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1. Pendahuluan 

Perusahaan go public yang berada di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan 
keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik sesuai Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia. Hal ini berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 
29/PJOK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 
dimana perusahaan wajib mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

Akuntan publik sebagai pihak ketiga dipercaya dapat memberikan keyakinan kepada investor 
dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya (Agusti dan 
Pertiwi, 2013). Pada intinya audit digunakan untuk memberikan kepastian yang dibutuhkan bagi 
investor saat mengandalkan laporan keuangan yang diaudit. Lebih tepatnya peran auditing adalah 
mengurangi asimetri informasi dalam pelaporan keuangan (Adeyemi dan Fagbemi, 2010). 

Kasus mengenai kualitas audit yang buruk di Indonesia salah satu nya terjadi pada KAP mitra 
Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni Purwantono, Suherman & Surja dalam mengaudit 
laporan keuangan milik perusahaan operator telekomunikasi, Indosat Ooredoo. Menurut 
kesepakatan yang diumumkan oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
pada 09 Februari 2017 waktu Washington, KAP Purwantono, Suherman, & Surja membayar 
denda senilai US$ 1 juta atau sekitar Rp 13,3 miliar kepada regulator AS, akibat divonis gagal 
melakukan audit laporan keuangan klien. Temuan itu berawal ketika KAP mitra EY di AS 
melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil 
audit atas perusahaan telekomunikasi tidak didukung dengan data yang akurat yakni dalam hal 
persewaan lebih dari empat ribu unit tower selular dimana afiliasi EY di Indonesia itu meliris 
laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (www.bisnis.tempo.co).  

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus – kasus mengenai audit di Indonesia, maka 
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mulai mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar 
masa perikatan dapat dibatasi dengan adanya himbauan tersebut. Berdasarkan Undang – Undang 
(UU) No. 5 Tahun 2011, pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit oleh 
Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang 
berturut – turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan 
pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 
Tahun 2015 dimana pada Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi 
keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 
(lima) tahun buku berturut – turut. Pada pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa Akuntan Publik dapat 
memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut – turut tidak memberikan jasa 
audit. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah rotasi dan tenur 
dari KAP yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Salah satu faktor yaitu audit 
rotation yang merupakan pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya 
dapat mengaudit laporan keuangan suatu entitas maksimal 3 tahun berturut – turut. Faktor lain 
yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit tenure yang dapat dilihat dari lamanya 
perikatan antara auditor dengan klien nya. 

Selain faktor – faktor yang telah dijelaskan, terdapat salah satu faktor lagi yang dapat 
mempengaruhi kualitas audit yaitu fee audit. Fee audit merupakan gaji yang diterima auditor dalam 
melakukan tugasnya pada perusahaan klien. Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit 
yaitu semakin tinggi pemberian fee yang diberikan kepada auditor akan membuat auditor 
meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 
prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik (Pramaswaradana & Astika, 2017). 
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2. Landasan Teori 

2.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) memberikan gambaran tentang hubungan agensi sebagai kontrak 
antara satu atau lebih principal yang melibatkan agen untuk melaksanakan aktivitas dengan 
melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari principal. 

Tandiontong (2016) menyatakan Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan 
perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin 
dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga – tenaga professional. Para tenaga professional 
bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen 
perusahaan. Namun disisi lain, pemisahan seperti ini memiliki efek negatif yaitu menimbulkan 
kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang 
tepat antara kepentingan – kepentingan yang ada. 

Fokus pada teori ini adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari 
hubungan antara principal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka principal merancang kontrak 
untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan yang efisien 
dengan tujuan agen dan principal memiliki informasi yang simetris. Artinya agen dan principal 
harus memiliki kualitas informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi yang tidak diketahui 
satu sama lain yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi 

 

2.2 Kualitas Audit 

Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan (Arens, et. al., 2016). 
Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan 
beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. 

Definisi yang diterbitkan oleh Government Accountability Office (2003) kualitas audit adalah 
salah satu yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum atau Generally 

Accepted Auditing Standards (GAAS) untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan 
keuangan yang diaudit dan pengungkapan terkait disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan tidak salah secara 
materil baik karena kesalahan atau penipuan. 

The Financial Reporting Council (FRC) mengembangkan kerangka kualitas audit untuk 
memberikan panduan tentang driver khusus kualitas audit.  Kerangka kualitas audit oleh FRC 
menyatakan bahwa ada lima driver utama kualitas audit yaitu budaya audit perusahaan, 
keterampilan dan kualitas pribadi dari mitra dan staf audit, efektivitas proses audit, keandalan dan 
kegunaan pelaporan audit, dan faktor di luar kendali auditor yang mempengaruhi kualitas audit 
(Johnstone, K., et. al., 2013).  

Berdasarkan draf panduan indikator kualitas audit pada KAP yang dikeluarkan oleh IAPI pada 
17 Oktober 2016, terdapat beberapa indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup 
perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik, antara lain kompetensi 
auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian 
mutu perikatan, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali 
perikatan, organisasi dan tata kelola KAP serta kebijakan imbalan jasa. 

 

2.3 Audit Rotation 

Sarbanes-Oxley (SOX) Act Section 207 mendefinisikan audit rotation sebagai batas periode 
seorang akuntan publik dapat menjadi auditor suatu perusahaan. Menurut Aisyah et al (2014) audit 
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rotation merupakan pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat 
mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal tiga tahun berturut-turut. Ketika perusahaan 
secara sukarela mengganti auditor yang telah mengaudit laporan keuangannya maka akan 
mengakibatkan hilangnya kepentingan ekonomi yang dapat diminimalisir dengan periode rotasi 
dengan jangka waktu yang pendek sehingga auditor dapat mempertahankan independensi nya 
(Ishak, Perdana, & Widjajanto, 2015). 

Seorang auditor yang terlalu dekat dengan perusahaan yang di auditnya akan memiliki rasa 
kekeluargaan terhadap manajemen perusahaan tersebut sehingga akan mengurangi independensi 
dari auditor tersebut ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Sianipar, Desmiyawati, & Hasan (2016), hasilnya terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi pergantian auditor (auditor switching) yaitu ukuran perusahaan, tenur audit, dan 
opini audit. 

 

2.4 Audit Tenure 

Independent Regulatory Board of Auditor (IRBA) atau yang biasa dikenal dengan Public 

Accountants and Auditor Board (PAAB) mendefinisikan audit tenure sebagai lamanya hubungan 
antara auditor dengan klien. Sedangkan menurut Werastuti (2013) audit tenure merupakan jangka 
waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah KAP dengan auditee yang sama. Audit 
tenure juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat dari lamanya perikatan antara auditor 
dengan klien. Menurut Aisyah et al (2014) audit tenure adalah masa perikatan atau jangka waktu 
antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. 

Terdapat dua argumen yang mendukung rotasi mandatory yaitu independensi auditor yang 
dirusak oleh perhubungan jangka panjang dengan manager perusahaan dan kualitas serta 
kompetensi kinerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Menurut 
pendapat pendukung rotasi mandatory auditor, hubungan dalam waktu yang lama dengan 
manager perusahaan merupakan alasan utama yang mengancam dan merusak independensi 
auditor. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih 
mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik 
(Giri, 2010). 

 

2.5 Fee Audit 

Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh IAPI, fee audit atau 
imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan 
dengan pemberian jasa audit. Sedangkan menurut Aisyah et al (2014) fee audit dapat didefinisikan 
sebagai jumlah biaya atau upah yang dibebankan oleh auditor untuk prosees audit kepada 
perusahaan. 

Auditor yang melakukan audit di perusahan yang besar akan menghabiskan banyak waktu dan 
tenaga sehingga akan memperoleh fee yang lebih besar atas jasa yang diberikan. Kemudian 
apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan, maka auditor akan mengaudit laporan 
keuangan konsolidasi yang membuat ruang lingkup audit menjadi luas dan membutuhkan waktu 
yang lebih banyak sehingga auditor akan memperoleh fee yang tinggi atas jasa yang diberikan 
(Jaya, 2018). 

Dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit 
Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh IAPI dalam lampiran 3 disebutkan terdapat beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan oleh anggota dalam menentukan imbalan jasa audit, yaitu kebutuhan 
klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan 
tanggung jawab menurut hukum (statutory duties), tingkat keahlian dan tanggung jawab yang 

Pengaruh Audit Rotation..., Alzena Ayu Maqfira, Ak.-Ibs, 2018



5 
 

melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan 
banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, sistem Pengendalian Mutu 
Kantor, dan basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. 

 

2.6 Audit Rotation dan Kualitas Audit 

Audit rotation oleh SOX Act Section 207 didefinisikan sebagai batas periode seorang akuntan 
publik dapat menjadi auditor suatu perusahaan. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan 
pergantian auditor antara lain ukuran perusahaan, tenur audit,  dan opini audit. Rotasi itu sendiri 
dapat mengakibatkan biaya tambahan ketika sebuah perusahaan mengganti auditornya. Namun 
jika tidak terjadi rotasi, auditor akan mengalami situasi emosional dengan pihak manajemen 
sehingga dapat mengurangi independensi dari auditor itu sendiri. 

Para pendukung rotasi audit berpendapat bahwa rotasi audit dapat meningkatkan sikap auditor 
yang kurang independen dan memperbaiki kualitas audit yang rendah akibat dari masa perikatan 
panjang antara auditor dan klien (Giri, 2010). Siregar dkk (2012) menemukan bukti bahwa masa 
perikatan yang lama dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatory 
auditor diterapkan, sebaliknya setelah rotasi mandatory auditor diterapkan masa perikatan yang 
lama dapat meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh 
hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Audit rotation berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.7 Audit Tenure dan Kualitas Audit 

 Audit tenure yang didefinisikan oleh PAAB sebagai lamanya hubungan antara auditor dan klien 
masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang lama maupun tidak memiliki 
masing – masing kekurangan. Jika perikatan antara klien dan auditor terlalu lama maka akan 
timbul hubungan emosional diantaranya yang dapat mengganggu independensi dari auditor itu 
sendiri. Sebaliknya ketika masa perikatan terjadi terlalu cepat akan menimbulkan kesulitan dalam 
menemukan informasi yang mungkin sengaja disembunyikan oleh pihak manajemen dari 
perusahaan tersebut. 

Mgbame, Eragbhe, & Osazuwa (2012) melakukan penelitian di Nigeria dan membuktikan 
secara empiris bahwa adanya hubungan negatif antara masa perikatan dengan kualitas audit. 
Selanjutnya, Siregar dkk (2012) menemukan bukti bahwa masa perikatan yang lama dapat 
mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatory auditor diterapkan, sebaliknya 
setelah rotasi mandatory auditor diterapkan masa perikatan yang lama dapat meningkatkan 
kualitas audit. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 

 

2.8 Fee Audit dan Kualitas Audit 

Fee audit yang merupakan jasa imbalan atas hasil kerja seorang auditor atas laporan 
keuangan memiliki berbagai macam kriteria. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan memiliki 
tingkat kesulitan audit yang berbeda sehingga imbalan yang diberikanpun harus sesuai dengan 
hasil kerja yang dilakukan oleh seorang auditor. 

Dari hasil penelitian milik Aisyah et al. (2014) dapat ditemukan bahwa secara parsial fee 
audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin tinggi nilai fee 
audit, akan mengakibatkan meningkatnya peluang kualitas audit pada perusahaan. Penilitian yang 
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dilakukan oleh Kurniasih (2014) juga menyatakan bahwa fee audit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa pengaruh fee audit yang dibebankan atau 
dibayarkan oleh perusahaan untuk jasa auditor memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas 
audit yang dihasilkan oleh auditor independen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2012-2017. Jumlah sampel final sebanyak 245 perusahaan dengan periode pengamatan 6 
tahun, seperti tampak pada tabel 3.1 (lihat lampiran). 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini kualitas audit diukur dengan skala, audit rotation diukur dengan variabel 
dummy, audit tenure diukur dengan penjumlahan dan fee audit diukur dengan logaritma natural. 
Tabel 3.2 (lihat lampiran) menunjukkan ringkasan operasionalisasi variabel. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh audit rotation, audit tenure, dan fee audit 
terhadap kualitas audit dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (multiple 

regression analysis) dengan menggunakan software E-views 7. 

 

3.4 Persamaan Penelitian 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ɛ 

Keterangan : 

Y = Kualitas audit 

β 0 = Konstanta 

β 1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien masing-masing variabel 

𝑋1= Audit rotation 

𝑋2 = Audit tenure 

𝑋3 = Fee audit 

Ɛ = error term 
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4. Hasil Penelitian 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 KUALITAS AUDIT AUDIT ROTATION AUDIT TENURE FEE AUDIT 
Mean 2.359184 0.595918 1.567347 20.24225 
Median 2.000000 1.000000 1.000000 20.05384 
Maximum 3.000000 1.000000 5.000000 23.32016 
Minimum 1.000000 0.000000 1.000000 17.24950 
Std. Dev. 0.521630 0.491718 0.789633 1.406934 
Skewness 0.147746 -0.390934 1.278790 0.382818 
Kurtosis 1.956129 1.152830 4.147867 2.071049 
     
Jarque-Bera 12.01503 41.07177 80.22534 14.79338 
Probability 0.002460 0.000000 0.000000 0.000613 
     
Sum 578.0000 146.0000 384.0000 4959.351 
Sum Sq. Dev. 66.39184 58.99592 152.1388 482.9894 
     
Observations 245 245 245 245 

 

Berdasarkan tabel 4.1 masing – masing variabel kualitas audit, audit rotation, audit tenure, dan 
fee audit memiliki data yang tergolong cukup baik dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih kecil 
dibanding nilai rata – rata (mean). Hal ini mengartikan bahwa sebaran data yang dimilikii dalam 
penelitian ini kecil dan tidak memiliki range yang terlalu luas. 

 

4.2 Pengujian Model 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi 

Kualitas Audit = -3.916514 - 0.033408AuditRotation - 0.045470AuditTenure 

                        + 0.314471FeeAudit + ɛ 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statictic Prob 

Audit Rotation -0.033408 0.059635 -0.560204 0.5759 
Audit Tenure -0.045470 0.037820 -1.202266 0.2304 

Fee Audit 0.314471 0.014607 21.52915 0.0000 
C -3.916514 0.314954 -12.43521 0.0000 

Adjusted R-
Square 

   0.659528 

F-statistic    158.5507 
Prob (F-statistic)    0.000000 

Ringkasan Variabel 

Variabel Dependen   :  Kualitas Audit 
Variabel Independen :  Audit Rotation, Audit Tenure, Fee Audit 

 

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel 
yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi t lebih dari 0,05 maka 
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dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Berdasarkan tabel 4.2 variabel audit rotation dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas 
audit. Sedangkan untuk fee audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

 

4.3 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen kualitas audit seperti pada 
tabel 4.2 adalah sebesar 0.659528. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 65.95% variasi kualitas 
audit yang dapat dijelaskan oleh variabel audit rotation, audit tenure, dan fee audit, sedangkan 
sisanya 34.05% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.  

Untuk uji F (simultan) seperti pada tabel 4.2 prob. F-statistic sebesar 0.000000 nilai tersebut 
lebih kecil dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini fit dan secara 
simultan (bersama-sama), variabel audit rotation, audit tenure dan fee audit berpengaruh terhadap 
kualitas audit secara signifikan. 

 
4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Audit Rotation Terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh audit rotation terhadap kualitas audit seperti pada tabel 4.2 menunjukkan hasil 
tidak berpengaruh. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Hartadi (2012) dan Aisyah et al (2014) 
bahwa audit rotation tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun hasil ini bertentangan 
dengan penelitian milik Giri (2010) yang menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif 
terhadap kualitas audit dimana jika terdapat rotasi akan menurunkan kualitas audit. 

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang 
menyebabkan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit adalah kemungkinan pasar 
yang sebenarnya tidak terlalu perduli apakah auditor yang menyatakan opini pada laporan 
keuangan tahunan pernah mengalami rotasi audit atau tidak. Atau dengan kata lain pihak pelaku 
pasar enggan mengeksplorasi lebih jauh mengeksplorasi lebih jauh mengenai auditor dan opini 
yang diberikannya dalam laporan keuangan tahunan. 

Kemungkinan pasar hanya melihat pada keuntungan atau kerugian yang dialami 
perusahaan sehingga tidak memperdulikan adanya rotasi audit atau tidak. Selain itu para 
manajemen cenderung menolak adanya kewajiban rotasi audit karena adanya potensi ancaman 
yang bersifat menggangu, memakan waktu dan proses yang memakan biaya untuk memilih 
auditor yang baru dan memperkenalkan mereka kepada operasi bisnis,prosedur, sistem, dan 
industri perusahaan (Hartadi, 2012). 

 

4.4.2 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit seperti pada tabel 4.2 menunjukkan hasil 
tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmina dan 
Agoes (2014) serta Achyarsyah dan Molina (2014) bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap 
kualitas audit. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Siregar 
(2012) yang menemukan bukti bahwa masa perikatan yang lama dapat mempengaruhi kualitas 
audit. 

Pernyataan yang menyatakan bahwa lamanya perikatan yang terjalin antara auditor dan 
auditee akan meningkatkan atau menurunkan kualitas audit tidak dapat dibuktikan dengan hasil 
penelitian ini. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruhnya lama perikatan antara auditor dan 
kliennya yang dapat mempengaruhi kualitas audit baik perikatan yang lama maupun sebentar. 
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Sehingga perusahaan dapat memaksimalkan batas waktu perikatan selama tujuan dari perikatan 
itu adalah untuk mengurangi biaya – biaya yang akan timbul akibat adanya pergantian auditor. 
Namun perusahaan harus tetap memperhatikan dan mengindahkan peraturan dari batas waktu 
perikatan (Rahmina dan Agoes, 2014). 

Seorang auditor yang memiliki kompetensi dan independensi tinggi tidak akan terpengaruh 
dengan lamanya perikatan yang dijalin dengan sebuah perusahaan yang mengakibatkan tenure 
panjang tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor tersebut. 
Karena dalam suatu perikatan auditor akan melakukan audit atas laporan keuangan sesuai 
dengan standar yang berlaku sehingga laporan keuangan auditan akan memuat hasil yang sama 
dengan auditor yang memiliki perikatan sebentar ataupun perikatan yang lama dengan 
perusahaan.  

 

4.4.3 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh fee audit  terhadap kualitas audit seperti pada tabel 4.2 menunjukkan hasil 
berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Kurniasih dan Rohman (2014) serta Chrisdinawidanty, Tugiman, dan Muslim (2016) bahwa fee 
audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Biaya audit yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit. Perusahaan manufaktur 
yang besar akan memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu 
mencari auditor dalam KAP yang dapat menghasilkan laporan audit berkualitas sehingga akan 
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang dapat bersaing di pasar. Pengambilan 
keputusan mengenai anggaran biaya audit yang tidak tepat oleh auditor tanpa sesuai dengan 
aturan dapat menyebabkan penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan pengauditan 
(Kurniasih dan Rohman, 2014). Berdasarkan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa, fee audit yang 
dibayarkan lebih besar memiliki hasil audit yang berkualitas sehingga dapat memuaskan klien. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa audit audit rotation dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 dan fee audit 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2017. 

Berdasarkan penelitian ini audit rotation dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas 
audit. Hal ini disebabkan oleh manajemen yang memiliki kecenderungan untuk menolak adanya 
peraturan rotasi audit dengan berbagai alasan. Alasan yang dimaksud manajemen perusahaan 
antara lain bersifat mengganggu, memakan waktu dan proses yang memakan biaya untuk memilih 
auditor yang baru dan memperkenalkan mereka kepada operasi bisnis, prosedur, sistem, dan 
industri perusahaan. Sehingga para manajemen menolak adanya rotasi audit untuk meminimalkan 
biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2017, variabel yang 
digunakan hanya rotasi audit, tenur audit dan fee audit serta pengukuran kualitas audit yang hanya 
menggunakan skala. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Audit Quality Metric Score untuk 
pengukuran kualitas audit, kemudian menambahkan beberapa variabel seperti independensi 
auditor atau kompetensi auditor serta menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur seperti 
pada Kantor Akuntan Publik. 
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LAMPIRAN 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur 152 

Perusahaan tidak terdaftar berturut – turut selama tahun 

2012-2017 

(24) 

Perusahaan delisting selama tahun 2012 - 2017 (4) 

Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan 

secara berturut – turut tahun 2012 - 2017 

(20) 

Perusahaan tidak mencantumkan nama KAP dan Auditor (6) 

Perusahaan tidak mencantumkan akun professional fee (24) 

Perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah (20) 

Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel 54 

Total observasi (6 tahun) 324 

Data outlier (79) 

Total observasi akhir 245 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Instrumen 

Kualitas 
Audit 

Kualitas audit adalah salah 
satu yang dilakukan sesuai 
dengan standar audit yang 
berlaku umum atau GAAS 
untuk memberikan jaminan 
yang wajar bahwa laporan 
keuangan yang diaudit dan 
pengungkapan terkait 
disajikan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang 
berlaku umum atau GAAP 
dan tidak salah secara 
materil baik karena 
kesalahan atau penipuan 
(GAO, 2003). 

 

1 untuk KAP non 
big four, 2 untuk 
KAP yang 
berafiliasi dengan 
asing non big 

four, dan 3 untuk 
KAP yang 
berafiliasi big 

four.  

Skala 
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Audit 
Rotation 

Audit rotation sebagai batas 
periode seorang akuntan 
publik dapat menjadi auditor 
suatu perusahaan (SOX Act 
Section 207). 

 

 

Skor 1 jika 
perusahaan 
melakukan rotasi 
selama periode 
penelitian dan 
skor 0 jika 
sebaliknya. 

Variabel 
dummy. 

Audit 
Tenure 

Audit tenure sebagai 
lamanya hubungan antara 
auditor dengan klien 
(Independent Regulatory 

Board of Auditor/IRBA). 

 

 

Menghitung 
jumlah tahun 
perikatan antara 
perusahaan 
sampel dan 
auditor 

Penjumlahan 

Fee 
Audit 

Fee audit atau imbalan jasa 
adalah imbalan yang diterima 
oleh akuntan publik dari 
entitas kliennya sehubungan 
dengan pemberian jasa audit 
(Peraturan Pengurus IAPI). 

 

Logaritma natural 
dari fee audit 
yaitu ln 𝑛 

Rasio 
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