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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel 

reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas 

audit. Reputasi KAP merupakan variabel dummy yang terdiri dari KAP Big four 

dan KAP non–Big four, audit tenure diukur dengan menggunakan skala 

interval, dan ukuran perusahaan klien adalah logaritma natural dari total aset 

perusahaan.  

Kualitas audit diukur dengan menggunakan proksi akrual diskresioner 

perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

sampel dari penelitian ini adalah 76 perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 76 

perusahaan pada tahun 2011–2014. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan 

pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya yang kemudian 

dianalisa menggunakan program software SPSS 21. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel reputasi KAP tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit dengan proksi akrual diskresioner, audit 

tenure tidak berpengaruh negatif dan signifikan, dan ukuran perusahaan klien 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan proksi akrual 

diskresioner. 

 

Kata kunci: Kualitas audit, akrual diskresioner, reputasi KAP, audit tenure, 

ukuran perusahaan klien. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate whether variables 

reputation KAP, audit tenure, and the size of the client company associated to 

audit quality. Reputation KAP is a dummy variable that consists of KAP Big 

Four and KAP non–Big Four, audit tenure is measured by using interval scale, 

and the size of the client company is the natural logarithm of the total assets of 

the company. 

Audit quality is measured by using a proxy of discretionary accruals of 

the company. The sample selection using purposive sampling method and 

sample of this research are 76 companies LQ 45 listed in the Indonesia Stock 

Exchange (BEI). Data obtained from secondary data in the annual reports of 76 

companies in 2011–2014. The hypothesis in this study was based on previous 

research and other supporting various theories which are then analyzed using 

SPSS 21 software program. The results of this study indicate that the variable 

reputation KAP has no positive effect and significant on audit quality by proxy 

discretionary accruals, audit tenure has no negative effect and significant, and 

the size of the client company's has positive effect and significant on audit 

quality by proxy discretionary accruals. 

 

 

Keywords: Audit quality, discretionary accruals, the reputation of KAP, audit 

tenure, the size of the client company. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dalam dunia usaha ini semakin ketat, termasuk 

persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan 

perkembangan perusahaan go public di Indonesia mengalami kemajuan 

yang pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan informasi 

laporan keuangan yang meningkat (Putra, 2013 dalam Kurniasih dan 

Rohman, 2014). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan dari laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.  

Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama pemakai laporan keuangan. Namun, terkadang laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai 

dalam mengambil keputusan sehingga diperlukan pihak ketiga yang 

independent atau auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi 

dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit 

agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut 

dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 
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yang sesungguhnya. Laporan keuangan menjadi sumber informasi 

keuangan yang penting bagi investor dan kreditur. Salah satu unsur laporan 

keuangan yang sering diperhatikan adalah laporan laba rugi di mana 

informasi mengenai laba akan dilaporkan. Namun pelaporan laba tersebut 

belum tentu menunjukkan laba yang sesungguhnya, karena laba tersebut 

mungkin mengandung unsur akrual yang dapat menjadi risiko informasi 

akibat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Auditor dituntut untuk 

menilai kewajaran penyajian laba tersebut (Chairunissa & Sylvia, 2012). 

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) menginginkan untuk memiliki 

auditor yang dapat bekerja dengan baik dalam melakukan audit sehingga 

dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis 

pelayanan jasa audit laporan keuangan dan harus dapat menghimpun klien 

sebanyak mungkin serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas 

sehingga auditor dituntut untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik. 

Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun 

pihak ketiga lainnya (Sinaga, 2012). Hasil kualitas audit juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna 

informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak 

kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan 

khususnya investor (Dahlan, 2009). 
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Tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik 

sehingga dapat menurunkan reputasi sebagai auditor, dan masih ada banyak 

kantor akuntan publik yang melakukan kesalahan (Edwin, Aries, dkk., 

2011). Guna menunjang keprofesionalismenya, auditor dalam 

melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar 

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain standar 

audit, auditor juga harus patuh kepada hukum serta mentaati kode etik 

profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang 

mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal 

yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental 

serta setiap kantor akuntan publik harus bisa menjaga reputasinya. Reputasi 

KAP sangatlah penting dalam menjaga kualitas audit. AAA Financial 

Accounting Commite (2000) dalam Hartadi (2009) menyatakan bahwa 

kualitas audit dapat dipengaruhi reputasi KAP–nya. 

Tidak mudah menjaga reputasi yang melekat pada suatu KAP 

karena hal tersebut merupakan jaminan yang dapat meningkatkan kualitas 

hasil pemeriksaannya. Beberapa penelitian yang menggunakan Big four dan 

non–Big four sebagai proksi atas reputasi kantor akuntan publik, 

menemukan bukti bahwa, reputasi KAP mempengaruhi kualitas audit 

(Efraim, 2010). Law, (2008); Francis dan Yu, (2009) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 
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sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan 

salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) 

sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi 

auditor.  

Audit tenure juga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat 

dari lamanya tenur audit antara auditor dari sebuah KAP dengan auditee 

yang sama, (Werastuti, 2013 dalam Fierdha, 2014). Masa perikatan antara 

auditor dari KAP dengan auditee yang sama menjadi fokus dari banyak 

perdebatan. Salah satunya yaitu pada saat dewan komisaris yang diberi 

kewenangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

mengenai pengambilan keputusan apakah akan mengganti auditor KAP 

setelah beberapa periode waktu atau untuk membangun dan 

mempertahankan hubungannya. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 

kasus audit di Indonesia mengenai audit tenure, maka Pemerintah Republik 

Indonesia mengeluarkan himbauan perotasian agar masa perikatan auditor 

(audit tenure) dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut. Penerapan 

rotasi tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu, Undang–

Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 

dimana terdapat aturan pemerintah mengenai lamanya waktu seorang 

auditor atau KAP berkerja dalam kontrak (audit tenure) (Fierdha, 2014). 

Penerapan ketentuan rotasi wajib juga dilandasi alasan teoritis bahwa 

penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan 
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meningkatkan independensi auditor baik secara independence in fact dan 

independence in appearance dan performance (Hartadi, 2009).  

Ada satu fenomena dimana sebenarnya sulit untuk mengaitkan 

langsung antara kewajiban rotasi dengan kualitas audit, tetapi utamanya 

pada poin kualitas, memang dimungkinkan bahwa kedekatan emosional 

yang terlalu lama akibat tenure yang panjang antara auditor dan klien dapat 

mengakibatkan terganggunya kualitas audit yang dapat berpengaruh juga 

terhadap reputasi auditor tetapi apabila auditor tetap menjaga sikap 

profesionalnya, maka tidak akan pernah terganggu kualitasnya walaupun 

audit tenure–nya lama (Hartadi, 2009). 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu ukuran 

perusahaan klien. Ukuran perusahaan juga menanggung peranan penting 

dalam perusahaan yang melakukan manipulasi data akuntansi. Ukuran 

perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena 

semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk 

investor dalam pengambilan keputusan tersebut semakin banyak dan 

perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan 

lebih berhati–hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga 

berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat 

(Nasution dan Setiawan, 2007:10 dalam Astiani, 2013). Berbeda dengan 

perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan 
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yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaannya hingga perusahaan tersebut dapat berkembang menjadi 

perusahaan besar (Astiani, 2013). 

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa telah banyak 

dilakukan peneliti sebelumnya. Begitu banyaknya kontroversi hasil riset 

mengenai hubungan Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, dan Reputasi 

KAP terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Penelitian Bambang H. (2009) 

menyatakan bahwa fee audit berpengaruh positif sedangkan tenur rotasi dan 

reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang dengan menggunakan KAP 

yang sama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki 

auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan 

selama penugasan dapat mempengaruhi objektivitas auditor, serta bukan 

tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta 

yang menunjukkan rendahnya integritas dan reputasi auditor akibat terlalu 

lama audit tenure–nya dan tidak dilakukannya perotasian.  

Francis & Yu (2009) menggunakan total akrual diskresioner sebagai 

ukuran dari kualitas akrual yang dijadikan proksi dari kualitas audit. Akrual 

diskresioner mengindikasikan perilaku manajemen laba yang juga 

mengukur kualitas akrual. Rendahnya kualitas akrual menunjukkan bahwa 

auditor tidak mampu dalam membatasi pengaturan akrual diskresioner oleh 

manajemen, yang menunjukkan kualitas audit yang rendah. Hasil yang 
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diperoleh dari penelitian tersebut mengindikasikan perusahaan yang diaudit 

oleh baik KAP yang lebih besar (Big four) maupun KAP yang kecil (non–

Big four) memiliki akrual diskresioner yang kecil. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan kualitas auditnya lebih tinggi. 

De Angelo (1981) dalam Dahlan (2009), menganalisis hubungan 

antara kualitas audit dan reputasi audit. Hasilnya ialah reputasi auditor size 

besar (Big–audit) lebih berkualitas dibanding dengan auditor size kecil 

(non–Big audit). Kecakapan profesional auditor size besar lebih memiliki 

kemampuan teknikal untuk menemukan pelanggaran dalam sistem 

akuntansi kliennya dibandingkan dengan auditor size kecil. Law (2008) 

dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa reputasi KAP dapat 

terepresentasi dari berapa banyak auditor bersangkutan disewa oleh 

manajer. Semakin sering auditor disewa, semakin tinggi pula reputasi KAP 

bersangkutan. Kemudian, bukti bahwa KAP Big four lebih independen 

daripada KAP non–Big four. Apabila dianalogikan bahwa KAP Big four 

lebih memiliki reputasi daripada KAP non–Big four, maka dapat dikatakan 

bahwa reputasi auditor memang mempengaruhi kualitas auditor. 

Sementara itu, menurut penelitian Douglas J. Skinner and Suraj 

Srinivasan (2012) yang dilakukan di Jepang terhadap berbagai perusahaan 

besar dan kecil yang menggunakan jasa auditor menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara kualitas audit dengan 

ukuran perusahaan. Kemudian variabel reputasi KAP memiliki pengaruh 
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positif yang signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dan menjaga 

reputasi sebagai sebuah KAP sangatlah penting. Perusahaan–perusahaan 

dan juga masyarakat di Jepang sangat menjunjung tinggi integritas yang 

dimiliki oleh KAP yang ada di sana karena dengan begitu jika suatu KAP 

memiliki reputasi yang tinggi akan berdampak baik terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukannya.  

Siregar dan Utama (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan natural logaritma total asset perusahaan 

pada akhir tahun berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit, 

artinya semakin besar ukuran perusahaan biasanya memiliki kualitas audit 

yang berkualitas karena mampu untuk memperkecil terjadinya akrual 

diskresioner atau manajemen laba. Perusahaan tersebut juga harus menjaga 

nama baiknya di masyarakat dan investor sehingga untuk menjaganya maka 

perusahaan melaporkan laporan keuangan yang sesunggunhnya. Berbeda 

dari penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Dechow and Dichew (2002) dalam Chih–Ying et al. (2008), 

menemukan bahwa klien besar cenderung memiliki akrual yang lebih stabil 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian, besarnya ukuran 

perusahaan akan berdampak terhadap kualitas audit yang tinggi dan 

mencerminkan kinerja perusahaan yang tinggi, karena perusahaan tersebut 

mampu untuk menstabilkan labanya tanpa dimanipulasi. Berdasarkan 
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uraian di atas, maka alasan penulis pemilihan topik dalam penelitian ini 

adalah karena adanya kesenjangan gap dan perbedaan penelitian terdahulu 

dari ketiga variabel. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada variabel–

variabel yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik, kecuali penelitian Dyah Setyaningrum (2012) yang 

dilakukan pada auditor pemerintah (BPK). Kemudian, peneliti Efraim 

Ferdinan Giri (2010) melakukan penelitiannya dengan menggunakan dua 

variabel di atas, yaitu audit tenure dan reputasi KAP. 

Penulis akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Efraim 

Ferdinan Giri (2010) dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan 

klien untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas audit di mana 

menggunakan data sampel dan periode tahun yang berbeda juga, yaitu 

dengan menggunakan data perusahaan–perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011–2014. Perusahaan LQ 45 dipilih 

karena merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di 

mana perusahaan dan saham–sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi, yang berarti pelaku pasar modal sudah 

mengakui dan percaya bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari 

perusahaan ini baik dan akan berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan serta kinerja perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  
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“Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan 

Klien terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai 

pengaruh reputasi KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit tenure terhadap 

kualitas audit, maka berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan 

diteliti adalah: 

1. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah pengaruh ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

4. Apakah reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien 

berpengaruh secara bersama–sama terhadap kualitas audit? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh reputasi KAP  terhadap kualitas audit. 

2. Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. 

3. Pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. 

4. Pengaruh reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien 

berpengaruh secara bersama–sama terhadap kualitas audit. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti mengenai 

pengaruh reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien 

terhadap kualitas audit dan untuk mengetahui kualitas audit dalam 

perusahaan–perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian 

dibidang pengauditan. 

3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusahan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian 

ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang berhubungan 

dengan pembahasan masalah pada penelitian ini dan dapat 

dijadikan acuan penelitian, penelitian terdahulu yang mengenai 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas penjelasan variabel penelitian dan operasional 

definisi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian hasil dan analisis dari bab 

tiga, yaitu : deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian, dan saran bagi 

pihak–pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Godfrey et al (2010) menjelaskan bahwa teori keagenan pertama 

kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) agency theory adalah sebuah kontrak antara manajer 

(agent) dengan pemilik (principal) yang menggambarkan suatu 

hubungan perwakilan (agency) terjadi karena adanya suatu perjanjian 

dimana satu pemilik (principal) menggunakan wakil atau manajer 

(agent) untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan pemilik. 

Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam 

kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Prinsipal menginginkan hasil akhir keputusan yang 

menghasilkan laba sebesar–besarnya atau peningkatan nilai investasi 

dalam perusahaan. Agen pun pasti memiliki kepentingan pribadi yang 

ingin dicapaiyakni penerimaan kompensasi yang memadai atas kinerja 

yang dilakukan. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan 

kemampuannya memperbesar laba. Semakin tinggi jumlah laba yang 

dihasilkan oleh agen (manajemen), prinsipalakan memperoleh deviden 

yang semakin tinggi, maka agen dianggap berhasil atau berkinerja baik 

sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Agen pun memenuhi 
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tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi (Dahlan, 

2009).  

Pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah pemegang saham, 

sedangkan pihak yang bertindak sebagai agen adalah manajer. Masalah 

yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah ketidak 

lengkapan informasi, yaitu saat tidak semua kondisi diketahui oleh 

kedua belah pihak. Hal ini disebut dengan asimetri informasi (Varadita, 

2012). Jika laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan 

sebenarnya, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 

prinsipal dan dapat mengakibatkan kualitas perusahaan menjadi 

menurun (Hartadi, 2009 dalam Varadita, 2012). Untuk mengurangi 

adanya asimetri informasi tersebut, ada solusi yang dapat ditempuh yaitu 

melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen. Auditor 

merupakan pihak independen yang menjembatani hubungan antara 

prinsipal dan agen (Varadita, 2012). Auditor sebagai pihak ketiga 

dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen 

apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui 

laporan keuangan serta mengevaluasi kinerja manajer serta memberikan 

insentif kepada manajer, misalnya saham, agar kepentingan investor dan 

manajer bisa sejalan. 

Auditor haruslah menjadi pihak independen yang tidak mudah 

terpengaruh terhadap tenure, yaitu lamanya perikatan audit klien dengan 

auditor, sehingga hasil pengawasan yang dilaksanakan merupakan bukti 
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yang obyektif terhadap kualitas audit yang diberikan. Pemerintah 

Indonesia menerbitkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang 

membatasi masa pemberian jasa akuntan publik (Fierdha, 2014). 

Meidawati, (2009) dalam Fierdha, (2014) menyatakan bahwa tujuan dari 

peraturan ini adalah untuk menjaga independensi auditor yang nantinya 

akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit serta reputasi KAP itu 

sendiri. 

Teori agensi menurut Cristin (2012) menunjukkan bahwa 

manjemen bertindak atas kepentingannya sendiri daripada bertindak 

sesuai kepentingan para investor sebagai pemilik sah perusahaan. Hal ini 

akan membentuk adanya perlindungan terhadap kepentingan pemegang 

saham dan kreditur yang bertentangan dengan ketidakjujuran yang 

dilakukan manajemen. Wujud pertanggung jawaban manajemen dalam 

konsep agensi ditunjukkan dalam kinerja manajemen yang 

bersangkutan.Terdapat kontradiksi yang timbul dalam pemilihan KAP 

karena kualitas KAP berdampak pada persepsi ukuran 

perusahaan,pemakai auditor, dan biayayang dikeluarkan perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki masalah keuangan akan memilih KAP 

yang baik. Hal ini dilakukan agar kelemahan perusahaan akan tertutupi 

dengan reputasi baik dari KAP yang dipilihnya. Namun demikian, 

keinginan untuk memilih KAP yang besar dihalangi oleh kemampuan 
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keuangan, sehingga pada perusahaan–perusahaan yang mempunyai 

masalah keuangan akan memperhatikan kemampuan keuangan 

perusahaan dalam memilih kantor akuntan publik (Varadita, 2012). 

2.2 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah kondisi dimana audit dilakukan sesuai dengan 

standar auditing agar memberikan keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan yang diaudit dan pengungkapan yang terkait: (1) disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK) dan (2) tidak salah 

saji material, baik karena kesalahan atau fraud, (Mulyadi, 2010; 10). 

Sedangkan, kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam 

Alim dkk. (2007) dan Dias, (2010) yaitu sebagai probabilitas dimana 

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang 

dikeluarkan auditor. Terdapat lima kategori opini auditor dalam laporan 

audit menurut Arens, Elder J. dan Beasly S. (2014) yaitu: 

1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), 

2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas 

(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph), 

3. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion),  

4. Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). 
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Masing–masing dari laporan audit tersebut dikeluarkan dengan 

kondisi yang berbeda–beda. Auditor dituntut untuk menggunakan 

kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan 

proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor 

juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. 

Cristin (2012)  mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua 

hal yaitu independensi dan kompetensi. Kemudian, Baotham et al., (2009) 

mengungkapkan, kualitas audit merupakan sebagai probabilitas bahwa 

auditor akan baik dan benar dalam menemukan laporan kesalahan material, 

keliru, atau kelalaian pada laporan materi keuangan klien. Menurut Badjuri 

(2011), auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan 

adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor 

yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut untuk mendapatkan 

kualitas audit yang memuaskan. 

Chih–Ying, C. L., Chan–Jane, & Yu–Chen, L. (2008) menemukan 

bukti dari surveinya bahwa lebih dari separo negosiasi auditor–klien sangat 

mempengaruhi kualitas laporan auditan. Berarti secara tidak langsung 

tindakan tidak etis dari proses negosiasi akan mereduksi kualitas auditor 

dalam membuat opini atas laporan keuangan klien. Coram, P. A., Glavovic, 

Juliana, & D., Woodliff (2008) menemukan bukti bahwa ketika negosiasi 

antara auditor–klien berdasarkan standard minimal yang seharusnya 

dipenuhi dari Standar Pelaporan Akuntan Publik (SPAP), maka 
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kemungkinan besar negosiasi akan berjalan sangat alot dan bargaining 

position dari auditor itu sendiri apabila bersikukuh mempertimbangkan 

standard minimal yang seharusnya berdasarkan SPAP akan melemah dan 

kemungkinan besar demi mempertahankan kelangsungannya dalam 

mendapatkan klien, auditor akan cenderung untuk mereduksi standar 

pelaporannya. Tindakan seperti ini jelas sangat bertentangan dengan 

profesionalisme audit. 

Coram et al. (2008) juga mendefinisikan kualitas auditor merupakan 

seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya 

unintentional atau intentional error dari laporan keuangan perusahaan, 

serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan 

dan dicantumkan dalam opini auditnya. Coram et al. (2008) juga 

menyatakan bahwa rendahnya kualitas informasi akuntansi biasanya 

mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang serius, dan yang lebih buruk 

lagi, akan memicu fraud manajemen yang lebih besar dikemudian hari. 

Dalam hal ini tergambar betapa pentingnya peran audit yang berkualitas 

dalam mereduksi fraud. Secara teoritis, kualitas tinggi dari audit harus 

mampu mengendalikan kemungkinan munculnya fraud, dan sebaliknya, 

pengendalian yang baik terhadap fraud dapat membantu meningkatkan 

kualitas audit. 

Silver et al. (2008) menyatakan bahwa perlu ditekankan lebih lanjut 

mengenai tanggung jawab komite audit untuk melakukan pencegahan, 

deteksi, dan koreksi terhadap munculnya fraud, apabila tanggung jawab 
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komite audit tersebut berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar akan 

membantu menjaga kualitas audit eksternal dimasa yang akan datang. 

Hartadi (2009) menyimpulkan dalam penelitiannya mengenai 

faktor–faktor penentu kualitas audit yang terdiri dari:  

1) Pengalaman,  

2) Pemahaman industri klien,  

3) Respon atas kebutuhan klien, dan  

4) Ketaatan pada standar umum audit.  

Sedangkan menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan, BPK (2013) 

standar kualitas audit terdiri dari: 

1. Kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan 

informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu. 

2. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan 

opini atau saran pemeriksaan yaitu penyajiannya harus jelas, 

konsisten, dan obyektif. 

3. Kualitas proses yang mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan 

sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Kualitas audit (QA) juga dapat diukur dengan proksi akrual 

diskresioner (discretionary accruals) menggunakan Jones Model. 

Perhitungan akrual diskresioner ditambah dengan bukti–bukti audit maka 

dapat mengetahui apakah perusahaan melakukan manajemen laba atau 

tidak. Jones Model ini dapat mendeteksi perusahaan melakukan manajemen 
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laba lebih baik dibandingkan dengan model lainnya (Dechow et al. 1995; 

dalam Januar Eky, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlan 

(2009), menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat menekan 

terjadinya manajemen laba yang dilihat dari rendahnya akrual diskresioner 

perusahaan. Menurut Becker et al., (1998) dalam Dahlan (2009) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dan manajemen 

laba. Bahkan menurut Diaz Priantara dalam buku Fraud Auditing & 

Investigation (2013) menjelaskan bahwa seorang auditor diharapkan dapat 

mencegah dan mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan guna 

membantu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan 

pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang relevan dan 

reliabilitas. Namun demikian pengaruh dan kemampuan auditor untuk 

dapat mengetahui praktik manajemen laba bergantung kepada kualitas audit 

yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Semakin audit yang dihasilkan 

berkualitas maka akan mampu untuk memperkecil kesempatan perusahaan 

dalam memanipulasikan labanya (dapat dilihat dari akrual diskresioner 

yang rendah). 

Menurut DeAngelo (1986) dalam Dahlan (2009) akrual diskresioner 

merupakan salah satu seni akuntansi dimana memberi kesempatan otorisasi 

manajemen untuk meminta bagian akuntansi melakukan praktik 

manajemen laba atau memanipulasikan pendapatan terhadap laporan 

keuangannya, oleh karena itu laporan keuangan yang ada menjadi tidak lagi 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, manajemen laba 
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adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam 

proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga 

meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba untuk 

menstabilkan laba yang ada dalam perusahaan.  

Francis & Yu (2009) menggunakan total akrual diskresioner sebagai 

ukuran dari kualitas akrual yang dijadikan proksi dari kualitas audit. Akrual 

diskresioner mengindikasikan perilaku manajemen laba yang juga 

mengukur kualitas akrual. Rendahnya kualitas akrual menunjukkan bahwa 

auditor tidak mampu dalam mengidentifikasi tingginya akrual diskresioner 

yang dilakukan oleh manajemen, sehingga menunjukkan kualitas audit 

yang rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingginya kualitas 

audit apabila auditor mampu untuk menidentifikasi dan mengawasi semua 

tindakan yang dilakukan oleh manajemen sehingga dapat menekan 

terjadinya manajemen laba. 

Para investor lebih menyukai laba stabil setiap tahun dibandingkan 

dengan laba yang setiap tahunnya dapat naik maupun menurun drastis, 

sehingga semakin tinggi kualitas audit maka akan memperkecil akrual 

diskresioner atau manajemen laba (Efraim, 2010). Teknik manajemen laba 

menurut Setiawati dan Na’im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik, 

yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.  

2. Mengubah metode akuntansi. 
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3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.  

Mutchler (1985) dalam Boy Ardian (2012) menyatakan bahwa jika 

perusahaan memiliki kualitas audit yang baik maka akan berdampak pada 

berkurangnya memanipulasi laba di dalam perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki laba yang stabil dapat mencerminkan keberlangsungan 

perusahaan ditahun berikutnya. Seorang auditor juga harus bisa 

memastikan semua indikator yang ada tetap berhubungan dengan 

keberlangsungannya usaha tersebut agar tidak bangkrut ditahun berikutnya. 

Penggunaan pendekatan manajemen laba atau akrual diskresioner 

dengan jones model ini sebagai proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh 

James Myers (2003), Hoitash et al. (2007); Chih–Ying et al. (2008); 

Jackson et al. (2008) dan Bambang H (2010). Kemudian penelitian Dahlan 

(2009) dan Efraim F (2010) yang juga menggunakan akrual diskresioner.  

Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah akrual (TA) untuk tiap–

tiap perusahaan. 

Perhitungan ini dilakukan dengan model sebagai berikut: 

TA it = ΔCA it – ΔCL it – ΔCash it + ΔDLT it – Dep it          

Dimana: 

TA it  = Total akrual pada tahun t 

ΔCA it  = Aktiva lancar pada tahun t minus aktiva lancar pada tahun t–1 

ΔCL it  = Hutang lancar pada tahun t minus hutang lancar pada tahun t–1 
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ΔCash it  = Uang kas pada tahun t minus uang tunai pada tahun t–1 

ΔDLT it  = Bagian hutang jangka panjang yang lancar pada tahun t minus  

bagian hutang jangka panjang yang lancar pada tahun t–1 

Dep it  = Penyusutan pada tahun t 

2.3 Reputasi KAP 

Reputasi adalah tujuan sekaligus merupakan prestasi yang hendak 

dicapai. Bagi perusahaan, reputasi adalah titipan kepercayaan dari 

masyarakat. Jadi jika perusahaan mengalami krisis kepercayaan dari 

publik maka akan membawa dampak negatif terhadap reputasi dan akan 

memerlukan usaha keras untuk menumbuhkan dan membangun kembali 

kepercayaan (Hartadi, 2009). Bahkan menurut Andre Griffin dalam buku 

Crisis, Issues and Reputation Management adalah ‘Corporate image can 

created, but corporate reputation must be earned’. Ini berarti untuk 

membuat suatu reputasi benar–benar harus memiliki langkah dan 

perencanaan yang tepat dan berjalan terus menerus dengan menjadi 

pendengar apa yang dikatakan para stakeholder perusahaan.  

Dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi mengenai 

kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, setiap perusahaan 

diminta untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik. Untuk 

meningkatkan kredibilitas dari laporan tersebut, perusahaan biasanya 

menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau 

nama baik (Astinia, 2013). 
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Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam 

memberikan jasanya (Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan PMK 

NOMOR: 17/PMK.01/2008). Tanggung jawab KAP khususnya auditor 

adalah menyediakan informasi yang memadai dengan kualitas yang tinggi 

guna pengambilan keputusan oleh para pengguna. KAP yang memiliki 

kualitas lebih tinggi cenderung akan mengeluarkan opini audit apabila 

terdapat masalah going concern pada klien, (Santosa dan Wedari, 2007). 

Kualitas KAP sering diproksikan dengan reputasi KAP. KAP 

diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP Big four dan KAP non–Big four. 

Perhitungan reputasi KAP ini terfokus pada identitasnya yang menurut 

Arens, Elder J. dan Beasly S. dalam buku Auditing and Assurance 

Services (2014 : 46) yaitu, berdasarkan besarnya jumlah revenue yang 

dihasilkan dan banyakya jumlah auditor yang professional sebagai KAP 

Big four atau KAP non–Big four, kemudian dapat dilihat juga dari 

banyaknya klien yang melakukan kerjasama dengan KAP tersebut dalam 

mengaudit laporan keuangan dan perusahaannya. Ketika kantor akuntan 

publik mengklaim dirinya sebagai KAP bereputasi baik seperti Big four 

firms, maka mereka berusaha keras untuk menjaga nama baik dan 

menghindari tindakan–tindakan yang mengganggu nama baik KAP 

tersebut, (Fanny dan Saputra, 2012). 
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Beberapa alasan perusahaan dalam menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik Big four, antara lain (Tuanakotta, 2007): 

 Para pemegang saham menginginkan Big Four firm; 

 Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau 

dukungan dari pasar modal; 

 The Big Four firm mempunyai sumber daya keuangan yang kuat 

untuk mempertahankan pekerjaan mereka; 

 Perusahaan publik memang dituntut untuk menggunakan The Big 

four firm dan kualitas jasa perusahaan The Big four firm alasannya 

karena besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, 

banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis 

termasuk adanya afiliasi international dan banyaknya jumlah staf 

audit dan klien yang berkerjasama dalam suatu KAP. 

Maythew (2011) mengartikan reputasi dalam pengauditan sebagai 

mekanisme yang menghasilkan upaya audit yang maksimal dan sejalan 

dengan kualitas audit yang tinggi. Upaya auditor dalam suatu KAP dinilai 

mempengaruhi secara langsung keakuratan laporan audit. Menurut Efraim 

Ferdinan Giri (2010), tidak mudah menjaga reputasi yang melekat pada 

suatu KAP karena hal tersebut merupakan jaminan yang dapat 

mendukung dan meningkatkan kualitas audit. Ketika sebuah KAP 

membentuk suatu reputasi audit yang baik dimana KAP tersebut dianggap 

memberikan audit berkualitas tinggi, maka KAP yang bersangkutanakan 

menawarkan upaya audit yang maksimal secara berkelanjutan. Hal ini 
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dilakukan untuk memelihara reputasi baik terhadap audit berkualitas 

tinggi yang dimiliki KAP tersebut.  KAP dengan reputasi tinggi memiliki 

dorongan untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi secara terus–

menerus untuk mencegah hal–hal yang membahayakan atau merusak 

reputasi mereka, (Douglas, S. J., & Suraj, S., 2012).  

Pada tahun 2001 terjadi kasus antara Arthur Andersen yang 

merupakan KAP dengan reputasi tinggi dengan kliennya yakni Enron. 

Kasus Enron ini membuktikan bahwa tidak semua KAP Big four 

menghindari tindakan–tindakan yang mempengaruhi nama baiknya 

(Hartadi, 2009). Natawidyanata (2008), menjelaskan bahwa Kasus Enron 

telah menyeret Arthur Andersen, yang mengaudit laporan keuangan 

Enron. Kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena 

menghancurkan dokumen–dokumen yang berkaitan dengan pengauditan 

Enron, dan menutup–nutupi kerugian jutaan dolar. Hasil keputusan 

hukum secara efektif menyebabkan kebangkrutan global dari bisnis 

Arthur Andersen. Kantor akuntan di seluruh dunia yang berada di bawah 

bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi 

anggota kantor akuntan internasional lainnya. Setelah kejadian Enron, 

KAP skala internasional tersebut menyusut menjadi empat atau lebih 

dikenal dengan istilah KAP Big four. KAP Big four ini akan berafiliasi 

dengan kantor akuntan publik lokal yang ada di Indonesia. 
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 Urutan KAP Big four beserta afiliasinya menurut Arens, et al. 

dalam buku Auditing and Assurance Services (2014 : 46) terdiri atas: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing 

Satrio. 

2. Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana dan Rekan. 

3. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan 

Surja. 

4. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja. 

2.4 Audit Tenure 

Audit tenure atau yang sering didengar dengan perotasian Kantor 

Akuntan Publik (KAP) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang 

diukur dengan jumlah tahun, (Chih–Ying et al., 2008). Dalam penelitan 

Efraim Ferdinan Giri (2010) menjelaskan bahwa audit tenure dikaitkan 

dengan dua konstruksi yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi, yaitu 

pertama, audit tenure dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. 

Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis 

klien, dan risiko. Kedua, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi 

bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara 

auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan 

menimbulkan hilangnya independensi auditor, Elisha Mulyani (2010). 

Selain itu, dalam penelitian Kumala Sari (2012), audit tenure berhubungan 

dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin 
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tinggi kualitas auditor maka perikatan akan dipersingkat dengan melakukan 

perotasian auditor agar menjaga independensinya. Hilangnya independensi 

dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit, 

(Manry et al, 2006).  

Pemerintah telah mengatur tentang perotasian atau jangka waktu 

perikatan audit (tenure) dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 dimana terdapat aturan pemerintah 

mengenai lamanya waktu seorang auditor atau KAP berkerja dalam kontrak 

(audit tenure) (Febriana, 2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 

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

laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan dilakukan oleh KAP 

paling lama untuk 6 tahun buku berturut–turut dan oleh seorang Akuntan 

Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut–turut. Akuntan Publik 

dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien tersebut setelah 1 

tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien 

tersebut, Hartadi (2009). 

Berikut ini isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 tersebut: 

Pasal 3: 

(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh 

KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut–turut dan oleh 
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seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut–turut. 

(2) Akuntan Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menerima 

kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit 

umum atas laporan keuangan klien tersebut. 

(3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali 

kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP 

tersebut. 

(4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi 

Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang 

mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per 

seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah me nyeleng garakan 

audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan 

sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan 

tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas 

laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pengaruh Reputasi KAP..., Swasti Ayu Puspitasari, Ak.-IBS, 2016



30 
 

     Indonesia Banking School 

 (6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan 

Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP 

yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari 

suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan 

Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan 

penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

2.5 Ukuran Perusahaan Klien 

Istilah perusahaan dalam buku Pokok–Pokok Hukum Bisnis (2011) 

mulai dikenal pada saat disusunnya Rancangan Wetboek van Koophandel 

(Kitab Undang–Undang Hukum Dagang) yang berlaku di Netherland 

(Belanda) sejak tahun 1838. Berdasarkan asas konkordansi, Wetboek van 

Koophandel dinyatakan pula berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak 

tahun 1848 hingga saat ini. Dalam Rancangan Undang–Undang Wetboek 

van Koophandel, yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus–putus, dengan terang–

terangan, dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. 

Selain pengertian tersebut, beberapa sarjana dalam buku ini juga 

memberikan pengertian tentang perusahaan. Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. 

Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah 

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus–menerus, bertindak 

keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan 
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barang–barang, menyerahkan barang–barang, atau mengadakan perjanjian–

perjanjian persediaan. Menurut Mr. M. Polak, perusahaan ada apabila 

diperlukan adanya perhitungan–perhitungan tentang laba rugi yang dapat 

diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dari pembukuan. 

Abdul Kadir M. dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di 

Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah 

perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam 

menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya 

kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Kemudian, 

dalam UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 

huruf b, dirumuskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berdudukan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan 

untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, total 

penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak perputaran uang dan laba perusahaan dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010). Pada dasarnya ukuran 

perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large 
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firm), perusahaan menengah (medium–size), dan perusahaan kecil (small 

firm). Sedangkan menurut Yusuf dan Soraya (2004) Vol. 7, No.1, ukuran 

perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

perusahaan, ditunjukan oleh natural logaritma total aktiva. 

Francis (1986), Grubber dan Elton (1995) serta Fama dan French 

(1995) yang dikutip dalam penelitian Panjaitan (2004) berpendapat bahwa 

perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang 

menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. 

Perusahaan besar memiliki faktor–faktor pendukung untuk memproduksi 

barang dengan jumlah optimal. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala 

besar mempunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan berskala 

kecil. Perusahaan yang mempunyai risiko yang besar biasanya menawarkan 

return yang besar untuk menarik investor sehingga banyak investor yang 

tertarik menanamkan dananya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

memiliki informasi yang lengkap dan relevan untuk para investornya 

sehingga perusahaan akan lebih berhati–hati dalam melakukan palaporan 

keuangan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang faktor–faktor yang mempengaruhi 

termasuk di dalamnya terdapat reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran 

perusahaan klien terhadap kualitas audit yang diringkas dalam tabel 2.1 di 

bawah berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti 
(Tahun) Judul Variabel 

Variabel 
Indikator 
Dependen 

Hasil Penelitian 

1 James N. 
Myers; Linda 

A. Myers; 
Thomas C. 

Omer 
(2003) 

Exploring the Term 
of Auditor–Client 
Relationship and 

The Quality of 
Earnings: A case for 
Mandotary Auditor 

Rotation 

Dependen: 
Kualitas Audit 
 
Independen: 
Audit tenure, 
Rotasi 
mandotari, 
ukuran 
perusahaan, 
umur 
perusahaan, 
pertumbuhan 
perusahaan, 
cash flow  

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) 
sebagai 
proksi 
kualitas 
audit. 

Semakin lama masa 
perikatan dengan klien 
dan umur perusahaan 
dapat meningkatkan 
kualitas audit. 
Sedangkan, rotasi 
mandotari, ukuran 
perusahaan, 
pertumbuhan 
perusahaan dan cash 
flow  berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

2 Chin–Ying 
Chen; Chan–
Jane Lin; Yu–

Chen Lin 
(2008) 

Audit Partner 
Tenure, Audit firm 

Tenure, and 
Discretionary 

Accruals: Does 
Long Auditor 

Tenure Impaire 
Audit Quality 

In Taiwan. 

Dependen: 
Kualitas Audit 
 
Independen: 
Audit partner 
tenure, ukuran 
perusahaan dan 
audit firm 
tenure 

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) 
sebagai 
proksi 
kualitas audit 
di Taiwan 

Audit partner tenure 
dan total akrual 
sebagai proksi kualitas 
audit mempunyai 
hubungan positif 
signifikan. Ukuran 
perusahaan 
mempunyai hubungan 
positif signifikan 
terhadap kualitas audit 
dan audit firm tenure 
tidak berpengaruh 
signifikan. 

3 Bambang 
Hartadi 
(2009) 

Pengaruh Fee Audit, 
Rotasi KAP, Dan 

Reputasi 
AuditorTerhadap 
Kualitas Audit di 

Bursa Efek 
Indonesia 

Dependen:  
Kualitas Audit 
 
Indedpenden: 
Fee Audit, 
Rotasi KAP, 
dan Reputasi 
KAP 

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) 
sebagai 
proksi 
kualitas 
audit. 

Fee audit berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas audit, 
sementara tenur rotasi 
dan reputasi audit 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas audit. 

4 Efraim 
Ferdinan Giri 

(2010) 

Pengaruh Tenur 
Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dan 
Reputasi KAP 

terhadap Kualitas 
Audit: Kasus Rotasi 

Wajib Auditor di 
Indonesia 

Dependen: 
Kualitas Audit 
 
Independen: 
Tenur KAP dan 
Reputasi KAP 

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) 
sebagai 
proksi 
kualitas 
audit. 

Tenur berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap variabel 
kualitas audit. 
Variabel  reputasi 
berpengaruh 
signifikan dan 
bertanda positif. 
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No. Peneliti 
(Tahun) Judul Variabel 

Variabel 
Indikator 
Dependen 

Hasil Penelitian 

5 Douglas J. 
Skinner and 

Suraj 
Srinivasan 

(2012) 

Audit Quality and 
Auditor Reputation: 

Evidence from 
Japan 

Dependen: 
Kualitas Audit 
 
 
Independen: 
Reputasi 
Auditor, ukuran 
perusahaan 

Dependen: 
Penyeberan 
kuesioner ke 
perusahaan di 
Jepang untuk 
mengetahui 
kualitas audit 

Terdapat hubungan 
negatif dan tidak 
signifikan antara 
kualitas audit dengan 
ukuran perusahaan 
serta terdapat 
hubungan positif dan 
signifikan antara 
kualitas audit dan 
reputasi auditor. 
Kemudian, penelitian 
itu menganalisa bahwa 
kualitas audit sangat 
penting bagi 
perusahaan karena 
dapat menyangkut 
nama baiknya. 

6. Muhammad 
Dahlan 
(2009) 

Analisis Hubungan 
Antara Kualitas 
Audit Dengan 
Diskresioneri 
Akrual Dan 

Kebebasan Auditor 

Dependen: 
Kualitas Audit 
 
 
Independen: 
Diskresioneri 
akrual 
(manajemen 
laba) dan 
kebebasan 
auditor 

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) 
sebagai 
proksi 
kualitas 
audit. 

Terdapat hubungan 
secara negatf antara 
kualitas 
audit dengan 
diskresioneri akrual. 
Kemudian, jasa bukan 
audit dapat 
mempengaruhi 
kebebasan 
auditor dalam 
menjalankan tugas 
audit terhadap laporan 
keuangan kliennya. 

7. Chairunissa 
Nindita & 

Sylvia 
Veronica 
Siregar 
(2012) 

Analisis Pengaruh 
Ukuran Kantor 
Akuntan Publik 

Terhadap 
Kualitas Audit di 

Indonesia 

Dependen: 
Kualitas audit 
 
 
Independen: 
Ukuran kantor 
akuntan publik, 
tenur audit 

Dependen: 
Perhitungan 
akrual (Jones 
Model) dan 
pemberian 
opini going 
concern 
sebagai 
proksi 
kualitas 
audit. 

Hasil 
penelitian secara 
keseluruhan,  
bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara hasil 
audit perusahaan yang 
dihasilkan dari ukuran 
kantor akuntan 
publik baik Big four 
dan non–Big four 
dengan kualitas audit. 
Kemudian, tenur audit 
berpengaruh negatif  
dan tidak signnifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

Sumber: Olahan Penulis, 2016 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran di bawah ini (Gambar 2.1), dibuat untuk 

mempermudah dalam memahami pengaruh antara reputasi KAP, audit 

tenure, dan ukuran prusahaan klien terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Olahan Penulis, 2016 

2.8 Pengembangan Hipotesis  

2.8.1 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit 

Reputasi KAP dapat terepresentasi dari berapa banyak auditor 

bersangkutan disewa oleh manajer. Semakin sering auditor disewa, 

semakin tinggi pula reputasi KAP bersangkutan. Hakim dan Omri 

(2010) menemukan bukti bahwa hasil auditan dari KAP non–Big four 
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memiliki kesenjangan yang lebih besar daripada Big four. Ini 

menunjukkan bukti bahwa reputasi KAP sangat menentukan tingkat 

asimetri informasi yang dikandung oleh laporan keuangan auditan. 

Law (2008) menemukan bukti bahwa KAP Big four lebih 

independen daripada KAP non–Big four. Apabila dianalogikan bahwa 

KAP Big four lebih memiliki reputasi daripada KAP non–Big four, 

maka dapat dikatakan bahwa reputasi auditor memang mempengaruhi 

kualitas auditor.  

Francis dan Yu (2009) menemukan bukti bahwa KAP Big 

four cenderung lebih sering mengeluarkan opini unqualified (wajar 

tanpa pengecualian) daripada KAP non–Big four. Pada penelitian 

tersebut Francis dan Yu (2009) menggunakan proksi pemberian opini 

sebagai ukuran kualitas auditor. Nieschwietz dan Woolley (2009) 

menemukan bukti bahwa persepsi investor terhadap kualitas KAP Big 

four, jauh lebih tinggi daripada KAP non–Big four. 

Reputasi KAP menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik 

yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor, 

Rudyawan dan Badera (2009). KAP dengan reputasi Big four 

dianggap perusahaan memiliki kualitas audit yang lebih baik 

dibandingkan dengan KAP non–Big four. KAP dengan reputasi yang 

lebih baik akan cenderung memberikan opini audit yang wajar 

maupun going concern jika perusahaan memiliki masalah yang 
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berkaitan dengan kelangsungan usahanya. KAP non–Big four 

memiliki reputasi yang lebih rendah dari KAP Big four sehingga 

kualitas audit yang diberikan pun akan lebih rendah. Kemudian, 

Bambang Hartadi (2009) dan Chairunissa N. & Sylvia V. S. (2012) 

yang menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara reputasi KAP baik Big four dan non–Big four 

dengan kualitas audit, yang berarti KAP Big four belum tentu 

menghasilkan kualitas audit yang lebih berkualitas daripada KAP 

Non–Big four. 

Penelitian yang dilakukan Choi et al. (2010) mendapatkan hasil 

bahwa klien biasanya mempersepsikan auditor yang berasal dari KAP 

besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan 

memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor 

tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, 

seperti pelatihan dan juga pengakuan internasional.  

Herusetya (2009) menemukan bahwa reputasi auditor (yang 

diukur berdasarkan jenis KAP) berhubungan positif dengan kualitas 

pelaporan keuangan, termasuk kualitas laba. Kualitas pelaporan 

keuangan disini dapat dianggap sebagai kualitas audit karena 

kemampuan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas 

bertujuan untuk melindungi reputasi nama KAP. Oleh karenanya 

ketika reputasi auditor baik seperti Big four, auditor tersebut 
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cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik pula agar reputasi 

mereka tetap baik. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama 

yang diajukan adalah : 

H1: Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

2.8.2 Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit 

Ada beberapa penelitian yang hasilnya kontradiktif, 

diantaranya, Knechel dan Vanstraelen (2007) dalam Efraim (2010) 

menemukan bukti, kualitas auditor menjadi berkurang dan tidak 

menjadi lebih baik dalam memprediksi manipulasi laba dengan 

adanya tenur audit yang lama antara auditor dan klien. Temuan ini 

justru mendukung untuk adanya rotasi audit agar tetap terjaga 

independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit. 

Gosh and Moon (2002) dalam Efraim (2010) menemukan 

bahwa tindakan mengelola laba akan tinggi ketika tenur auditor lama. 

Kemudian, Myers et al. (2003) menemukan bahwa tenur auditor 

berhubungan dengan kualitas audit yang tinggi. Mereka 

menggunakan absolute abnormal dan absolute current accruals 

sebagai proksi kualitas audit. Penelitian tersebut juga menunjukkan 

bahwa kualitas audit lebih tinggi ketika tenur auditor singkat. 

Efraim (2010) sendiri dalam penelitiannya juga menemukan 

bahwa kualitas audit dengan pendekatan discretionary accrual secara 
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signifikan dan negatif terkait dengan audit tenure. Setelah 

mengendalikan variabel ukuran dan risiko, penelitian ini menemukan 

bukti bahwa rotasi audit berpengaruh dapat meningkatkan kualitas 

audit dengan proksi discretionary accrual untuk klien–klien kecil dan 

besar dengan masa tenure kurang dari 3 tahun, begitupun sebaliknya 

penelitian ini juga menemukan baik klien besar dan klien kecil yang 

memiliki tenur audit yang lama akan membuat auditor kehilangan 

etika profesinya karena dapat menciptakan insentif untuk auditor itu 

sendiri terhadap opini audit yang akan diberikan kepada kliennya. 

Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2010) yang 

menyatakan bahwa sementara tenur rotasi audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit serta Chairunissa Nindita & Sylvia 

Veronica Siregar (2012) yang menyatakan bahwa audit tenure juga 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. 

Chih–Ying et al. (2008) menemukan dukungan terhadap 

keyakinan bahwa kewajiban perotasian akan meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan oleh auditor. Disamping itu, menemukan bukti 

yang konsisten untuk mendukung keyakinan bahwa kewajiban 

perotasian berdasarkan persepsi investor, dapat meningkatkan 

kualitas audit. Fargher et al. (2007) dalam Chih–Ying et al. (2008) 

menemukan bukti bahwa dalam tahun–tahun awal masa tenur audit 

yang baru (tenure period), kebijakan akuntansi meningkat 

kualitasnya, kemudian seiring dengan berjalannya periode audit, 
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auditor telah memahami usaha bisnis dan berpengalaman dalam 

mengaudit perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui dan 

mencegah kecurangan–kecurangan yang terjadi di perusahaan 

sehingga kualitas audit tetap terjaga. 

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP 

melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Semakin 

lama hubungan auditor dengan klien dikhawatirkan independensi 

auditor semakin berkurang sehingga diperlukannya perotasian auditor 

guna menjaga independensi dan kompetensi auditor. Penurunan 

independensi auditor terjadi karena hubungan perikatan yang terjalin 

lama antara auditor dengan klien. Independensi auditor akan 

berpengaruh pada tingkat kualitas audit yang diberikan. Tingkat 

kualitas audit dapat diukur dari opini audit yang diberikan. Semakin 

lama hubungan auditor dengan klien, maka dikhawatirkan semakin 

rendah auditor dalam menemukan dan mencegah perusahaan dalam 

memanipulasi laba dan juga dalam pengungkapan atas 

ketidakmampuan perusahaan (Kusumawati, 2013). Hal tersebut akan 

mempengaruhi penerimaan opini audit terhadap perusahaan. Terkait 

dengan hal tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah: 

H2: Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 
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2.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Penelitian menurut Myers et al. (2003) 

menemukan bahwa perusahaan yang berukuran besar biasanya 

memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal 

ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan 

dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan 

perusahaan kecil sehingga mereka lebih berhati–hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan, serta berdampak pada perusahaan 

tersebut harus mendapatkan hasil laporan audit yang berkualitas agar 

dapat dipercaya oleh publik. 

Choutrou et al. (2001) dalam Chih–Ying et al. (2008)  

menemukan bahwa ukuran perusahaan klien besar di Amerika Serikat 

berpengaruh negatif terhadap akrual diskresioner atau manajemen 

laba. Perusahaan klien yang lebih besar kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan manajemen laba sehingga memiliki kualitas audit 

yang tinggi dibandingkan perusahaan kecil.  

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Siregar dan Utama 

(2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan natural logaritma total aset perusahaan pada akhir 

tahun berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, artinya 

semakin besar ukuran perusahaan biasanya memiliki kualitas audit 
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yang berkualitas karena mampu untuk memperkecil terjadinya akrual 

diskresioner atau manajemen laba. Kemudian, perusahaan tersebut 

harus menjaga nama baiknya di masyarakat dan investor sehingga 

untuk menjaganya maka perusahaan melaporkan laporan keuangan 

yang sesunggunhnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Douglas J. 

Skinner & Suraj Srinivasan (2012) memiliki hasil yang berbeda yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan 

antara kualitas audit dengan ukuran perusahaan klien.  

Mutchler (1985) yang dikutip dalam penelitian Boy Ardian 

(2012) menyatakan bahwa perusahaan besar lebih memiliki kualitas 

audit yang baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dapat 

dilihat dari pengungkapan yang dilakukan oleh auditor atas 

keberlangsungan dan ketidakmampuan perusahaannya, perusahaan 

besar lebih mempedulikan akan keberlangsungan usahanya ditahun 

berikutnya agar dapat memberikan keyakinan terhadap investor dan 

salah satu tugas auditor adalah memprediksi apakah perusahaan yang 

diaudit akan tetap hidup atau bertahan usahanya ditahun berikutnya. 

Seorang auditor harus bisa memastikan semua indikator yang ada 

tetap berhubungan dengan keberlangsungannya usaha tersebut agar 

tidak bangkrut serta dapat menemukan dan mencegah perusahaan 

dalam memanipulasi laba, jika auditor tersebut mampu untuk 

melakukannya sesuai dengan harapan dan kenyataan maka dapat 
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dibilang kualitas audit yang dihasilkan bagus karena auditor mampu 

mengungkapkannya. 

Dechow and Dichew, (2002) dalam Chih–Ying et al. (2010) 

menemukan bahwa klien besar cenderung memiliki akrual dan cash 

flow yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Kemudian, besarnya ukuran perusahaan akan berdampak terhadap 

kualitas audit yang tinggi dan mencerminkan kinerja perusahaan yang 

tinggi, karena perusahaan tersebut mampu untuk menstabilkan 

labanya tanpa memanipulasinya. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H3: Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. 

2.8.4 Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan 

Klien terhadap Kualitas Audit 

KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia 

kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis 

serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP 

yang kecil dalam menahan tekanan manejemen jika terjadi 

perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu 

mengatasi kesulitan (Astinia, 2013). 

Tenur audit lama akan mendorong terciptanya pengetahuan 

bisnis dalam suatu perusahaan bagi seorang auditor, perusahaan yang 
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besar sering diperhatikan oleh masyarakat sehingga harus melaporkan 

kondisinya lebih akurat. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai 

senjata untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan 

laporan keuangan yang berkualitas atau justru sebaliknya dapat 

digunakan sebagai ancaman oleh auditor terhadap klien agar 

meningkatkan fee audit jika menginginkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan opini audit. Jika dilihat dari hasil penelitian dan 

alasan logis yang disampaikan terkait dengan hubungan tenur dan 

kualitas audit, maka dapat dimunculkan satu proposisi bahwa kualitas 

audit akan semakin tinggi ketika tenur auditor semakin singkat 

(Elfraim, 2010) dan dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa 

terdapat temuan yang mendukung suatu argumen bahwa semakin 

lama bertugas, seorang auditor akan dikhawatirkan kehilangan 

independensinya sehingga dapat dapat menciptakan insentif ekonomi 

bagi auditor demi keuntungan dirinya sendiri. 

Hipotesis ini ingin menguji apakah reputasi KAP, audit 

tenure, dan ukuran perusahaan klien bila diuji secara bersama–sama 

(simultan) berpengaruh terhadap kualitas audit. Jika ketiga varibel ini 

berpengaruh terhadap kualitas audit maka dilihat manakah variabel 

yang paling besar mimiliki pengaruh terhadap kualitas audit.Terkait 

dengan hal tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah : 

H4: Reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien 

berpengaruh secara bersama–sama terhadap kualitas audit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian, sehingga di dalamnya terdapat 

langkah–langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan 

pemecahan atau jawaban terhadap pertanyaan–pertanyaan tertentu yang 

diajukan dalam penelitian yang mempunyai bobot yang memadai dan 

memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan adalah perusahaan–perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan rentang waktu 

tahun 2011–2014 sebagai periode penelitian. Objek penelitian ini dipilih 

mengingat keterbatasan waktu peneliti dan perusahaan yang masuk dalam 

LQ 45 ini dianggap mampu mewakili populasi penelitian ini. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Metode ini digunakan agar sampel 

yang diambil relevan dengan desain penelitian ini. Kriteria penilaian dalam 

pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Perusahaan LQ 45 non–keuangan yang listing di BEI dari tahun 2011 

sampai 2014 dan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2011 

sampai 2014 dan tidak mengalami merger dan akuisisi selama periode 

pengamatan. 

2 Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah 

diaudit dari tahun 2011 sampai tahun 2014. 

3 Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap 

selama berlangsungnya penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan tersebut maka terpilih 19 

sampel perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2012: 8). Tipe data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber–sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 

2013: 113). 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross 

section). Data tersebut memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa 

objek dan meliputi beberapa periode waktu (Ghozali, 2006). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang didapatkan melalui laporan yang dipublikasikan oleh Bursa 

Efek Indonesia. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori–teori 

sebagai landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal 

penelitian, literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung 

penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi 

data–data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan 

melalui Bursa Efek Indonesia.Periode data adalah tahun 2011–2014. 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan 

nilai yang bervariasi (Winarno, 2011). Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah 

memahami dan menggambarkan variabel terikat, atau menjelaskan 

variabilitasnya, atau memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2013: 

69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit 

yang dilambangkan dalam variabel QA. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif 

(Sekaran & Bougie, 2013: 70). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi KAP, audit tenure, 

dan ukuran perusahaan klien. 

3.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional (Tabel 3.1) dari variabel–variabel yang 

digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kualitas Audit 

Perhitungan kualitas audit dengan proksi akrual diskresioneri 

menggunakan Jones Model. Perhitungan akrual diskresioner 

ditambah dengan bukti–bukti audit maka dapat mengetahui apakah 

perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak. Model ini dapat 

mendeteksi perusahaan melakukan manajemen laba lebih baik 

dibandingkan dengan model lainnya (Dechow et al. 1995; dalam 

Januar Eky, 2014). Proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh 

James Myers (2003), Hoitash et al. (2007); Chih–Ying et al. (2008); 

Jackson et al. (2008) dan Bambang H (2010). Kemudian penelitian 

Dahlan (2009) dan Efraim F (2010) yang juga menggunakan akrual 

diskresioner. Dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 

2011 hingga 2014, dilakukan perhitungan jumlah akrual (TA) untuk 

tiap–tiap perusahaan dengan menggunakan model dibawah ini, 

model ini dipilih karena mampu dalam mengindikasikan perilaku 

manajemen laba (Dahlan, 2009). Perhitungan ini dilakukan sebagai 

berikut: 

TA it = ΔCA it – ΔCL it – ΔCash it + ΔDLT it – Dep it  

Dimana: 

TA it  = Total akrual pada tahun t 

ΔCA it  = Aktiva lancar pada tahun t minus aktiva lancar pada 

tahun t–1 
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ΔCL it  = Hutang lancar pada tahun t minus hutang lancar pada 

tahun t–1 

ΔCash it  = Uang kas pada tahun t minus uang tunai pada tahun t–1 

ΔDLT it  = Bagian hutang jangka panjang yang lancar pada tahun t 

minus bagian hutang jangka panjang yang lancar pada 

tahun t–1 

Dep it  = Penyusutan pada tahun t 

b. Reputasi KAP 

Kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan 

the Big four adalah : 

1. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing 

Satrio. 

2. Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana dan Rekan. 

3. Ernst & Young pada tahun 2010 berafiliasi dengan KAP 

Purwantono, Suherman dan Surja. KAP lokal yang berafiliasi 

dengan Ernst & Young sebelumnya yakni pada tahun 2006 

adalah KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. 

4. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) diklasifikasikan menjadi dua 

yakni KAP Big four dan KAP non–Big four. Perhitungan reputasi 

KAP ini terfokus pada identitasnya yang menurut Arens, Elder J. 

dan Beasly S. dalam buku Auditing and Assurance Services (2014 : 
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46) yaitu, berdasarkan besarnya jumlah revenue yang dihasilkan dan 

banyakya jumlah auditor yang professional sebagai KAP Big four 

atau KAP non–Big four, kemudian dapat dilihat juga dari 

banyaknya klien yang melakukan kerjasama dengan KAP tersebut 

dalam mengaudit laporan keuangan dan perusahaannya. Kode 1 

(satu) diberikan untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big 

four, sedangkan kode 0 (nol) untuk perusahaan yang menggunakan 

jasa KAP non–Big four (KAP lokal).  

Ketika kantor akuntan publik mengklaim dirinya sebagai KAP 

bereputasi baik seperti the Big four, maka mereka berusaha keras 

untuk menjaga nama baik dan menghindari tindakan–tindakan yang 

mengganggu nama baik KAP tersebut begitu juga dengan non–Big 

four yang akan menjaga nama baiknya terhadap publik. Variabel ini 

dilambangkan REPUTASI. 

c. Audit Tenure 

Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor dengan klien 

dalam hal perikatan yang dilakukan. Variabel audit tenure dalam 

penelitian ini menggunakan Tenure Akuntan Publik (AP) yaitu 

menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 ini 

menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas atau perusahaan dilakukan oleh seorang 

Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut–turut. 

Tenure AP merupakan jumlah waktu dimana akuntan publik yang 
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berperan sebagai partner in charge dalam melakukan audit kepada 

perusahaan yang sama.  Variabel tenure AP diukur menggunakan 

skala interval, yaitu berdasarkan lamanya masa pemberian jasa audit 

oleh AP yang bertindak sebagai partner in charge dalam penugasan 

audit. Selama perusahaan tidak melakukan rotasi AP, maka tenure 

AP akan terus bertambah setiap tahunnya. Jika rotasi AP terjadi di 

tahun t, maka tenure kembali ke angka 1. Variabel ini dilambangkan 

TENURE. 

d. Ukuran Perusahaan Klien 

Ukuran perusahaan klien merupakan nilai yang menunjukkan 

besar kecilnya perusahaan. Variabel ukuran perusahaan klien dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh James 

Myers et al., (2003) dimana diukur dengan menggunakan total aset 

sebagai proksi terhadap ukuran perusahaan klien. Dechow and 

Dichew, (2002) dalam Efraim F, (2010) menemukan bahwa klien 

besar cenderung memiliki akrual yang lebih stabil dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Kemudian, total asset yang tinggi akan 

berdampak terhadap ukuran perusahaan yang besar dan 

mencerminkan kinerja perusahaan yang tinggi, sehingga akan 

berpengaruh juga terhadap kualitas audit yang dihasilkan yang dapat 

dilihat dari rendahnya discretionary accruals. Variabel ini 

dilambangkan SIZE.  
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Ket. 

 Dependen     

1 QA 

Kondisi dimana audit dilakukan 
sesuai dengan standar auditing 
agar memberikan keyakinan 

memadai bahwa laporan 
keuangan yang diaudit dan 

pengungkapan yang terkait telah 
sesuai dengan harapan dan 

kenyataanya 

Variabel ini 
diukur dengan 

akrual 
diskresioner. 

Interval 

 Independen    

2 REPUTASI 

Nama baik dari suatu KAP 
dimana terdapat prestasi yang 
telah dan hendak dicapai yang 
mendapat titipan kepercayaan 

masyarakat dalam 
mempergunakan jasanya. 

KAP Big Four 
(1). 

 
KAP non–Big 

Four (0). 

Nominal 

3 TENURE 
Lamanya hubungan auditor 

dengan klien dalam hal perikatan 
yang dilakukan. 

Selama tidak 
terjadi rotasi, 

tenure akan terus 
bertambah setiap 

tahunnya. 
 

Terjadi rotasi 
ditahun t maka 

tenure kembali ke 
angka 1. 

Interval 

4 SIZE Nilai yang menunjukkan besar 
kecilnya perusahaan. 

Variabel ini 
diukur dengan log 
natural total asset 

perusahaan. 

Interval 

Sumber: Olahan Penulis, 2016 
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3.6 Model Penelitian 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, 

regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen 

mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan 

bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini 

dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

    =     +               +            +          + ε 

Keterangan: 

QA  : Kualitas Audit dengan menggunakan akrual 

diskresioner 

β0 : Konstanta 

β1, β2, β3…  : Koefisien masing–masing variabel independen 

REPUTASI  : 1, bila KAP Big four dan 0, bila non–Bigfour 

Tenure  : Lamanya hubungan auditor dengan klien. (1), 

bila lebih dari 3 tahun dan (0), bila kurang dari 3 

tahun 

SIZE : Variabel ini diukur dengan Log natural total 

asset perusahaan 

i   : Cross Section Identifier 

t   : Time Series Identifier 

ε    : error 
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Dalam penelitian ini akan dilihat berapa besar kemampuan model 

untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen terhadap variabel 

independen. Metode koefisien determinasi yang sudah disesuaikan 

(Adjusted R2) akan digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh 

kualitas audit dan reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien. 

Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 

1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen (Ghozali, 2006). 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas 

luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien terhadap 

variabel dependen kualitas audit. Untuk teknik pengolahan data 

maka peneliti menggunakan program software SPSS 21 yang 

dipercaya dapat menyelesaikan perumusan masalah pada penelitian 

ini. 
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3.7.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak 

bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk 

menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar 

dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan (Winarno, 2011). Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mean, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum.  

Mean digunakan untuk mengetahui rata–rata data yang 

bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata–rata. 

Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang 

bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah 

terkecil data yang bersangkutan (Winarno, 2011: 3.9).  

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah 

yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji statistik 
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sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua 

variabel dependen dan independen. Uji lainnya yang digunakan 

adalah uji statistik non–parametrik Kolmogorov–Smirnov (K–S) 

(Ghozali, 2006). Uji K–S dilakukan dengan membuat hipotesis:  

– H0 = Data residual berdistribusi normal  

– Ha = Data residual tidak berdistribusi normal  

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari 

multikolonieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas 

yaitu (a) Nilai R square (R
2
) yang dihasilkan oleh suatu estimasi 

model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual 

tidak terikat, (b) Menganalisis matrik korelasi variabel–variabel 

independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang 

cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas, (c) Melihat nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah 

multikolonieritas apabila mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,1 

dan nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2006). 
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3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model 

regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). 

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila pola pada 

grafik ditunjukkan dengan titik–titik menyebar secara acak (tanpa 

pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik 

scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka 

model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.  

3.7.3.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul 

pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, 

data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa–masa 

sebelumnya (Winarno, 2011: 5.26). Istilah autokorelasi bisa 

didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang 
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diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang 

(Gujarati, 2007: 112). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin–

Watson (DW test). Jika d lebih kecil dibandingkan dengan d1 atau 

lebih besar dari 4–d1, maka Ho ditolak yang berarti terdapat 

autokolerasi. Jika d terletak diantara du dan 4–du, maka Ho diterima 

yang berarti tidak ada autokolerasi. 

 

Gambar 3.1 

Uji Autokorelasi (DW test) 

Keterangan:  

dl : Nilai batas bawah tabel Durbin Watson  

du : Nilai batas atas tabel Durbin Watson 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Statistik t 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel–variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah 
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sebesar 5% dimana kriteria probabilitas akan dijelaskan melalui 

ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007: 105): 

– Jika probabilitas ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

– Jika probabilitas ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

– Coefficient “–“ = memiliki pengaruh negatif 

– Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 

3.7.4.2 Uji Statistik F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independenyang dimasukan dalam model secara bersama–sama 

terhadap variabel dependen (Gujarati, 2007: 109). 

– Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

– Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011–2014 yang dipilih dengan 

purposive sampling method. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada 

bab III diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011–2014 dengan data observasi 

sebanyak 76. Ringkasan prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 

4.1: 

Tabel 4.1  

Prosedur Pemilihan Sampel   

Keterangan Jumlah Perusahaan 
Populasi Perusahaan LQ 45 45 
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria (20) 
Jumlah perusahaan yang masuk LQ 45 berturut–turut tahun 
2011–2014 25  

Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap (6) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 19  
  Jumlah Observasi 

Periode 2011–2014   

19 Perusahaan LQ 45 x 4 Tahun 76 Observasi 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Rincian perusahaan LQ 45 yang terpilih menjadi sampel adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Jumlah Sampel Perusahaan 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perusahaan LQ 45 

dipilih karena merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

di mana perusahaan dan saham–sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi, yang berarti pelaku pasar modal sudah 

mengakui dan percaya bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari 

perusahaan ini baik dan akan berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan serta kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan–perusahaan inilah yang diminati oleh investor, disebabkan pada 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 
2 ADRO Adaro Energy Tbk 
3 AKRA AKR Corporindo Tbk 
4 ASII Astra International Tbk 
5 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 
6 EXCL XL Axiata Tbk 
7 GGRM Gudang Garam Tbk 
8 HRUM Harum Energy Tbk 
9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
10 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
11 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 
12 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 
13 KLBF Kalbe Farma Tbk 
14 LPKR Lippo Karawaci Tbk 
15 LSIP London Sumatera Plantation Tbk 
16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
17 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 
18 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
19 UNTR United Tractors Tbk 
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kurun waktu 2011–2014 perusahaan–perusahaan ini masih tetap masuk 

dalam kategori perusahaan yang sahamnya aktif. 

4.2 Analisis Hasil Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata–rata (mean), dan standar deviasi dari masing–

masing variabel. Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian:  

Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif  

(Periode 2011–2014) 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

QA 76 25.37 30.83 28.1867 1.22564 
REPUTASI 76 0.00 1.00 0.5789 0.49701 
TENURE 76 1.00 3.00 1.7368 0.82249 
SIZE 76 29.17 33.05 30.7212 0.97048 
Valid N (listwise) 76     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

QA merupakan variabel dengan proksi akrual diskresioner 

perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 diatas dengan sampel sebanyak 76 

perusahaan yang terdaftar dalam saham LQ 45 menunjukkan nilai 

minimum variabel QA adalah 25.37 yang dimiliki oleh Harum Energy 

Tbk dan nilai maksimum 30.83 yang dimiliki oleh Astra International 

Tbk. Nilai rata–rata QA adalah sebesar 28.1867, sedangkan standar 

deviasinya adalah 1.22564. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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sebaran data variabel QA tergolong baik karena nilai standar deviasinya 

lebih kecil dibandingkan dengan rata–rata, yang menunjukan bahwa data 

di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik (Gujarati, 2007).  

REPUTASI merupakan variabel yang digunakan untuk 

menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang Kantor 

Akuntan Publik (KAP) atas nama besar yang dimilikinya. KAP 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP Big four dan KAP non–Big four.  

Dalam penelitian ini REPUTASI merupakan variabel dummy di mana 

digunakan untuk membedakan apakah perusahaan diaudit oleh KAP Big 

four atau KAP non–Big four. Berdasarkan tabel 4.3 diatas dengan sampel 

sebanyak 76 perusahaan yang terdaftar dalam saham LQ 45 menunjukkan 

nilai minimum variabel REPUTASI adalah 0.00 dan nilai maksimum 

1.00 dengan nilai rata–rata sebesar 0.5789 atau yang berarti terdapat 

57.89 %  atau sebanyak 44 perusahaan yang diaudit oleh KAP termasuk 

ke dalam klasifikasi Big four. Kemudian, sisanya 42.11 % atau sebanyak 

32 perusahaan diaudit oleh KAP non–Big four. Sedangkan, standar 

deviasinya adalah 0.49701. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data variabel REPUTASI tergolong baik karena nilai standar 

deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan rata–rata, yang menunjukan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik (Gujarati, 

2007).  
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TENURE merupakan variabel yang digunakan untuk 

menunjukkan lamanya hubungan auditor dengan klien dalam hal 

perikatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini TENURE diukur 

menggunakan skala interval, yaitu berdasarkan lamanya masa pemberian 

jasa audit oleh Akuntan Publik (AP) yang bertindak sebagai partner in 

charge dalam penugasan audit. Selama perusahaan tidak melakukan 

rotasi AP, maka tenure AP akan terus bertambah setiap tahunnya. Jika 

rotasi AP terjadi di tahun t, maka tenure kembali ke angka 1. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dengan sampel 

sebanyak 76 perusahaan yang terdaftar dalam saham LQ 45 menunjukkan 

variabel TENURE memiliki rata–rata 1.7368 yang berarti bahwa rata–

rata TENURE adalah 1.7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini telah mematuhi 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 dimana jangka 

waktu penugasan audit untuk seorang akuntan publik dibatasi maksimal 3 

tahun. TENURE tercepat adalah 1 tahun sedangkan terlama adalah 3 

tahun. 

SIZE merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan 

besar kecilnya ukuran perusahaan klien. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan logaritma natural total aset perusahaan dari tahun 2011 

hingga 2014. Berdasarkan tabel 4.3 diatas dengan sampel sebanyak 76 

perusahaan yang terdaftar dalam saham LQ 45 menunjukkan nilai 

minimum variabel SIZE adalah 29.17 yang dimiliki oleh London 
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Sumatera Plantation Tbk dan nilai maksimum 33.05 yang dimiliki oleh 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata–rata SIZE adalah 

sebesar 30.7212, sedangkan standar deviasinya adalah 0.97048. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel SIZE 

tergolong baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan 

dengan rata–rata, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik (Gujarati, 2007).  

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik 

serta harus memenuhi empat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

telah dilakukan dan hasilnya adalah sebagai berikut:  

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal 

atau berdistribusi tidak normal. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas 

data, pada penelitian ini menggunakan metode uji statistik non–

parametrik Kolmogorov–Smirnov. Menurut Imam Ghozali (2005), 

bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung 

dengan tabel Z tabel dengan kriteria sebagai berikut: 
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 Jika nilai probabilitas (Kolmogorov Smirnov) < taraf signifikansi 

5% (0,05), maka distribusi data dikatakan tidak normal  

 Jika nilai probabilitas (Kolmogorov Smirnov) > taraf signifikansi 

5% (0,05), maka distribusi data dikatakan normal  

Hasil uji normalitas tersebut dapat diketahui dari nilai 

Unstandardized Residual pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov 
One–Sample Kolmogorov–Smirnov Test 

 QA 

N 76 

Normal Parametersa,b 
Mean 28.1867 
Std. Deviation 1.22564 

Most Extreme Differences 
Absolute 0.092 
Positive 0.059 
Negative –0.092 

Kolmogorov–Smirnov Z 0.801 
Asymp. Sig. (2–tailed) 0.543 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Hasil pengujian normalitas dengan uji statistik non–parametrik 

Kolmogorov–Smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov–Smirnov adalah 0.801 dan signifikansi pada 0.543. Hal 

ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal 

dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini. 
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4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Batas dari nilai VIF adalah 10 dan tolerance 

value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance 

kurang dari 0,1 maka akan terjadi multikolinieritas dan model regresi 

tidak layak untuk dipakai. Hasil perhitungan nilai tolerance serta VIF 

dapat diketahui pada tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikoloniaritas 
Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)     

REPUTASI 0.924 1.082 
TENURE 0.982 1.018 
SIZE 0.908 1.101 

a. Dependent Variable: QA 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

dari setiap variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari setiap 

variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 
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4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006). Pada penelitian ini digunakan uji Glejser untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.098 2.169  1.429 0.157 

REPUTASI 0.284 0.139 0.243 2.049 0.144 

TENURE –0.044 0.081 –0.062 –0.541 0.590 

SIZE –0.076 0.072 –0.126 –1.056 0.295 

a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa model regresi bebas 

dari masalah Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai 

signifikansi variabel independen (reputasi KAP, audit tenure, ukuran 

perusahaan klien) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. 
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4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada 

observasi yang menggunakan time series. Untuk mendiaknosis 

adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui 

pengujian terhadap nilai Durbin–Watson. Output uji autokorelasi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi  
Model Durbin–Watson 

1 1.869 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari pengujian statistik diperoleh nilai Durbin–Watson sebesar 

1.869 (du = 1,780; 4 – du = 2,220). Hal ini berarti model regresi di 

atas tidak terdapat masalah autokorelasi ditunjukkan dengan angka 

Durbin–Watson berada di antara du tabel dan (4–du tabel), oleh 

karena itu model regresi ini dinyatakan layak untuk dipakai. Hasil 

analisis tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 

 

Gambar 4.1  

Hasil Uji Autokorelasi (DW test) 
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Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai D–W statistik berada 

di daerah bebas autokorelasi. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial. 

Dengan menggunakan 19 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 

4 tahun sehingga sampel keseluruhan sebanyak 76, dengan persamaan 

sebagai berikut ini: 

    =     +               +            +          + ε 

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini:  

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7.602 4.024  1.889 0.063 

REPUTASI –0.250 0.258 –0.101 –0.972 0.034* 

TENURE 0.096 0.151 0.064 0.636 0.027* 

SIZE 0.669 0.133 0.530 5.032 0.000* 
a. Dependent Variable: QA 
(*)   Signifikan 5%  
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi 

linier data panel sebagai berikut: 

QA = 7.602 – 0.250 REPUTASI + 0.096 TENURE + 0.669 SIZE 

Dari hasil diatas adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila reputasi KAP (REPUTASI), audit tenure (TENURE), 

dan ukuran perusahaan klien (SIZE) diasumsikan konstan, maka 

kualitas audit yang dihasilkan (QA) adalah sebesar 7.602. 

b. Koefisien regresi untuk REPUTASI sebesar –0.250. Hal ini 

menunjukkan apabila reputasi KAP Big four akan membuat QA 

yang dihasilkan akan mengalami penurunan sebesar 0.250 dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk TENURE sebesar 0.096. Hal ini 

menunjukkan apabila tenur yang terjalin antara auditor dan klien 

dengan mematuhi peraturan perotasian auditor maka akan 

meningkatkan QA yang dihasilkan sebesar 0.096 dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0.669. Hal ini 

menunjukkan bahwa QA yang dihasilkan akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.669 untuk setiap kenaikan satu nilai ukuran 

perusahaan klien (SIZE) dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin–Watson 

1 0.524a 0.321 0.293 1.06552 1.869 

a. Predictors: (Constant), SIZE, TENURE, REPUTASI 
b. Dependent Variable: QA 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.9 diatas dapat mengetahui uji koefisien determinasi 

yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil dari koefisien determinasi diketahui bahwa Adjusted R Square (R2) 

adalah 0.293. Hal ini berarti bahwa 29.3 % variabel kualitas audit dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu reputasi KAP, audit tenure dan 

ukuran perusahaan klien. Sedangkan sisanya sebesar 70.7 % dijelaskan 

oleh faktor–faktor lain diluar model yang dianalisis. Variabel lainnya 

dapat berupa faktor eksternal yang perlu dikembangkan, seperti fee audit 

yang dikeluarkan oleh perusahaan atas jasa audit yang dilakukan oleh 

auditor. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Untuk menguji hipotesis maka analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 
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independen yaitu reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan 

klien terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis Partial t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7.602 4.024  1.889 0.063 

REPUTASI –0.250 0.258 –0.101 –0.972 0.034* 

TENURE 0.096 0.151 0.064 0.636 0.027* 

SIZE 0.669 0.133 0.530 5.032 0.000* 
a. Dependent Variable: QA 
(*)   Signifikan 5%  
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari 

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t 

persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: reputasi KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas, ditemukan nilai 

probabilitas reputasi KAP (REPUTASI) sebesar 0.034 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari 

variabel REPUTASI menunjukkan nilai –0.250. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa REPUTASI tidak berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H1 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: audit tenure 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas, ditemukan nilai 

probabilitas audit tenure (TENURE) sebesar 0.027 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari 

variabel TENURE menunjukkan nilai 0.096. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel TENURE tidak berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan 

klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas, ditemukan nilai 

probabilitas ukuran perusahaan klien (SIZE) sebesar 0.000 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari 

variabel SIZE menunjukkan nilai 0.669. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa SIZE berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 

dalam penelitian ini terbukti. 
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4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen, dengan hipotesis 4 (H4) yaitu: reputasi KAP, audit tenure, 

dan ukuran perusahaan klien berpengaruh secara bersama–sama 

terhadap kualitas audit. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 30.920 3 10.307 9.078 0.000b 
Residual 81.744 72 1.135   

Total 112.664 75 
a. Dependent Variable: QA 
Predictors: (Constant), SIZE, TENURE, REPUTASI 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

 

Dari Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa model 

persamaan ini memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,000 lebih kecil 

dibandingkan taraf signifikansi α (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen, yaitu reputasi KAP, audit tenure, dan 

ukuran perusahaan klien dalam model penelitian ini secara simultan 

dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kualitas audit 

dan bisa dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini terbukti. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas audit dengan proksi 

akrual diskresioner menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

koefisien regresi sebesar –0.250 dan probabilitas sebesar 0.034 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda 

negatif menunjukan bahwa semakin baik reputasi yang dimiliki oleh 

KAP Big four dapat menurunkan kualitas audit, yang berarti kualitas 

audit yang tinggi belum tentu dihasilkan oleh KAP yang berafiliasi 

dengan KAP Big four, begitupun sebaliknya (Chairunissa N. & Sylvia V. 

S., 2012). 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa KAP Big four belum tentu 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP non–Big four. 

Apabila dianalogikan bahwa KAP Big four memiliki reputasi lebih baik 

daripada KAP non–Big four, maka hal tersebut bertolak belakang dengan 

yang dijelaskan dalam buku Auditing and Assurance Services (2014) 

menurut Arens, et al.  dalam bukunya pada tahun 2001, terjadi kasus 

financial statement fraud pada perusahaan Enron yang diaudit oleh 

Arthur & Andersen, salah satu KAP Big five dan juga beberapa kasus 

lainnya. Setelah kejadian Enron, KAP skala internasional tersebut 

menyusut menjadi empat atau lebih dikenal dengan istilah KAP Big four. 

Dalam kasus–kasus tersebut banyak akuntan publik termasuk KAP 
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berukuran besar kehilangan kepercayaan oleh investor dan masyarakat 

sehingga menurunkan reputasi yang dimilikinya.  

Kasus–kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak semua KAP 

yang berukuran besar (Big five) menghasilkan audit yang berkualitas 

tinggi.  Sehingga, menurut Arens, et al. (2014) audit yang berkualitas 

sebenarnya tergantung dari auditor KAP itu sendiri baik yang bekerja di 

KAP Big four maupun KAP non–Big four dalam mengaudit suatu 

perusahaan. Adanya peraturan yang semakin ketat membuat auditor tidak 

dapat bertindak dengan semaunya sehingga harus meningkatkan kinerja 

profesionalismenya dalam melakukan audit. Seorang auditor harus 

memiliki independensi yang tinggi tanpa adanya campur tangan dan 

pengaruh dari pihak luar serta menjunjung tinggi etika profesi dan tidak 

melanggar aturan standar profesi akuntan publik yang telah diatur dalam 

mengaudit suatu perusahaan. Semakin seorang auditor memiliki skills, 

pengalaman, pemahaman, dan bersikap profesionalisme dalam bekerja 

maka akan mampu untuk menghasilkan audit yang berkualitas. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan yang dilakukan 

oleh Bambang Hartadi (2009) dan Chairunissa N. & Sylvia V. S. (2012) 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

reputasi KAP baik Big four dan non–Big four dengan kualitas audit, yang 

berarti KAP Big four belum tentu menghasilkan kualitas audit yang lebih 

berkualitas daripada KAP Non–Big four. Meskipun demikian hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Douglas J. S. & Suraj Srinivasan (2012) dan Efraim Ferdinan G. (2010) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas audit 

dan reputasi KAP, berbeda dengan hasil penelitian ini. 

4.3.2 Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit dengan proksi 

akrual diskresioner menunjukkan hasil tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 0.096 dan probabilitas sebesar 0.027 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda 

positif menunjukkan bahwa semakin lama perikatan auditor dengan klien 

dan mematuhi peraturan perotasian auditor maka akan meningkatkan 

kualitas audit yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin 

singkat perikatan auditor dengan klien dan tidak mematuhi peraturan 

perotasian auditor maka akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan 

(Chin–Ying et al, 2008). 

Dugaan bahwa tenur auditor yang lama akan menurunkan kualitas 

audit dalam penelitian ini tidak terbukti. Hasil penelitian ini justru 

membuktikan bahwa semakin lama perikatan auditor dengan klien dan 

mematuhi peraturan perotasian auditor maka akan meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan. Tujuan dari perotasian auditor adalah sebagai 

batasan tenur atau jangka waktu perikatan yang merupakan usaha untuk 

mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga 
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menggangu independensinya. Ada beberapa alasan yang mendasari hasil 

penelitian ini. Pertama, tenur auditor yang panjang akan menciptakan 

pengetahuan yang cukup bagi auditor untuk melaksanakan tugas audit 

secara professional. Kedua, tenur auditor yang panjang justru akan 

menghasilkan cost yang lebih rendah. Pengetahuan yang cukup dimiliki 

oleh auditor akan membuat auditor semakin teliti dan dapat mencegah 

terjadinya kecurangan–kecurangan termasuk manajemen laba yang 

terjadi di perusahaan sehingga kualitas audit yang dihasilkan tinggi. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Myers et al. 

(2003), Chih–Ying et al. (2008) yang menyatakan bahwa audit tenure 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini 

dibuktikan dalam penelitan Chih–Ying et al. (2008) bahwa semakin lama 

tenur auditor akan meningkatkan kemampuan auditor dalam menemukan 

tindakan manipulasi laba yg dilakukan oleh manajemen dan dapat 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Meskipun demikian berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Efraim (2010) dan Hartadi (2010) 

yang menyatakan bahwa sementara tenur rotasi audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit serta Chairunissa & Sylvia (2012) yang 

menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kualitas audit, berbeda dengan hasil penelitian ini. 
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4.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit 

Pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit dengan 

proksi akrual diskresioner menunjukkan hasil berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 0.669 dan probabilitas sebesar 0.000 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda 

positif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan klien maka 

akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Hal 

tersebut dapat dilihat dari perusahaan besar akan semaksimal mungkin 

dalam menjaga nama baiknya terhadap kepentingan publik. Sedangkan 

sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan klien maka akan 

menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, yang dapat 

dilihat dari perusahaan kecil lebih tidak peduli dengan kepentingan 

publik hanya fokus terhadap laba yang tinggi (Chih–Ying et al., 2008). 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien 

merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki reputasi yang baik 

dan berperan sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini 

membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak 

yang besar terhadap kepentingan publik sehingga mereka lebih berhati–

hati dalam melakukan pelaporan keuangan, serta berdampak pada 

perusahaan tersebut harus mendapatkan hasil laporan audit yang 

berkualitas agar dapat dipercaya oleh publik. Kemudian, perusahaan 
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besar lebih mempedulikan akan keberlangsungan usahanya ditahun 

berikutnya agar dapat memberikan keyakinan terhadap investor dan salah 

satu tugas auditor adalah memprediksi apakah perusahaan yang diaudit 

akan tetap hidup atau bertahan usahanya ditahun berikutnya. Seorang 

auditor harus bisa memastikan semua indikator yang ada tetap 

berhubungan dengan keberlangsungan usaha tersebut agar tidak bangkrut 

serta dapat menemukan dan mencegah perusahaan dalam tindakan 

memanipulasi laba. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Myers et al. 

(2003), Chih–Ying et al. (2008), dan Siregar dan Utama (2005) yang 

menemukan bahwa bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan natural logaritma total aset perusahaan pada akhir tahun 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, artinya semakin 

besar ukuran perusahaan biasanya memiliki kualitas audit yang 

berkualitas karena mampu untuk memperkecil terjadinya akrual 

diskresioner atau manajemen laba. Kemudian, perusahaan tersebut harus 

menjaga nama baiknya di masyarakat dan investor sehingga untuk 

menjaganya maka perusahaan melaporkan laporan keuangan yang 

sesungguhnya. Dechow and Dichew, (2002) dalam Chih–Ying et al. 

(2010) menemukan bahwa klien besar cenderung memiliki akrual dan 

cash flow yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Sehingga, besarnya ukuran perusahaan akan berdampak terhadap kualitas 

audit yang tinggi dan mencerminkan kinerja perusahaan yang tinggi, 
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karena perusahaan tersebut mampu untuk menstabilkan labanya tanpa 

memanipulasinya. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Douglas J. Skinner and Suraj Srinivasan (2012), yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara 

kualitas audit dengan ukuran perusahaan klien, berbeda dengan hasil 

penelitian ini. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan untuk perusahaan, 

akuntan publik, dan kantor akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa di Indonesia seharusnya ketentuan rotasi akuntan publik atau kantor 

akuntan publik wajib dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak dengan 

semestinya sesuai Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan PMK 

NOMOR: 17/PMK.01/2008. Dengan adanya perotasian tersebut, akan 

berdampak pada laporan keuangan perusahaan yang relevan dan reliabilitas 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, yaitu masyarakat 

dan investor yang memliki kepentingan atas laporan keuangan. Hal tersebut 

juga dapat mencegah dan mengatasi kemungkinan terjadinya manipulasi laba 

ataupun fraud di dalam perusahaan serta dapat juga meningkatkan reputasi 

auditor atau KAP itu sendiri baik KAP Big four maupun KAP non–Big four 

atas penyalagunaan jasa profesinya. Penelitian ini memiliki implikasi bagi 

perusahaan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang mewajibkan 

perotasiaan auditor dapat dirasakan dan dapat manjamin pelaksanaannya 

serta penerapan prosedur dan kontrol dalam perusahaan. 
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Peneliti secara pribadi mendukung regulasi terhadap akuntan publik. 

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bahwa sebuah 

ketentuan yang mengatur profesi seharusnya disusun secara hati–hati dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian dan pendapat pihak lain, khususnya 

yang terkait dengan profesi tersebut. Institut Akuntan Publik Indonesia 

dalam hal ini harus lebih berperan dan berinisiatif untuk meregulasi, sebelum 

diregulasi oleh pihak publik (pemerintah). Profesi akuntan seharusnya 

menunjukkan inisiatif baik dan mulai memperbaiki diri. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tenur panjang auditor menurunkan kualitas audit yang 

diukur dengan akrual diskresioner. Hasil penelitian ini memberikan saran 

bahwa regulasi terhadap auditor atau KAP diperlukan. Auditor tanpa aturan 

akan berbahaya. Akan tetapi ketika pemerintah menyusun regulasi yang 

terkait dengan profesi akuntan publik, sebaiknya banyak mempertimbangkan 

berbagai aspek lain yang lebih luas, misalnya dengan mempertimbangkan 

aspek budaya bisnis dan sosial yang ada di perusahaan klien membutuhkan 

waktu untuk dapat menyesuaikannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 

reputasi KAP, audit tenure, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas 

audit dengan proksi akrual diskresioner pada perusahaan LQ 45 periode 

2011–2014. Penelitian ini menggunakan 19 perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di BEI. Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

1. Variabel reputasi KAP tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit dengan proksi akrual diskresioner. Penelitian 

ini menemukan bahwa KAP Big four belum tentu menghasilkan 

kualitas audit yang lebih baik daripada KAP non–Big four. Ini 

mengindikasikan bahwa dengan adanya aturan yang semakin ketat 

mengakibatkan KAP non–Big four saat ini semakin profesional dan 

telah memperbaiki kualitas kinerjanya dengan menjalakan profesinya 

sesuai dengan standar dan etika profesi auditor, sehingga perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Big four maupun non–Big four dapat 

mengindikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya praktek 

manajemen laba atau kecurangan–kecurangan lainnya dalam 

perusahaan.  
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2. Variabel audit tenure tidak berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kualitas audit dengan proksi akrual diskresioner. Ini 

mengindikasikan bahwa semakin lama tenur auditor yang terjalin 

antara auditor dengan klien dan mematuhi peraturan perotasian auditor 

akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mencegah dan 

mengindikasi tindakan praktek manajemen laba atau kecurangan–

kecurangan lainnya dalam perusahaan yg dilakukan oleh manajemen. 

Semakin ketatnya peraturan, auditor dituntut untuk mengaudit dengan 

professional. Tenur auditor yang panjang akan menciptakan 

pengetahuan yang cukup baik bagi auditor untuk melaksanakan tugas 

audit secara professional. Pengetahuan yang cukup akan membuat 

auditor semakin teliti dan berpengalaman dalam mengaudit sehingga 

dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. 

3. Variabel ukuran perusahaan klien berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit dengan proksi akrual diskresioner. Ini 

mengindikasikan bahwa besar kecilnya total aset yang dimiliki 

perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan berdampak 

terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

disebabkan perusahaan besar cenderungan lebih kecil melakukan 

tindakan praktek manajemen laba atau kecurangan–kecurangan 

lainnya dalam perusahaan dibandingkan perusahaan kecil karena 

perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap 

kepentingan publik sehingga mereka lebih berhati–hati dalam 
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melakukan pelaporan keuangan serta perusahaan tersebut harus 

menjaga nama baiknya di masyarakat dan investor. 

4. Semua variabel independen penelitian (reputasi KAP, audit tenure, 

ukuran perusahaan klien) menunjukkan bahwa secara simultan 

(bersama–sama), mempengaruhi kualitas audit dengan proksi akrual 

diskresioner secara signifikan. 

5.2 Saran  

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menjadikan acuan 

penelitan ini untuk lebih memperhatikan kinerja auditor dalam 

mengaudit agar sesuai dengan standar dan etika profesi auditor, 

sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi dengan 

memiliki reputasi yang baik terhadap kepercayaan publik atau 

masyarakat.  

2. Untuk Pemerintah disarankan memberikan sanksi yang tegas kepada 

auditor atau KAP yang tidak mematuhi ketentuan rotasi audit yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kemungkinan penurunan 

independensi auditor jika tidak melakukan rotasi audit serta untuk 
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menjaga kepercayaan publik terhadap independensi profesi akuntan 

publik. 

3. Perlunya mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan 

dalam menentukan akrual diskresioner sehingga dapat mengetahui 

kualitas audit dan adanya manajemen laba dalam perusahaan dengan 

sudut pandang yang berbeda.  

4. Penelitian ini menggunakan tenur jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh seorang auditor 

paling lama untuk 3 tahun berturut–turut. Dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan serta membandingkan antara tenur 

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu perusahaan yang 

dilakukan oleh seorang auditor dan yang dilakukan oleh suatu KAP, 

yaitu selama 6 tahun berturut–turut. 

5. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

fee audit yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas audit serta 

memasukkan karakteristk corporate governance, seperti frekuensi 

pertemuan komite audit, kompetensi dewan komisaris dan komite 

audit. Dapat juga menyesuaikan dengan aspek hukum, social, serta 

budaya yang ada di perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit. 
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LAMPIRAN A 

DATA PENELITIAN 

Nama Perusahaan Tahun QA REPUTASI TENURE SIZE 
Astra Agro Lestari Tbk 2011 26.5461 0 1 29.9538 
Astra Agro Lestari Tbk 2012 28.4903 0 1 30.1503 
Astra Agro Lestari Tbk 2013 28.5363 0 2 30.3366 
Astra Agro Lestari Tbk 2014 26.7895 0 3 30.5519 

Adaro Energy Tbk 2011 29.3115 1 1 29.3643 
Adaro Energy Tbk 2012 29.1280 1 2 29.5320 
Adaro Energy Tbk 2013 29.4515 1 3 29.5382 
Adaro Energy Tbk 2014 28.0118 1 1 29.4894 

AKR Corporindo Tbk 2011 26.8760 0 1 30.2106 
AKR Corporindo Tbk 2012 28.7840 0 2 30.2964 
AKR Corporindo Tbk 2013 28.0985 0 3 30.3143 
AKR Corporindo Tbk 2014 27.7530 0 1 30.3251 

Astra International Tbk 2011 30.8281 1 1 32.6649 
Astra International Tbk 2012 30.6567 1 1 32.8365 
Astra International Tbk 2013 28.7756 1 2 32.5054 
Astra International Tbk 2014 30.1830 1 3 32.9970 

Alam Sutera Reality Tbk 2011 27.0904 0 1 29.4240 
Alam Sutera Reality Tbk 2012 28.5552 0 1 30.0240 
Alam Sutera Reality Tbk 2013 28.2785 0 2 30.3002 
Alam Sutera Reality Tbk 2014 28.6146 0 3 30.4598 

XL Axiata Tbk 2011 28.9635 1 1 31.0705 
XL Axiata Tbk 2012 27.0082 1 1 31.1993 
XL Axiata Tbk 2013 29.0885 1 2 31.3268 
XL Axiata Tbk 2014 27.1680 1 3 31.6146 

Gudang Garam Tbk 2011 27.5492 1 1 31.2969 
Gudang Garam Tbk 2012 29.0181 1 1 31.3569 
Gudang Garam Tbk 2013 29.5511 1 2 31.5583 
Gudang Garam Tbk 2014 29.4650 1 3 31.6953 
Harum Energy Tbk 2011 25.3725 1 1 29.3149 
Harum Energy Tbk 2012 25.6679 1 1 29.3407 
Harum Energy Tbk 2013 27.8080 1 2 29.3688 
Harum Energy Tbk 2014 27.4318 1 3 29.5467 

Indofood Sukses Makmur Tbk 2011 29.3521 1 1 31.6123 
Indofood Sukses Makmur Tbk 2012 29.3063 1 1 31.7140 
Indofood Sukses Makmur Tbk 2013 28.7735 1 2 31.9889 
Indofood Sukses Makmur Tbk 2014 27.7818 1 3 32.0847 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2011 29.5117 0 1 30.5303 
Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2012 27.2083 0 2 30.7558 
Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2013 29.6338 0 3 30.8971 
Indocement Tunggal Prakasa Tbk 2014 29.1449 0 1 31.9881 

Indo Tambangraya Megah Tbk 2011 28.2301 1 1 30.3901 
Indo Tambangraya Megah Tbk 2012 28.8269 1 1 30.4308 
Indo Tambangraya Megah Tbk 2013 29.2256 1 2 30.5269 
Indo Tambangraya Megah Tbk 2014 29.4576 1 3 30.5806 
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Nama Perusahaan Tahun QA REPUTASI TENURE SIZE 
Jasa Marga (Persero) Tbk 2011 28.2128 0 1 30.6715 
Jasa Marga (Persero) Tbk 2012 29.3404 0 1 30.8400 
Jasa Marga (Persero) Tbk 2013 28.9472 0 2 30.9762 
Jasa Marga (Persero) Tbk 2014 28.0642 0 3 31.0923 

Kalbe Farma Tbk 2011 27.3763 1 1 29.7442 
Kalbe Farma Tbk 2012 26.9392 1 1 29.8736 
Kalbe Farma Tbk 2013 25.5162 1 2 30.0572 
Kalbe Farma Tbk 2014 28.1453 1 3 30.1507 

Lippo Karawaci Tbk 2011 28.5991 0 1 30.5357 
Lippo Karawaci Tbk 2012 29.7705 0 1 30.8447 
Lippo Karawaci Tbk 2013 29.5646 0 2 31.0747 
Lippo Karawaci Tbk 2014 29.1488 0 3 31.2623 

London Sumatera Plantation Tbk 2011 26.9369 0 1 29.1668 
London Sumatera Plantation Tbk 2012 26.9627 0 2 29.6528 
London Sumatera Plantation Tbk 2013 27.7770 0 1 29.7073 
London Sumatera Plantation Tbk 2014 27.7937 0 2 29.7892 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2011 27.0568 1 1 31.0642 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012 29.1989 1 2 31.0654 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2013 27.5807 1 3 31.1571 
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2014 27.7617 1 1 31.2020 

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 2011 26.6103 1 1 30.0740 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 2012 26.9421 1 1 30.1749 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 2013 26.5701 1 2 30.0887 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 2014 26.2892 1 3 30.3265 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2011 27.9725 1 1 32.2663 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2012 27.9033 1 1 32.3439 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2013 29.2785 1 2 32.4827 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2014 29.7674 1 3 33.0517 

United Tractors Tbk 2011 28.8934 0 1 29.9807 
United Tractors Tbk 2012 27.6315 0 1 30.1147 
United Tractors Tbk 2013 27.3595 0 2 30.2224 
United Tractors Tbk 2014 27.9778 0 3 30.2899 
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LAMPIRAN B 

OUTPUT SPSS 

 

 HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

(Periode 2011–2014) 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
QA 76 25.21 30.83 28.1867 1.22564 
REPUTASI 76 0.00 1.00 0.5789 0.49701 
TENURE 76 1.00 3.00 1.7368 0.82249 
SIZE 76 29.17 33.05 30.7212 0.97048 
Valid N (listwise) 76     

 

 

 HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 UJI NORMALITAS 

One–Sample Kolmogorov–Smirnov Test 
 QA 
N 76 

Normal Parametersa,b 
Mean 28.1867 
Std. Deviation 1.22564 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.092 
Positive 0.059 
Negative –0.092 

Kolmogorov–Smirnov Z 0.801 
Asymp. Sig. (2–tailed) 0.543 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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 UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)     
REPUTASI 0.924 1.082 
TENURE 0.982 1.018 
SIZE 0.908 1.101 

a. Dependent Variable: QA 
 

 

 UJI HETEROKEDASTISITAS 

UJI GLETSER 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.098 2.169  1.429 0.157 
REPUTASI 0.284 0.139 0.243 2.049 0.144 
TENURE –0.044 0.081 –0.062 –0.541 0.590 
SIZE –0.076 0.072 –0.126 –1.056 0.295 

a. Dependent Variable: RES2 
 

 

 UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin–Watson 

1 0.524a 0.321 0.293 1.06552 1.869 
a. Predictors: (Constant), SIZE, TENURE, REPUTASI 
b. Dependent Variable: QA 
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 HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 7.602 4.024  1.889 0.063   

REPUTASI –0.250 0.258 –0.101 –0.972 0.034* 0.924 1.082 
TENURE 0.096 0.151 0.064 0.636 0.027* 0.982 1.018 
SIZE 0.669 0.133 0.530 5.032 0.000* 0.908 1.101 

a. Dependent Variable: QA 
(*)   Signifikan 5%  

 

 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin–Watson 

1 0.524a 0.321 0.293 1.06552 1.869 
a. Predictors: (Constant), SIZE, TENURE, REPUTASI 
b. Dependent Variable: QA 

 

 HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

 HASIL UJI F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 30.920 3 10.307 9.078 0.000b 
Residual 81.744 72 1.135   

Total 112.664 75 
a. Dependent Variable: QA 
b. Predictors: (Constant), SIZE, TENURE, REPUTASI 
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 HASIL UJI t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 7.602 4.024  1.889 0.063   

REPUTASI –0.250 0.258 –0.101 –0.972 0.034* 0.924 1.082 
TENURE 0.096 0.151 0.064 0.636 0.027* 0.982 1.018 
SIZE 0.669 0.133 0.530 5.032 0.000* 0.908 1.101 

b. Dependent Variable: QA 
(*)   Signifikan 5%  

 
 

DIAGRAM HISTOGRAM     DIAGRAM  
        SCATTERPLOT 
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PERSONAL DETAILS 
                    
Full Name   : Swasti Ayu Puspitasari              

Sex    : Female 

Place, Date of Birth  : Jakarta, February 24th, 1994  

Nationality   : Indonesia  

Marital Status   : Single 

Height, Weight  : 168 cm, 59 kg 

Health    : Fine 

Religion   : Moslem 

Phone, Mobile  : 021–7750646, 081213891876 

E–mail    : swastiayu24@yahoo.com 

GPA    : 3,67    
 

PERSONALITIES 
 

Faithful, smart worker, able to work under pressure, honest, cooperative, 

discipline, principal, fast learner, creative, good interpersonal and 

communication skill.  
 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

Formal Educations 

2012 – Present Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE 

IBS), Major in Accounting, Jakarta 

2009 – 2012 SMAN 5, Depok 

2006 – 2009 SMPN 2, Depok 

2000 – 2006 SDN Anyelir 1, Depok 

Non Formal Educations 
 Leadership Training, Rindam Jaya (certified) 
 Trade Financing Training, STIE IBS (certified) 
 Basic Activist Training Program, STIE IBS (certified) 
 International Language Program Conversation, Depok 

(certified) 
 LBPP LIA, Depok (certified) 

 

ACHIEVEMENTS 
 

   2013 – 2014 IBS Scholarship  

2014 – 2015  IBS Scholarship 

 

 2013 

2012 
2012 
2012 

 2009 
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 
 
 
Swasti Ayu Puspitasari 
Perum. Depok Mulya 3 Blok AD–10. RT02/01. Tanah Baru, Beji, Depok. 
081213891876 
swastiayu24@yahoo.com 

 

  Indonesia Banking School 

 

 
 

ORGANIZATION EXPERIENCES 
 
2014 Accounting Goes To IBS 
 

WORKING EXPERIENCE 
        
2015  Internship, Bank Indonesia  
2015 Internship, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Bandar Lampung 
2016 Internship, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
 

SKILLS 
 

1. Banking Operation  Skills 
2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point) 
3. Internet Literate 

 
LANGUAGE PROFICIENCY 

 

Language Speaking Reading Listening 

Bahasa √ √ √ 

English √ √ √ 

 
 

LEISURE TIME ACTIVITIES 
 
Listening music, movies marathon, futsal  and travelling 
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