample: 1 66
Included observations: 66
Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

C

0.339111

0.351546 0.964628

0.3387

PROTATION

-0.162663

0.039299 -4.139099

0.0001

FROTATION

0.070422

0.042244 1.667037

0.1008

SIZE

0.056964

0.013180 4.321960

0.0001

LEV

-1.470960

0.322293 -4.564043

0.0000
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CFO

-0.448608

0.117877 -3.805739

0.0003

BIG4

-0.058459

0.051059 -1.144929

0.2569

R-squared

0.514151

Mean dependent var

0.253015

Adjusted R-squared

0.464742

S.D. dependent var

0.195958

S.E. of regression

0.143365

Akaike info criterion

-0.946840

Sum squared resid

1.212660

Schwarz criterion

-0.714604

Log likelihood

38.24572

Hannan-Quinn criter. -0.855072

F-statistic

10.40613

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

1.820473

Sumber: output Eviews
Tabel 4.8 diatas menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
RAT = 0.339 – 0.16(PROTATION) + 0.070(FROTATION) + 0.057(SIZE) – 1.471(LEV)
– 0.448(CFO) – 0.058(BIG4)
a. RAT: Jika PROTATION, FROTATION, SIZE, LEV, CFO, dan BIG4 diasumsikan
memiliki nilai konstan, maka RAT (Real Absolute Timeliness) akan meningkat sebesar
0.339 satuan.
b. PROTATION: variabel dummy dengan 0 jika tidak terjadi rotasi audit terhadap
akuntan publik dan 1 jika terjadi rotasi audit akuntan publik, sehingga jika terjadi
rotasi partner maka akan terjadi penurunan kualitas audit sebesar 0.16 satuan.
c. FROTATION: variabel dummy dengan 0 jika tidak terjadi rotasi kantor akuntan publik
dan 1 terjadi rotasi audit terhadap kantor akuntan publik, sehingga jika terjadi rotasi
KAP maka akan terjadi kenaikan kualitas audit sebesar 0.07 satuan.
d. SIZE: Koefisien regresi untuk besarnya ukuran perusahaan sebesar 0.057. Hal ini
menujukkan bahwa RAT pada perusahaan perbankan periode 2008-2010 akan naik
sebesar 0.057 satuan untuk setiap perubahan kenaikan 1% pada SIZE.
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e. LEV: Koefisien regresi untuk rasio hutang (LEV) sebesar 1.471. Hal ini menujukkan
bahwa RAT pada perusahaan perbankan periode 2008-2010 akan turun sebesar
1.471% untuk setiap perubahan kenaikan 1% pada LEV.
f. CFO: Koefisien regresi untuk Arus Kas Operasi (CFO) sebesar 0.448. Hal ini
menujukkan bahwa RAT pada perusahaan perbankan periode 2008-2010 akan turun
sebesar 0.448% untuk setiap perubahan kenaikan 1% pada CFO.
g. BIG4: variabel dummy dengan 0 kantor akuntan publik non big four, dan 1 adalah
kantor akuntan publik big four, sehingga jika perusahaan termasuk big four maka akan
terjadi penurunan kualitas audit 0.058 satuan.

4.2.4 Analisis Uji Hipotesis
4.2.4.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk
mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi juga
digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa baik atau buruk data yang digunakan untuk
mengestimasi persamaan regresi. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua
variabel independen, penulis menggunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted
disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel
Tabel 4.9
Koefisien Determinasi
R-squared

0.514151

Mean dependent var

0.253015

Adjusted R-squared

0.464742

S.D. dependent var

0.195958

S.E. of regression

0.143365

Akaike info criterion

-0.946840

Sum squared resid

1.212660

Schwarz criterion

-0.714604
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. Adjusted

Log likelihood

38.24572

Hannan-Quinn criter. -0.855072

F-statistic

10.40613

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

1.820473

Sumber: output Eviews
Adjusted R square dari model regresi berganda pada tabel 4.9 di atas adalah sebesar
0.4647. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari besarnya
nilai adjusted

. Semakin mendekati 1 adjusted

suatu model, maka semakin besar

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Nilai adjusted

pada penelitian ini sebesar 0.4647. hal ini dapat diartikan bahwa

46.47% variabel Real Absolut Timeliness dapat dijelaskan oleh keenam variabel, yaitu
PROTATION, FROTATION, SIZE, LEV, CFO dan BIG4 sedangkan sisanya sebesar 53.53%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.
4.2.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel bebas secara
individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari uji t tersebut
dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

C

0.339111

0.351546 0.964628

0.3387

PROTATION

-0.162663

0.039299 -4.139099

0.0001

FROTATION

0.070422

0.042244 1.667037

0.1008

SIZE

0.056964

0.013180 4.321960

0.0001

LEV

-1.470960

0.322293 -4.564043

0.0000
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CFO

-0.448608

0.117877 -3.805739

0.0003

BIG4

-0.058459

0.051059 -1.144929

0.2569

Sumber: output Eviews
Dari uji t yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Hipotesis 1
Ho1 : Rotasi akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Ha1 : Rotasi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rotasi akuntan publik memiliki nilai signifikan <
0,05 yaitu 0,0001 < 0,05, dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Maka dapat
disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rotasi audit berpengaruh secara
signifikan terhadap Real Absolute Timeliness pada perusahaan perbankan periode 2008-2010.
Hipotesis 2
H02 : Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
Ha2 : Rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa arus kas dari kegiatan operasi memiliki nilai
signifikan < 0,05 yaitu 0,1008 > 0,05, dengan demikian Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan
bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rotasi audit tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap Real Absolute Timeliness pada perusahaan perbankan periode 2008-2010.
4.2.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel
bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pada uji statistik F ini,
jika nilai probabilitasnya berada dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara
bersama-sama atau secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara
signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:
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Tabel 4.11
Hasil Pengujian F
R-squared

0.514151

Mean dependent var

0.253015

Adjusted R-squared

0.464742

S.D. dependent var

0.195958

S.E. of regression

0.143365

Akaike info criterion

-0.946840

Sum squared resid

1.212660

Schwarz criterion

-0.714604

Log likelihood

38.24572

Hannan-Quinn criter. -0.855072

F-statistic

10.40613

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000

1.820473

Sumber: output Eviews

Hipotesis 3
H03 : Rotasi Akuntan Publik dan KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
Ha3 : Rotasi Akuntan Publik dan KAP berpengaruh terhadap kualitas audit
Pengujian ini akan cenderung menolak H0 jika nilai F hitung lebih besar dibandingkan
nilai tabel dari F. Alternatif lain untuk menentukan keputusan untuk menerima H 0 adalah
dengan memperhatikan nilai signifikansi dari uji F. Dari hasil pengujian statistik F diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini jelas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α=5%)
yang kita gunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, seluruh variabel
bebas yaitu PROTATION, FROTATION, SIZE, LEV, CFO, dan BIG4 memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel Real Absolute Timeliness.
4.3 Impikasi Manajerial
Sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa rotasi terhadap auditor berpengaruh
signifikan, sementara rotasi KAP tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini
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menunjukkan bahwa seharusnya ketentuan rotasi wajib belum diperlukan di Indonesia, hasil
ini mendukung penelitian sebelumnya Fajri (2008). Namun konklusi ini tidak sama sekali
benar. Hal ini disebabkan masih ada faktor-faktor lain yang belum termasuk dalam model
penelitian ini seperti industri yang di teliti adalah industri perbankan yang memiliki jumlah
populasi yang tidak terlalu banyak seperti industri manufaktur, atau waktu penelitian yang
singkat yaitu hanya mengambil sampel selama 3 tahun.
Di sini terlihat apabila terjadi rotasi auditor, pelaporan keuangan yang dilakukan oleh
perusahaan semakin tepat waktu, namun apabila terjadi rotasi KAP pelaporan keuangan
menjadi lebih tidak tepat waktu. Hal ini mungkin di sebabkan juga karena ketika terjaadi
rotasi auditor yang berasal dari KAP yang sama, bisa saja mereka masih berasal dari KAP
yang sama sehingga ada kemungkinan dilakukannya sharing knowledge dari auditor yang
lama kepada auditor yang baru. Diperkirakan dengan adanya sharing knowledge ini yang
ditambah dengan objektivitas yang meningkat akibat perubahan auditor yang berasal dari
KAP yang sama, kualitas audit yang diberikan pun mengalami peningkatan. Namun ketika
ada rotasi KAP, KAP yang baru harus melakukan pembelajaran kembali untuk memahami
usaha klien barunya sehingga pelaporan keuangan perusahaan berkurang ketepatwaktuannya.
Variabel SIZE terlihat memiliki pengaruh positif terhadap RAT. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung
semakin tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangannya. Hal ini mungkin disebabkan
karena semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung memiliki internal
kontrol yang lebih baik, beroperasi dengan lebih efisien, serta memiliki akses terhadap auditor
yang lebih besar. Hal ini kemudian mengakibatkan proses pelaporan keuangan yang dapat
dilakukan dengan lebih cepat.
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Variabel LEV terlihat memiliki pengaruh negatuf terhadap RAT. Hal ini menunjukkan
bahwa pada semakin tinggi tingkat rasio hutng perusahaan, ada kecenderungan perusahaan
tersebut semakin lama dalam melakukan pelaporan keuangan. Hal ini mungkin terjadi karena
perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi memiliki batasan-batasan seperti
yang telah ditetapkan dalam debt covenant sebelumnya. Hal ini mengakibatkan manajemen
mempunyai lebih banyak pertimbangan dalam pencatatan angka-angka dalam laporan
keuangannya sehingga pelaporan keuangan yang dilakukan cenderung memerlukan proses
yang lebih lama.
Variabel CFO terlihat memiliki pengaruh negatif terhadap RAT. Hal ini menunjukkan
bahwa ada kecenderungan dalam 26 perusahaan yang menjadi sampel, semakin besar tingkat
arus kas besih operasi perusahaan maka perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin
lebih lama dalam melakukan pelaporan keuangannya. Selain itu perusahaan yang memiliki
tingkat arus kas yang lebih tinggi dapat menjalankan usahanya dengan lebih cepat.
Variabel BIG4 terlihat memiliki pengaruh negatif terhadap RAT. Hal ini menunjukkan
apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang merupakan BIG4 maka pelaporan keuangan
perusahaan tersebut cenderung lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh
KAP non-BIG4. Salah satu hal yang dapat menjelaskan karena BIG4 memiliki klien yang
terlalu banyak.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil yang telah ada, dapat dilihat secara parsial bahwa rotasi auditor
berpengaruh secara signifikan terhadap Real Absolute Timeliness pada perusahaan
perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sering dilakukan rotasi auditor
maka akan terjadi penurunan kualitas audit.
2. Sesuai dengan hasil yang telah ada, secara parsial dapat dilihat juga bahwa rotasi KAP
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Real Absolute Timeliness pada perusahaan
perbankan. Hal tersebut terjadi karena waktu penelitian yang cenderung lebih singkat dan
sebagian besar KAP adalah BIG4.
3. Jika dilihat secara simultan, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, seluruh
variabel bebas yaitu Partner Rotation, Firm Rotation, Size, Lev, CFO, dan Big Four
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Real Absolute Timeliness.
5.2 Saran
5.2.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat mencari lagi alat ukur yang lebih baik lagi
dalam mempresentasikan kualitas audit, contohnya audit report lag. Selain itu, peneliti juga
dapat mencoba untuk melakukan penelitian dengan ukuran-ukuran timeliness lainnya.
Penelitian juga dapat dilakukan pada industri-industri lain selain industri perbankan dan
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dilakukan dengan membandingkan tahun sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri
keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002 dan tahun sesudahnya.
5.2.2 Saran untuk Regulator
Terkait dengan hasil pengujian dalam penelitian ini yang tidak mendukung
dilakukannya rotasi audit, khususnya KAP, Departemen Keuangan sebagai lembaga yang
menyusun dan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan
Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 yang mengatur tentang pembatasan masa
audit, sebaiknya mengevaluasi dan mendalami bagaimana pengaruh dari peraturan yang telah
dikeluarkan di lapangan. Dengan demikian, dapat ditentukan apakah peraturan ini harus tetap
dipertahankan atau perlu untuk direvisi kembali karena waktu rotasi dirasa terlalu lama, yaitu
6 tahun.
5.2.3 Saran untuk Akuntan Publik
Auditor perlu terus menyadari pentingnya menjaga indepedensi dalam memberikan
jasa audit kepada perusahaan. Terkait dengan KMK yang mengatur adanya pembatasan masa
pemberian jasa audit, akuntan publik harus terus mematuhi peraturan yang ada sambil
berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang diberikannya dari waktu ke waktu.
Karena objek penelitian adalah industri perbankan maka diharapkan juga auditor lebih
memahami tentang industri perbankan sehingga auditor dapat lebih memahami keadaan bank
tersebut.
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Lampiran 1
Data Perusahaan Perbankan tahun 2008
BANK
AGRO
BABP
BCIC
BDMN
BBNI
BNII
BBRI
BNLI
BACA
BBCA
BBKP
BBNP
BEKS
BKSW
BMRI
BNBA
BNGA
BSWD
BTPN
BVIC
INPC
MAYA
MCOR
MEGA
PNBN
SDRA

RAT
PROTATION
0.144
1
0.456
1
-0.322
1
0.211
1
0.089
0
0.6
0
0.455
1
0.478
0
0.211
1
0.378
1
-0.189
0
0.044
1
0.211
0
0.667
0
0.389
0
0.378
1
0.477
0
0.4
0
0.12
0
0.12
1
0.078
1
0.12
1
0.356
0
0.044
0
0.211
1
0.556
1

2008
FROTATION SIZE
1 21.67
0 22.56
0 22.44
0
25.4
0 26.03
0 24.76
0 26.22
0 24.71
0 21.26
0 26.23
0 24.21
1 22.03
1 21.12
0 21.49
0 26.61
1 21.44
1 25.36
0 21.03
0 23.34
1 22.45
1 23.27
0 22.43
0 21.46
0 24.27
0 24.88
1
21.4

LEV
90.95%
91.97%
127.50%
89.64%
92.34%
91.02%
90.92%
91.95%
88.67%
90.52%
93.33%
90.80%
94.09%
93.74%
91.48%
80.76%
90.93%
79.21%
88.19%
90.61%
92.84%
82.76%
87.50%
91.77%
86.49%
89.86%
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CFO
BIG4
-0.1663
0
-0.0545
1
-0.4077
0
0.0348
1
-0.0564
1
-0.0139
1
-0.0698
1
0.0946
1
-0.1377
0
-0.0079
1
-0.0753
1
0.0022
0
0.0149
0
-0.8755
0
0.0075
1
-0.058
1
-0.04
1
-0.2891
1
0.02
1
-0.0314
0
0.0011
0
0.023
0
0.0485
0
-0.1638
1
0.019
1
0.0527
0

Lampiran 2
Data Perusahaan Perbankan tahun 2009
BANK
AGRO
BABP
BCIC
BDMN
BBNI
BNII
BBRI
BNLI
BACA
BBCA
BBKP
BBNP
BEKS
BKSW
BMRI
BNBA
BNGA
BSWD
BTPN
BVIC
INPC
MAYA
MCOR
MEGA
PNBN
SDRA

RAT
PROTATION
0.378
1
0.289
0
-0.333
0
0.544
0
0.556
0
0.211
1
0.078
1
0.489
0
0.1
1
0.289
0
0.1
1
0.067
1
-0.089
1
0.1
0
0.411
1
0.067
0
0.489
1
0.078
0
0.411
1
0.133
1
0.441
1
0.133
1
0.378
1
0.089
1
0.067
1
0.378
1

2009
FROTATION SIZE
1 21.82
0 22.67
0 22.74
0 25.31
0 26.15
0 24.83
0 26.48
0 24.75
0 21.96
0 26.37
0 24.34
1 22.08
1 21.08
1 21.58
1
26.7
0
21.6
0
25.4
0 21.15
1 23.83
0 22.72
1 23.46
0 22.76
0 21.75
1
24.4
1 25.08
1
21.6

LEV
88.33%
92.29%
92.44%
83.87%
91.57%
91.11%
91.40%
91.25%
85.41%
90.13%
93.16%
90.52%
103.27%
92.39%
91.05%
82.75%
89.47%
80.33%
90.85%
91.45%
93.76%
86.98%
89.23%
91.42%
85.04%
89.45%
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CFO
BIG4
0.1496
0
0.0494
1
0.058
0
-0.0041
1
0.0233
1
0.0677
1
0.0844
1
-0.0665
1
0.5003
0
0.1104
1
0.0917
1
-0.0574
0
-0.1034
0
0.09
0
0.0344
1
0.1725
1
-0.0234
1
0.0611
1
0.1345
1
0.0065
0
-0.0016
0
0.0313
0
0.1995
0
0.355
1
0.1164
1
0.0809
0

Lampiran 3
Data Perusahaan Perbankan tahun 2010
BANK
AGRO
BABP
BCIC
BDMN
BBNI
BNII
BBRI
BNLI
BACA
BBCA
BBKP
BBNP
BEKS
BKSW
BMRI
BNBA
BNGA
BSWD
BTPN
BVIC
INPC
MAYA
MCOR
MEGA
PNBN
SDRA

RAT
0.089
0.111
-0.156
0.611
0.411
0.022
0.022
0.456
0.178
0.144
0.188
0.333
0.144
0.411
0.011
0.022
0.478
0.022
0.411
0.022
0.322
0.111
0.178
0.022
0.022
0.5

PROTATION
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

2010
FROTATION SIZE
1 21.84
0 22.88
0
23.1
0 25.49
0 26.24
0 25.04
0 26.72
0 25.02
0
22.2
0
26.5
0 24.58
1 22.39
1 21.17
0 26.83
0 26.83
0
21.7
1 25.69
0 21.17
0 24.26
1 23.06
0 23.56
0 23.04
0 22.19
0 24.67
0 25.41
0
21.9

LEV
90.89%
91.76%
92.82%
84.26%
86.67%
90.07%
90.85%
89.18%
87.63%
89.34%
93.93%
90.24%
83.57%
90.64%
90.64%
83.66%
90.36%
79.70%
87.78%
92.79%
97.34%
85.32%
88.03%
91.54%
87.78%
87.87%
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CFO
-0.0059
0.0972
0.0819
-0.03
-0.0622
-0.0046
0.1467
0.078
0.1638
0.0096
0.1394
-0.0625
-0.1061
-0.033
0.1067
0.0326
0.0797
-0.286
-0.0344
0.058
-0.0027
0.0725
0.0658
0.043
0.1496
0.0266

BIG4
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

Lampiran 4
Data Listing Perusahaan Perbankan di BEI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Bank
Bank Agroniaga Tbk
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank Central Asia
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank ICB Bumiputera Tbk
Bank Internasional Indonesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mayapada Internasional Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Mutiara Tbk
Bank Negara indonesia (Persero) Tbk
Bank Nusantara Parahayangan Tbk
Bank Panin Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Pundi Indonesia
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Saudara Tbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bank Victoria Internasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tanggal listing
8 Agustus 2003
23 Agustus 1990
10 Juli 2006
1 Juni 2006
4 oktober 2007
31 mei 2000
29 November 198
6 Desember 1989
15 juli 2002
21 November 198
21 November 200
14 Juli 2003
29 Agustus 2003
4 Juli 2000
25 Juni 1997
25 November 196
10 januari 2001
29 Desember 1982
15 Januari 1990
13 Juli 2001
10 Oktober 2003
15 Desember 2006
1 Mei 2002
12 Maret 2008
30 Juni 1999
3 Juli 2007

ANALISIS PENGARUH..., Giana Ricca, Ak.-IBS, 2011

Lampiran 5
Data Perusahaan Perbankan 2008, 2009 dan 2010
(Cross-Section Method)
RAT
0.144
0.378
0.089
0.289
0.111
-0.322
0.211
0.544
0.611
0.556
0.411
0.6
0.211
0.455
0.078
0.022
0.478
0.489
0.456
0.211
0.1
0.178
0.378
0.289
0.144
0.1
0.188
0.044
0.067
0.333
0.211
-0.089
0.144
0.667
0.1

PROTATION
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0

FROTATION
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1

SIZE
21.67
21.82
21.84
22.67
22.88
22.44
25.4
25.31
25.49
26.15
26.24
24.76
24.83
26.22
26.48
26.72
24.71
24.75
25.02
21.26
21.96
22.2
26.23
26.37
26.5
24.34
24.58
22.03
22.08
22.39
21.12
21.08
21.17
21.49
21.58

LEV
0.9095
0.8833
0.9089
0.9229
0.9176
1.275
0.8964
0.8387
0.8426
0.9157
0.8667
0.9102
0.9111
0.9092
0.914
0.9085
0.9195
0.9125
0.8918
0.8867
0.8541
0.8763
0.9052
0.9013
0.8934
0.9316
0.9393
0.908
0.9052
0.9024
0.9409
1.0327
0.8357
0.9374
0.9239

CFO
-0.1663
0.1496
-0.0059
0.0494
0.0972
-0.4077
0.0348
-0.0041
-0.03
0.0233
-0.0622
-0.0139
0.0677
-0.0698
0.0844
0.1467
0.0946
-0.0665
0.078
-0.1377
0.5003
0.1638
-0.0079
0.1104
0.0096
0.0917
0.1394
0.0022
-0.0574
-0.0625
0.0149
-0.1034
-0.1061
-0.8755
0.09
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BIG4
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0.411
0.389
0.411
0.378
0.067
0.022
0.477
0.489
0.478
0.4
0.078
0.12
0.411
0.411
0.12
0.133
0.022
0.078
0.441
0.322
0.12
0.133
0.111
0.356
0.178
0.089
0.022
0.211
0.067
0.378
0.5

0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0

26.83
26.61
26.7
21.44
21.6
21.7
25.36
25.4
25.69
21.03
21.15
23.34
23.83
24.26
22.45
22.72
23.06
23.27
23.46
23.56
22.43
22.76
23.04
21.46
22.19
24.4
24.67
24.88
25.08
21.6
21.9

0.9064
0.9148
0.9105
0.8076
0.8275
0.8366
0.9093
0.8947
0.9036
0.7921
0.8033
0.8819
0.9085
0.8778
0.9061
0.9145
0.9279
0.9284
0.9376
0.9734
0.8276
0.8698
0.8532
0.875
0.8803
0.9142
0.9154
0.8649
0.8504
0.8945
0.8787

-0.033
0.0075
0.0344
-0.058
0.1725
0.0326
-0.04
-0.0234
0.0797
-0.2891
0.0611
0.02
0.1345
-0.0344
-0.0314
0.0065
0.058
0.0011
-0.0016
-0.0027
0.023
0.0313
0.0725
0.0485
0.0658
0.355
0.043
0.019
0.1164
0.0809
0.0266
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

Lampiran 6
Hasil Pengolahan Data Eviews

Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
Std.
N

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

RAT

66

-.32

.67

.2530

.19596

PROTATION

66

.00

1.00

.5758

.49801

FROTATION

66

.00

1.00

.3333

.47502

SIZE

66

21.03

26.83

23.6311

1.86145

LEV

66

.79

1.28

.9002

.06143

CFO

66

-.88

.50

.0113

.16376

BIGG4

66

.00

1.00

.5606

.50012

Valid N
(listwise)

66

Sumber: Pengolahan Data Sekunder

Uji Normalitas
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Series: Residuals
Sample 1 66
Observations 66

7
6
5
4
3
2
1
0

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0

0.1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.26e-16
-0.005001
0.261833
-0.298156
0.136588
0.156618
2.245597

Jarque-Bera
Probability

1.834912
0.399534

0.2

Hasil Output Eviews dengan Cross-Sectional

Dependent Variable: RAT
Method: Least Squares
Date: 08/05/11 Time: 15:00
Sample: 1 66
Included observations: 66
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.339111

0.351546

0.964628

0.3387

PROTATION

-0.162663

0.039299

-4.139099

0.0001

FROTATION

0.070422

0.042244

1.667037

0.1008

SIZE

0.056964

0.013180

4.321960

0.0001

LEV

-1.470960

0.322293

-4.564043

0.0000

CFO

-0.448608

0.117877

-3.805739

0.0003

BIG4

-0.058459

0.051059

-1.144929

0.2569

R-squared

0.514151

Mean dependent var

0.253015

Adjusted R-squared

0.464742

S.D. dependent var

0.195958

S.E. of regression

0.143365

Akaike info criterion

-0.946840

Sum squared resid

1.212660

Schwarz criterion

-0.714604

Log likelihood

38.24572

Hannan-Quinn criter.

-0.855072
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F-statistic

10.40613

Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

1.820473

Uji multikolinieritas dengan matriks korelasi (output eviews)

RAT

PROTATION FROTATION

SIZE

LEV

CFO

BIG4

RAT

1.000000

-0.427784

-0.131451

0.339831

-0.308942

-0.200272

0.279342

PROTATION

-0.427784

1.000000

0.346844

-0.080660

0.076662

0.091374

-0.265796

FROTATION

-0.131451

0.346844

1.000000

-0.291667

0.076031

0.046470

-0.345386

SIZE

0.339831

-0.080660

-0.291667

1.000000

0.050343

0.178309

0.635268

LEV

-0.308942

0.076662

0.076031

0.050343

1.000000

-0.294030

-0.223827

CFO

-0.200272

0.091374

0.046470

0.178309

-0.294030

1.000000

0.184956

BIG4

0.279342

-0.265796

-0.345386

0.635268

-0.223827

0.184956

1.000000

Hasil Uji t

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 08/05/11 Time: 15:07
Sample: 1 66
Included observations: 66

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.163686

0.183640

0.891345

0.3764

PTENURE

-0.000887

0.020529

-0.043229

0.9657

FTENURE

0.010572

0.022067

0.479067

0.6337

SIZE

0.000815

0.006885

0.118410

0.9061

LEV

-0.076862

0.168359

-0.456537

0.6497

CFO

0.065123

0.061576

1.057598

0.2945

BIG4

-0.004864

0.026672

-0.182358

0.8559
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Personal Data
Full Name

Giana Ricca

Nick Name

Ricca

Place and Date of Birth

Medan, 10 May 1989

Age

22 years old

Gender

Female

Marital Status

Single

Nationality

Indonesia

Religion

Moeslem

Formal Education
2007 – Present

STIE Indonesia Banking School

2005 – 2007

SMA Negeri 3 Jakarta

2004 – 2005

SMA Harapan 1 Medan

2001 – 2004

SMP Harapan 1 Medan

1995 – 2001

SD Kemala Bhayangkari 1 Medan
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Informal Education
2010

IELTS Preparation Class The British Institute

2007 – 2010

English Course The British Institute

Training and Seminar Experience
2010

Credit Analys

2010

AGTI International Financial Reporting&Accounting
Standards

2010
2010

Basic Treasury
Human Resources Readiness In Facing the Dynamics of
Technology Information
Seminar of Writing Scientific Papers

2010

Customer Service and Selling Skill

2009

Banking Criminals Acts, Corruption and Money Laundring

2009

Bank Fraud

2009

Basic Activist Training Program
Service Excellent
Islamic Economy Study Club

2008
2008
2008

Promoting Good Governance And Sustainable Competitive
Advantage Through Accounting Education Transformation

2008
Achievements

2003

Gadis Sampul Finalist 2003 of Gadis Magazine

Internship Experience
2009

: Bank Indonesia Pusat, Jakarta

2008

: BPR Artha Sumber Arum, Yogyakarta
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