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ABSTRACT 

 

Property and real estate is one of those several sectors that has a good prospect 

in this past years. This situation makes property and real estate become a prime 

investment target by investors. As the basis for investors’ decision making, a financial 

statement must be reliable and relevant. Therefore, the quality of an audit is very 

important to ensure that financial statement can be trusted by investor, public or other 

third parties. The purpose of this study is to find empirical evidence regarding the effect 

of audit tenure and public accounting firms size on audit quality. 

Samples of this study are listed companies of property and real estate industry in 

Indonesia Stock Exchange for the year of 2008-2012, which classified by purposive 

sampling method. Independent variables that used on this study are audit tenure  

(partner tenure and firm tenure) and public accounting firm size. Proxy of audit quality 

as the dependent variable uses earning management which measured by Modified Jones 

Model. The analysis model of this study uses multiple linear regression analysis.  

The results were as follows : (1) partner tenure significantly affect the audit 

quality ; (2) firm tenure does not significantly affect the audit quality ; (3) public 

accounting firm size does not significantly affect the audit quality.  

 

Keywords: Audit Tenure, Public Accounting Firms Size, Audit Quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Sektor property dan real estate di Indonesia merupakan salah satu sektor 

yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan sektor 

ini salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan akan kebutuhan rumah 

tinggal di Indonesia. Dalam Berita Properti 2011, Tim Statistik Sektor Riil 

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengemukakan 

bahwa penyediaan (supply) rumah tinggal pada tahun 2010 adalah sebesar  

6,5 juta unit sementara permintaan (demand) akan rumah tinggal adalah sebesar 

13,6 juta unit. Dalam kondisi tersebut, ketersediaan rumah tinggal mengalami 

kekurangan sebesar 7,1 juta unit. Kekurangan ketersediaan rumah tinggal ini 

mendorong semakin berkembangnya sektor property dan real estate di Indonesia. 

Masing-masing perusahaan berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yaitu 

memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang ada. 

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, kondisi pendanaan yang kuat 

jelas dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Terkait hal ini, pendanaan dari pihak 

internal saja terkadang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana 

yang diperlukan. Oleh karena itu, dana tambahan dari pihak eksternal pun dipilih 

sebagai solusi utama. Menurut Tim Statistik Sektor Riil Direktorat Statistik 

Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dalam Berita Properti 2011, sumber 

pembiayaan perusahaan properti pada tahun 2010 diperoleh melalui 2 (dua) pihak 

yaitu pendanaan internal (46,63%) dan pendanaan eksternal (53,37%).  
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Dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak eksternal, perusahaan 

diharuskan untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan yang salah 

satunya disampaikan melalui laporan keuangan. Melalui laporan keuangan, 

diharapkan para pihak eksternal serta pihak terkait lainnya dapat memperoleh 

informasi yang akurat sebagai sarana pertimbangan pengambilan keputusan. 

Demi menjamin keakuratan informasi dalam laporan keuangan yang 

disampaikan oleh perusahaan, dibutuhkan pihak independen lain yang dalam hal 

ini adalah akuntan publik, untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan. 

Menurut Elder et al (2012), audit atas laporan keuangan bertujuan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan sebagai informasi yang diverifikasi telah 

dinyatakan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang umumnya merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Melalui jasa audit, diharapkan 

keakuratan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dapat 

lebih terjamin.  

Kepercayaan besar yang diberikan oleh para pengguna laporan keuangan 

kepada akuntan publik tentu saja mengharuskan akuntan publik untuk 

memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Menurut Mgbame et al (2012), 

semakin tinggi kualitas audit, maka semakin tinggi pula kredibilitas laporan 

keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna 

laporan keuangan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya.  

Namun sayangnya, kepercayaan yang diberikan kepada akuntan publik 

justru kerap kali disalahgunakan. Akuntan publik sebagai pihak independen yang 

dipercaya justru ditemukan terlibat dalam kasus-kasus penyimpangan melalui 

manipulasi data untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Akibatnya, kepercayaan para pengguna laporan keuangan 
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terhadap profesi akuntan publik pun kian diragukan seiring dengan rendahnya 

kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Siregar et al (2012), sebagian besar kasus 

runtuhnya perusahaan seperti Enron telah dikaitkan dengan buruknya kualitas 

audit yang disebabkan oleh rendahnya independensi auditor. Berkaca pada 

skandal Enron dan KAP Arthur Andersen (AA), terlihat setidaknya 2 (dua) hal 

yang dipertanyakan pada kasus ini.    

Pertama adalah terkait dengan audit tenure, yaitu lamanya masa audit 

yang diberikan oleh akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 

suatu perusahaan. Dalam kasus tersebut, KAP AA telah memberikan jasa audit 

pada perusahaan Enron sejak tahun 1985 dan selalu memberikan opini wajar 

tanpa pengecualian hingga tahun 2000. Dengan lamanya masa audit tersebut, 

seharusnya KAP AA sudah memahami kondisi serta permasalahan yang terjadi 

pada kliennya, Enron. Pertanyaan pun muncul tentang apakah kecurangan yang 

dilakukan oleh Enron benar-benar tidak terdeteksi oleh KAP AA, ataukah  

KAP AA justru ikut terlibat dalam kerjasama yang menyimpang  

dengan Enron. 

Kondisi ini kemudian memunculkan asumsi bahwa audit tenure yang 

terlalu lama dapat memudarkan independensi audit akibat keakraban yang terjalin 

antara akuntan publik maupun KAP dengan klien, yang pada akhirnya membuat 

audit yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas. Menurut Sinaga (2012), 

audit tenure yang panjang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih 

sehingga mengakibatkan penurunan kualitas dan kinerja auditor ketika mereka 

mulai membangun asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang 

objektif berdasarkan bukti terkini.    
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Terkait hal tersebut, berbagai peraturan tentang pembatasan audit tenure 

telah dikeluarkan demi meningkatkan independensi dan kualitas audit, sekaligus 

demi mengembalikan kepercayaan para pihak terkait terhadap peran akutan 

publik. Di kawasan Asia, ketentuan pembatasan audit tenure telah diberlakukan 

di beberapa negara seperti Cina, India, Pakistan, Singapura, Thailand, serta 

Indonesia, dengan batasan tahun yang berbeda-beda di masing-masing negara.  

Di Indonesia sendiri, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan  

No. 17/PMK01/2008 yang didalamnya mengatur tentang pembatasan waktu 

seorang akuntan publik serta KAP dalam memberikan jasa audit pada suatu 

perusahaan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemberian jasa audit laporan 

keuangan kepada suatu entitas yang dilakukan oleh seorang akuntan publik 

paling lama adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan oleh sebuah KAP 

adalah 6 (enam) tahun berturut-turut.  

Peraturan tentang pembatasan audit tenure diharapkan dapat 

meningkatkan independensi audit agar dapat menghasilkan kualitas audit yang 

dapat diandalkan. Akan tetapi, munculnya peraturan tersebut tidak sepenuhnya 

mendapatkan tanggapan yang baik dari seluruh pihak. Sebagian besar penolakan 

muncul dengan alasan bahwa pembatasan audit tenure dapat menurunkan 

pengetahuan akuntan publik tentang kondisi bisnis klien yang bersangkutan.  

Menurut Giri (2010), dengan pembatasan masa audit, akuntan publik serta KAP 

diragukan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang bisnis klien. 

Keterbatasan tersebut dinilai dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.   

Faktor kedua yang dipertanyakan dari skandal Enron dan KAP AA adalah 

terkait dengan ukuran KAP. Seperti yang diketahui, KAP AA merupakan salah 

satu KAP besar yang termasuk dalam kategori The Big Five di dunia.  
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Pandangan yang dibangun selama ini adalah bahwa KAP besar cenderung 

memiliki audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang berukuran 

kecil. Menurut Francis dan Yu (2007), terdapat 2 (dua) alasan mengapa KAP 

besar memiliki kualitas audit yang lebih tinggi, yaitu: (1) KAP besar memiliki 

sumber daya manusia yang lebih kolektif serta pengalaman dan keahlian yang 

tinggi dalam hal perusahaan publik ; (2) KAP berukuran kecil memiliki 

ketergantungan ekonomi pada klien yang dapat membahayakan objektivitas dan 

independensi audit sehingga KAP kecil cenderung bersikap lunak dan 

melaporkan hasil audit yang menguntungkan klien dalam rangka 

mempertahankan klien tersebut. Dengan munculnya skandal Enron dan KAP AA, 

pandangan ini pun kembali dipertanyakan, yaitu tentang apakah besar kecilnya 

suatu KAP berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

Melihat pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit,  

hal ini merupakan suatu ketertarikan bagi penulis untuk menganalisis pengaruh 

audit tenure dan ukuran KAP terhadap kualitas audit, demi melengkapi 

keterbatasan penelitian sebelumnya oleh Fajri (2008). Pada penelitian ini, penulis 

menambahkan 1 (satu) variabel independen yaitu ukuran KAP, serta 

memperpanjang periode penelitian selama 5 (lima) tahun yaitu 2008 – 2012.  

Penulis pun mencoba meneliti sektor industri yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dengan memilih sektor property dan real estate.  

Objek penelitian ini dipilih dengan alasan bahwa sektor property dan real estate 

di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sedang berkembang dan diminati 

oleh para investor selama beberapa tahun terakhir. Dengan tingginya minat 

investor terhadap sektor ini, maka penggunaan laporan keuangan sebagai  

sumber informasi keuangan perusahaan menjadi sangatlah berperan.  
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Investor yang akan menanamkan modalnya tentu membutuhkan informasi yang 

berkualitas dan dapat diandalkan dari laporan keuangan perusahaan. Terkait hal 

tersebut, peran akuntan publik sebagai pihak independen yang menilai kewajaran 

suatu laporan keuangan pun menjadi sangat penting sehingga pada akhirnya 

menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk 

melihat perkembangan terkini tentang pengaruh audit tenure dan ukuran KAP 

terhadap kualitas audit di Indonesia. Berdasakan latar belakang yang telah 

dipaparkan, penelitian tentang kualitas audit ini disusun dengan mengambil judul 

“Pengaruh Audit Tenure dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit pada 

Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit. Demi memperoleh hasil yang lebih terarah, penulis membatasi 

ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Faktor-faktor kualitas audit yang digunakan adalah audit tenure yang 

terbagi menjadi tenure akuntan publik dan tenure KAP, serta  

ukuran KAP.  

2. Kualitas audit diproksikan dengan tingkat manajemen laba yang diukur 

dengan akrual diskresioner. 

3. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan property dan real 

estate yang listing di BEI selama periode penelitian yaitu 2008 – 2012.  
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini 

adalah   perumusan   masalah   yang   akan  penulis  bahas  dalam  penelitian  ini :  

1. Apakah tenure akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

2. Apakah tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Terkait dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengungkapkan pengaruh tenure akuntan publik terhadap kualitas audit. 

2. Mengungkapkan pengaruh tenure KAP terhadap kualitas audit.  

3. Mengungkapkan pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah :  

1. Bagi Penulis 

Memperdalam pengetahuan tentang kualitas audit, khususnya terkait 

dengan pengaruh audit tenure dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. 

2. Bagi Akuntan Publik dan KAP   

Memperoleh pengetahuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit, sehingga dapat menjadi tambahan informasi dalam rangka 

meningkatkan serta mempertahakan kualitas audit. 
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3. Bagi Perusahaan  

Menjadi tambahan informasi tentang pengaruh audit tenure dan ukuran 

KAP terhadap kualitas audit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memotivasi perusahaan untuk mematuhi pembatasan audit tenure sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan.  

4. Bagi Pembaca dan Pihak Lain  

Sebagai penambah wawasan dan referensi, serta panduan dalam penelitian-

penelitian selanjutnya terkait dengan kualitas audit. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil 

penelitian terdahulu, pengembangan rerangka pemikiran, dan membangun 

hipotesis penelitian dalam bab ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data, 

metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta model analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini.  
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian serta analisis terhadap 

pengolahan data yang dilakukan. Pembahasan pada bab ini merupakan 

interpretasi dari hasil pengolahan data yang akan menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini yang diakhiri dengan implikasi manajerial. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup yang membahas tentang kesimpulan dan 

saran penelitian. Kesimpulan penelitian berisi tentang jawaban atas perumusan 

masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka penelitian ini terbagi menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu 

teori keagenan, audit, audit tenure, ukuran KAP, kualitas audit, penjelasan 

variabel kontrol, dan keterkaitan antar variabel.  

2.1.1 Teori Keagenan 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan merupakan 

teori tentang kontrak antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan 

(prinsipal) yang menjelaskan bahwa keduanya memiliki kepentingan yang 

berbeda. Sejalan dengan hal tersebut, Anthony dan Govindarajan (2005) 

mengemukakan bahwa salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah 

bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda, 

dimana masing-masing individu diasumsikan bertindak untuk 

kepentingan pribadinya sendiri.  

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi 

sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan 

orang lain (agen) untuk mengambil tindakan yang melibatkan delegasi 

dari beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal 

adalah pihak pemberi mandat atau perintah kerja kepada agen, sedangkan 

agen adalah pihak penerima mandat atau perintah kerja dari prinsipal. 

Sebagai pihak yang mengelola langsung kegiatan perusahaan, agen 

tentunya memiliki informasi yang lebih tinggi dibandingkan prinsipal.  
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Hal ini mengakibatkan munculnya asimetri informasi antara kedua pihak 

tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976), jika agen diasumsikan 

bertindak untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, maka hal ini 

merupakan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa agen akan 

menggunakan asimetri informasi untuk meraih kepentingannya sendiri.  

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), salah satu cara utama 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi munculnya masalah dari perbedaan 

tujuan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal adalah melalui 

pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pemantauan untuk 

mencegah tindakan agen yang meningkatkan kekayaan pihaknya sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Salah satu sistem 

pemantauan tersebut adalah melalui laporan keuangan yang diaudit.  

Hal ini kemudian mendorong meningkatnya permintaan akan jasa audit 

laporan keuangan demi memberikan keyakinan bagi prinsipal dan 

pengguna laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan telah tersaji 

dengan sebagaimana mestinya.  

 

2.1.2 Audit 

2.1.2.1 Definisi Audit 

Menurut Elder et al (2012), audit adalah pengumpulan 

dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, dimana audit dilakukan oleh pihak 

yang kompeten dan independen. 
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Elder et al (2012) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) 

elemen  kunci  dalam  definisi audit : 

1. Informasi dan Kriteria yang Telah Ditetapkan 

Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi 

dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan standar atau 

kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi 

informasi tersebut. Audit dilakukan secara rutin atas 

informasi yang dapat diukur seperti laporan keuangan 

perusahaan. Sementara kriteria untuk mengevaluasi 

informasi adalah bervariasi sesuai dengan informasi yang 

diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis, 

kriteria yang digunakan adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku secara umum.  

2. Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bukti 

Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus 

memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang 

mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah 

bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah 

informasi yang terkait sudah sesuai dengan kriteria. 

3. Kompeten dan Independen 

Auditor harus kompeten dalam mengumpulkan 

bukti guna mencapai kesimpulan audit yang tepat. 

Auditor juga harus memiliki sikap mental yang 

independen. Tanpa sikap yang independen, kompetensi 

yang dimiliki oleh auditor menjadi tidak bernilai.  
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4. Pelaporan 

Proses audit diakhiri dengan penyusunan laporan 

audit (audit report) yang berisi tentang temuan-temuan 

auditor. Laporan ini harus memberitahukan kepada para 

pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi 

dengan kriteria yang telah ditetapkan.   

 

2.1.2.2 Jenis Audit 

 Jenis audit yang tersedia tidaklah terbatas pada audit 

laporan keuangan saja. Menurut Elder et al (2012), secara umum 

terdapat 3 (tiga) jenis utama audit, yaitu : 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi 

organisasi. Dalam audit ini, penelaahan yang dilakukan 

tidak terbatas pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup 

evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, 

metode produksi, pemasaran, dan bidang lainnya yang 

dikuasai oleh auditor. Pada akhir audit operasional, 

manajemen umumnya mengharapkan saran-saran dari 

auditor untuk dapat memperbaiki operasi perusahaan 

terkait. Oleh karena itu, aktivitas audit operasional lebih 

menyerupai konsultasi manajemen daripada aktivitas 

audit pada umumnya.  
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2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan 

apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, 

aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang 

lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan umumnya 

dilaporkan kepada pihak manajemen terkait dan bukan 

kepada pengguna eksternal. Hal ini dikarenakan 

manajemen merupakan pihak utama yang berkepentingan 

dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan 

yang telah ditentukan.  

 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan dilakukan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang 

diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria tersebut umumnya merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, meskipun 

auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan 

keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi 

dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang dinilai cocok 

untuk organisasi terkait. Dalam menentukan apakah 

laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, auditor 

harus mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah 

laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material 

atau pun salah saji lainnya.   
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Terkait jenis audit, penelitian ini difokuskan pada audit 

laporan keuangan. Elder et al (2012) menjelaskan bahwa audit 

laporan keuangan merupakan bagian dari Jasa Atestasi 

(Attestation Service) yaitu jenis jasa assurance dimana akuntan 

publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) mengeluarkan 

laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan oleh 

pihak lain atau klien. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor 

mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat 

tentang apakah laporan keuangan telah dinyatakan wajar sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

 

2.1.2.3 Jenis Auditor 

 Auditor adalah sebutan bagi pihak yang melaksanakan 

jasa audit. Menurut Elder et al (2012), berikut  ini  adalah   

5  (lima)  jenis  auditor  yang  paling umum : 

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)  

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan 

keuangan historis yang dipublikasikan oleh seluruh 

perusahaan terbuka, perusahaan lain yang cukup besar, 

dan perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih 

kecil. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor 

yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan 

harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.  

KAP disebut juga dengan Auditor Eksternal atau Auditor 

Independen. 
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2. Auditor Internal Pemerintah 

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang 

bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan 

pemerintah. Auditor ini melakukan evaluasi efisiensi dan 

efektivitas operasional pada berbagai program 

pemerintah.  

 

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Auditor BPK adalah auditor yang bekerja untuk 

BPK Republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan fungsi audit Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). BPK melaksanakan audit atas informasi keuangan 

yang dibuat oleh berbagai badan pemerintah baik pusat 

maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.  

Oleh karena pengeluaran dan penerimaan badan-badan 

pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit 

yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan.  

 

4. Auditor Pajak 

Auditor Pajak adalah auditor yang bekerja pada 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengaudit Surat 

Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan 

apakah SPT telah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. 

Dalam pelaksanaannya, audit ini murni bersifat audit 

ketaatan.  
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5. Auditor Internal 

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan 

untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti 

BPK yang melakukan audit untuk DPR. Auditor Internal 

memiliki tanggung jawab yang beragam, tergantung  

pada pihak pemberi kerja. Demi mempertahankan 

independensinya, Auditor Internal umumnya melaporkan 

tanggung jawabnya langsung kepada direktur utama, salah 

satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit 

dalam dewan komisaris. Dalam hal ini, posisi Auditor 

Internal tidak dapat dikatakan seutuhnya independen dari 

entitas terkait selama masih ada hubungan antara pemberi 

kerja dan karyawan. Oleh karena itu, para pihak eksternal 

cenderung tidak ingin mengandalkan informasi yang 

hanya diverifikasi oleh Auditor Internal saja.  

 

2.1.2.4 Standar Audit 

 Menurut Elder et al (2012), standar audit merupakan 

pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan 

historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas 

profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan 

pelaporan, serta bukti. Standar audit yang berlaku umum terbagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan 

Lapangan, dan Standar Pelaporan. 
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 Di Indonesia, standar audit yang dijadikan sebagai 

pedoman pada dasarnya adalah sama seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) standar 

yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yang telah ditetapkan dan 

disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu : 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang 

cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan 

laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan 

jika digunakan asisten harus disupervisi dengan 

semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian internal 

harus diperoleh untuk merencanakan audit dan 

menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang 

akan dilakukan. 
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c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan 

keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

yang diaudit. 

 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau 

menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan 

prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan 

harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain 

dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan 

pendapat mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat 

secara keseluruhan tidak dapat diberikan,  

maka alasannya haruslah dinyatakan.  
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Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat 

petunjuk jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab 

yang dipikul oleh auditor. 

 

2.1.2.5 Tujuan dan Tanggung Jawab Audit  

 Terkait dengan tujuan audit, Pernyataan Standar Audit 

atau PSA 02 (SA 110) yang dikutip oleh Elder et al (2012) 

menyatakan bahwa : 

“Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor 

independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana 

laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia”. 

 

 Sementara terkait dengan tanggung jawab audit, PSA 1 

(SA 110) revisi yang dikutip oleh  Elder et al (2012) menyatakan 

bahwa : 

“Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan 

menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai 

mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji 

material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. 

Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, 

auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, 

namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. 

Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan 

dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang 

memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh 

kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap 

laporan keuangan telah terdeteksi”. 
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2.1.3 Audit Tenure 

 Lamanya pemberian jasa audit yang diberikan kepada suatu entitas 

disebut juga dengan audit tenure. Di Indonesia, ketentuan tentang 

pembatasan audit tenure telah ditetapkan dalam pembaharuan  

Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK01/2008 Pasal 3 ayat (1) yang di 

dalamnya mengatur tentang pembatasan waktu seorang akuntan publik 

serta KAP dalam memberikan jasa audit pada suatu perusahaan.  

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemberian jasa audit laporan 

keuangan kepada suatu entitas yang dilakukan oleh seorang akuntan 

publik paling lama adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan oleh 

sebuah KAP adalah 6 (enam) tahun berturut-turut.  

 Diberlakukannya peraturan ini diharapkan dapat mencegah 

terjadinya hubungan yang terlalu dekat antara akuntan publik maupun 

KAP dengan klien akibat masa pemberian jasa audit yang terlalu panjang, 

yang pada akhirnya mengakibatkan lemahnya independensi audit dimana 

akuntan publik lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan 

klien dibandingkan dengan kepentingan publik. 

 

2.1.4 Ukuran KAP 

 Ukuran KAP merupakan ukuran tentang besar kecilnya suatu 

KAP. Umumnya, ukuran KAP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu KAP besar 

dan KAP kecil. Di lingkup internasional, terdapat 4 (empat) KAP yang 

diakui sebagai KAP terbesar atau disebut juga dengan The Big Four.  
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Keempat KAP tersebut merupakan KAP teratas yang dinilai memiliki 

reputasi yang sangat baik dibandingkan dengan KAP lainnya.  

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), berikut ini adalah 

beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP The Big Four 

dunia pada tahun 2012 :  

1. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Price 

Waterhouse Cooper (PWC). 

2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Delloitte 

Touche  Tohmatsu.  

3. KAP Purwantono, Suherman dan Surja berafiliasi dengan Ernest 

and Young (EY).  

4. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG). 

 

2.1.5 Kualitas Audit 

2.1.5.1 Definisi Kualitas Audit 

 Menurut Government Accountability Office yang dikutip 

oleh Hartadi (2012), kualitas audit adalah kondisi dimana audit 

dilakukan sesuai dengan standar audit agar dapat memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit 

dan pengungkapan yang terkait telah disajikan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat salah saji 

material, baik yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak 

disengaja maupun fraud. 
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 Sementara dalam penelitiannya, De Angelo (1981) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang 

auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya, dimana probabilitas 

penemuan suatu pelanggaran tersebut tergantung pada 

kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor 

bersangkutan. 

 

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit 

 Secara umum, baik buruknya kualitas audit dipengaruhi 

oleh 2 (dua) faktor utama yaitu kompetensi dan independensi.  

Seperti yang telah diungkapkan oleh De Angelo (1981) dalam 

definisinya tentang kualitas audit, bahwa kualitas audit ditentukan 

oleh 2 (dua) hal yaitu kemampuan teknikal auditor dan 

independensi auditor. Kemampuan teknikal mengacu pada 

kompetensi auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya, 

sedangkan independensi mengacu pada kemampuan auditor dalam 

mempertahankan sikap mentalnya agar tidak terpengaruh oleh 

pihak lain selama menjalankan profesi audit. 

  Keberadaan kompetensi dan independensi audit sebagai 

faktor penentu kualitas audit telah dibuktikan oleh berbagai 

penelitian. Christiawan (2002), Alim et al (2007), dan Castellani 

(2008) dalam penelitiannya telah berhasil membuktikan bahwa 

kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit.  
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2.1.5.3 Manajemen Laba sebagai Proksi Kualitas Audit  

 Menurut Elder et al (2012) terdapat 2 (dua) kategori 

kecurangan yang harus dideteksi oleh auditor, yaitu  

kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.  

Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau 

penghapusan terhadap jumlah atau pengungkapan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para pengguna laporan 

keuangan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui tindakan 

manajemen laba.  

 Menurut Subrahmanyam dan Wild (2010), manajemen 

laba adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses 

penentuan laba yang umumnya bertujuan untuk memenuhi 

kepentingan pribadi. Manajemen laba terjadi karena adanya 

campur tangan pihak manajemen dalam proses penyusunan 

laporan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

bagi pihaknya sendiri. Menurut Scott (2009), bentuk manajemen 

laba antara lain dilakukan dengan cara : (1) Taking a Bath ;  

(2) Income Decreasing ; (3) Income Increasing ; (4) Income 

Smoothing.    

 Pada penelitian ini, manajemen laba digunakan sebagai 

proksi dari kualitas audit, dimana hal serupa dilakukan pula oleh 

Fajri (2008) dan Siregar et al (2012) dalam penelitiannya. Melalui 

manajemen laba, dapat terlihat kualitas audit yang dihasilkan oleh 

akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawabnya.  
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Menurut Fajri (2008), apabila akuntan publik memiliki 

kemampuan dalam membatasi praktik manajemen laba perusahaan 

dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa akuntan publik tersebut 

memiliki kualitas audit yang tinggi. Semakin rendah manajemen 

laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemampuan akuntan 

publik dalam mendeteksi dan membatasi praktik manajemen laba 

sehingga mampu menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. 

 Dalam hal ini, pengukuran manajemen laba dilakukan 

dengan menghitung nilai akrual diskresioner yang merupakan 

selisih dari total akrual dan akrual non diskresioner.  

Menurut Rahayu (2009), akrual non diskresioner adalah akrual 

yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis normal seperti kenaikan 

sales dan fixed asset. Sedangkan akrual diskresioner merupakan 

akrual sebagai dampak dari managerial judgement atau kebijakan 

manajemen, dan bukanlah dampak dari kegiatan bisnis normal.  

 Salah satu model pengukuran manajemen laba yang paling 

dikenal adalah Modified Jones Model (1991) yang dimodifikasi 

oleh Dechow et al (1995). Menurut Chen (2010) dalam 

penelitiannya, Modified Jones Model masih merupakan model 

terbaik dalam mendeteksi manajemen laba dengan menghitung 

akrual diskresioner dibandingkan dengan model lainnya seperti 

Healy Model, DeAngelo Model, serta Jones Model.  

Berikut ini adalah perumusan dari Modified Jones Model :  

 

 

DAi,t  =   TAit /Ait-1 – [b1 (1/Ait-1) + b2 (ΔREVit /Ait-1 – ΔRECit /Ait-1) 

                  +  b3 (PPEit / Ait-1)] 
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Dimana :  

 DAit = Akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t  

      = Total akrual perusahaan i pada tahun t    

       = Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

        = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan  

                 pendapatan perusahaan i pada tahun t-1  

ΔRECi,t = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan 

                 piutang perusahaan i pada tahun t-1  

        = Property plant and equipment perusahaan i pada tahun t 

   

 2.1.6  Penjelasan Variabel Kontrol 

 Baik buruknya suatu kualitas audit tidak hanya ditentukan dari sisi 

akuntan publik dan KAP saja. Terdapat pula faktor-faktor lain yang turut 

mempengaruhi kualitas audit yang salah satunya adalah faktor dari sisi 

perusahaan yang diaudit. Faktor-faktor dari sisi perusahaan tersebut antara 

lain adalah ukuran perusahaan, leverage, dan operating cash flow yang 

dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.  

1. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Secara umum, ukuran  perusahaan terbagi menjadi 

tiga (3) kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah 

dan perusahaan kecil. Dalam pengukurannya, ukuran perusahaan 

sering kali dikaitkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki, maka semakin besar 

ukuran perusahaan tersebut. 
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2. Leverage 

Leverage menunjukkan tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Tingkat leverage yang rendah cenderung dikaitkan 

dengan kondisi perusahaan yang baik, sebaliknya tingkat leverage 

yang tinggi cenderung dikaitkan dengan kondisi perusahaan yang 

kurang baik karena memiliki tingkat hutang yang tinggi. 

3. Operating Cash Flow  

Operating cash flow menunjukkan nilai arus kas suatu perusahaan 

dari kegiatan operasionalnya. Jika dikaitkan dengan kondisi 

perusahaan, tingkat operating cash flow yang tinggi cenderung 

menunjukkan kondisi perusahaan yang baik, sebaliknya tingkat 

operating cash flow yang rendah cenderung menunjukkan kondisi 

perusahaan yang kurang baik.  

 

 2.1.7 Keterkaitan Antar Variabel 

2.1.7.1 Audit Tenure dan Kualitas Audit 

  Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit merupakan 

bahan perbincangan yang cukup diperhatikan. Pihak yang 

mendukung diberlakukannya pembatasan audit tenure 

berpendapat bahwa audit tenure yang telalu panjang 

dikhawatirkan dapat memperlemah independensi audit,  

yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas audit.  
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Dalam penelitiannya, Mohamed (2010) berpendapat bahwa 

lamanya hubungan antara klien dan auditor secara negatif akan 

mempengaruhi kualitas audit akibat rusaknya independensi auditor 

yang disebabkan karena meningkatnya keakraban dan loyalitas 

auditor pada klien serta terganggunya objektivitas auditor dalam 

menilai kondisi klien. 

  Sementara bagi pihak yang menentang diberlakukannya 

pembatasan audit tenure, adanya audit tenure yang semakin 

panjang justru dinilai dapat meningkatkan kualitas audit. 

Berdasarkan analisis kuisioner penelitiannya, Mohamed (2010) 

justru menemukan hasil bahwa hubungan yang panjang antara 

auditor dan klien dapat meningkatkan kualitas audit karena adanya 

pengalaman serta pengetahuan yang tinggi tentang bisnis klien 

terkait. Dengan lamanya hubungan antara auditor dan klien, 

auditor lebih mengenal dan memahami kondisi bisnis klien 

sehingga akan memudahkannya dalam mengidentifikasi terjadinya 

kekeliruan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh klien. Dengan 

demikian, hasil audit yang diperoleh pun akan lebih berkualitas. 

 

2.1.7.2 Ukuran KAP dan Kualitas Audit  

Beberapa penelitian telah mengemukakan bahwa KAP 

berukuran besar memiliki kualitas audit yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan KAP lainnya yang berukuran lebih kecil. 

Menurut Francis dan Yu (2007), alasan mengapa KAP besar 

memiliki audit yang lebih berkualitas adalah karena KAP besar 
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memiliki basis klien yang lebih besar, yang memberikan akuntan 

publik lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan klien 

yang berbeda, dan memungkinkan akuntan publik untuk 

memperoleh pengetahuan dan keahlian yang lebih besar. Dengan 

pengalaman serta pengetahuan yang tinggi, hasil audit yang 

diberikan oleh KAP The Big Four pun menjadi lebih berkualitas.  

 Sementara dari sisi independensi, Choi et al (2007) 

mengemukakan bahwa KAP besar cenderung tidak bergantung 

pada klien tertentu dibandingkan dengan KAP kecil yang memiliki 

ketergantungan ekonomis pada klien yang dimilikinya.  

Dalam kondisi tersebut, KAP kecil cenderung menyetujui tekanan 

klien untuk bertindak menyimpang dari standar pelaporan audit. 

Akibatnya, apabila hal ini terjadi, kualitas audit yang dihasilkan 

oleh KAP kecil pun menjadi kurang dapat diandalkan.  

 Namun kenyataanya, argumen di atas justru bertentangan 

dengan fakta yang terjadi. Adanya kasus Enron dan KAP AA 

menjadi pandangan nyata bahwa KAP besar tidak selalu 

menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Menurut Watkins et al. 

(2004) dalam Widiastuty dan Febrianto (2010), kasus Enron dan 

KAP AA merupakan bukti bahwa sebuah KAP berskala 

internasional yang tergabung dalam The Big Five justru memiliki 

independensi yang rendah sehingga kualitas audit yang dihasilkan 

menjadi tidak dapat diandalkan.  
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 2.1.7.3 Ukuran Perusahaan, Leverage, Operating Cash Flow, dan 

Kualitas Audit  

Berikut ini adalah penjelasan tentang keterkaitan antara variabel 

kontrol dalam penelitian ini terhadap kualitas audit : 

 1. Ukuran Perusahaan  

  Menurut Kim et al (2003), perusahaan besar memiliki 

internal control dan internal audit yang lebih kompeten 

dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga dapat 

mengurangi celah terjadinya manajemen laba. Bagi akuntan 

publik, internal control dan internal audit yang baik 

merupakan 2 (dua) faktor yang turut mendukung kelancaran 

proses audit demi menghasilkan audit yang berkualitas. 

Kondisi ini pada akhirnya mendorong dihasilkannya kualitas 

audit yang tinggi seiring dengan besarnya ukuran perusahaan. 

 2. Leverage 

  Menurut Fajri (2008), leverage yang tinggi 

menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak baik karena 

memiliki tingkat hutang yang tinggi. Tingkat hutang yang 

tinggi dapat disebabkan oleh internal control yang kurang 

memadai sehingga efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha 

tidak terlaksana dengan baik. Bagi akuntan publik, kurang 

memadainya internal control menyebabkan proses audit tidak 

berjalan dengan lancar sehingga mengakibatkan penurunan 

kualitas audit yang dihasilkan. 
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 3. Operating Cash Flow 

  Menurut Giri (2010), tingkat operating cash flow 

yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang tinggi 

pula, sehingga mendukung dihasilkannya kualitas audit yang 

baik. Perusahaan dengan tingkat operating cash flow yang 

tinggi cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih baik 

yang salah satunya disebabkan oleh adanya internal control 

yang baik pula. Bagi akuntan publik, internal control yang 

baik merupakan salah satu pendukung dihasilkannya audit 

yang berkualitas karena dapat memperlancar proses audit yang 

dilakukan oleh akuntan publik. Kondisi ini kemudian 

mendorong dihasilkannya kualitas audit yang tinggi seiring 

dengan tingginya operating cash flow yang dimiliki oleh 

perusahaan terkait. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu   

Dalam penelitian ini, penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu 

sebagai acuan. Adapun penelitian tersebut antara lain oleh Tanti Nur Fajri (2008), 

Chijoke O. Mgbame, Emmanuel Eragbhe, dan Nosakhare Peter O (2012),  

Abdul Hamid (2013), Efraim Ferdinan Giri (2010), serta Nedal Sawan dan Ihab 

Alsaqqa (2012). Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang penelitian-

penelitian terdahulu tersebut. 
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     Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Sampel Variabel  Kesimpulan 

1 

Tanti Nur 

Fajri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

selama tahun 

2006 – 2007. 

 

 

Independen : 

Tenure akuntan 

publik,  tenure KAP, 

rotasi akuntan publik, 

dan rotasi KAP. 

 

Kontrol : 

Ukuran perusahaan, 

tingkat hutang 

perusahaan, arus kas 

operasional 

perusahaan, dan 

ukuran KAP. 

 

Dependen : 

Kualitas audit dengan 

proksi manajemen 

laba. 

 Tenure akuntan publik, 

rotasi akuntan publik, 

dan rotasi KAP 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 Tenure KAP tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit.  

 Variabel kontrol tingkat 

hutang perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kualitas audit.  

 Variabel kontrol ukuran 

perusahaan, arus kas 

operasional, dan ukuran 

KAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit.  

2 

Chijoke O. 

Mgbame, 

Emmanuel 

Eragbhe, 

Nosakhare

Peter O. 

2012 

 

 

 

50 perusahaan 

listed di Nigeria 

pada tahun 2010. 

Independen : 

Partner tenure. 

 

Kontrol : 

Ukuran perusahaan, 

Return On Asset 

(ROA), board 

independence, 

director’s ownership 

dan board size. 

 

Dependen : 

Kualitas audit dengan 

proksi ukuran KAP. 

 Partner tenure 

berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit 

namun tidak signifikan. 

 Board independence 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 Selain board 

independence, variabel 

kontrol lain ditemukan 

tidak signifikan 

terhadap kualitas audit. 
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3 

Abdul 

Hamid 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

selama 2008 – 

2010. 

 

 

 

 

Independen : 

Tenure KAP dan 

ukuran KAP. 

 

Dependen : 

Kualitas audit dengan 

proksi current accrual.  

 Tenure KAP tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

 Ukuran KAP 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

4 

Efraim 

Ferdinan 

Giri 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

455 perusahaan 

publik yang 

terdaftar di BEI 

kecuali yang 

tergolong dalam 

industri 

keuangan, 

selama tahun 

1996 – 2005. 

Independen : 

Tenure KAP dan  

reputasi KAP.  

 

Kontrol : 

Umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, 

dan arus kas 

operasional 

perusahaan. 

 

Dependen : 

Kualitas audit dengan 

proksi akrual lancar. 

 

 

 

 Tenure KAP 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 Reputasi KAP 

berpengaruh signifikan 

lebih dari 5% dan 

bertanda positif 

terhadap kualitas audit. 

 Variabel kontrol ukuran 

perusahaan dan arus kas 

operasional perusahaan 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas 

audit. Sedangkan umur 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

5 

Nedal 

Sawan & 

Ihab 

Alsaqqa 

2012 Libyan Oil 

Industry  yang 

terbagi  menjadi 

2 (dua) sumber 

yaitu pihak 

Libyan Oil 

Companies dan 

Audit Firms 

Working in 

Libya pada tahun 

2012. 

Independen : 

Ukuran KAP. 

 

Dependen : 

Kualitas audit. 

 

 

 Ukuran KAP 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

Sumber: Analisis Penulis 
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Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa pengaruh 

dari variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen yang 

diteliti oleh masing-masing peneliti memiliki kesimpulan yang beragam.  

Terkait dengan audit tenure, Mgbame et al (2012) mengungkapkan bahwa 

partner tenure memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit yang berarti 

bahwa semakin panjang partner tenure, maka semakin rendah kualitas audit yang 

dihasilkan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fajri (2008) bahwa 

partner tenure berpengaruh positif terhadap akrual diskresioner yang berarti 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, serta Giri (2010) yang 

mengemukakan bahwa tenure KAP pun berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit. Bertentangan dengan hasil tersebut, Fajri (2008) dan Hamid (2013) 

mengungkapkan bahwa audit tenure yang diklasifikasikan dengan tenure KAP 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.     

Terkait dengan ukuran atau reputasi KAP, Giri (2010), Sawan dan 

Alsaqqa (2012), serta Hamid (2013) memaparkan hasil yang sejalan bahwa 

ukuran atau reputasi KAP berpengaruh signifikan berupa pengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Ketiga penelitian tersebut sependapat bahwa KAP yang 

tergolong dalam KAP The Big Four maupun The Big Five memiliki kualitas audit 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non big four maupun non big five. 

Bertolak belakang dengan hasil tersebut, Fajri (2008) mengemukakan bahwa 

ukuran KAP sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.  
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Selanjutnya, penggunaan variabel kontrol lainnya dalam masing-masing 

penelitian terdahulu di atas juga menyimpulkan hasil yang beragam. Menurut 

Giri (2010), variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas audit, akan tetapi menurut Fajri (2008) dan Mgbame et al (2012) variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Menurut Giri (2010), variabel arus kas operasional perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit, namun menurut Fajri (2008) variabel 

arus kas operasional perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Sementara itu, variabel tingkat hutang perusahaan yang digunakan oleh  

Fajri (2008) dan variabel board independence yang digunakan oleh Mgbame et al 

(2012) ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. 

Selain variabel-variabel tersebut, penggunaan variabel lainnya seperti umur 

perusahaan oleh Giri (2010) serta Return On Asset (ROA), director’s ownership 

dan board size oleh Mgbame et al (2012) ditemukan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit.  

 

2.3  Rerangka Pemikiran  

 Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yaitu audit tenure 

yang terdiri dari tenure akuntan publik dan tenure KAP, serta ukuran KAP, 

dengan sebuah variabel dependen yaitu kualitas audit yang diproksikan dengan 

manajemen laba. Demi memperoleh hasil yang lebih akurat, adapun penelitian ini 

dilengkapi dengan 3 (tiga) variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, 

dan operating cash flow. Berikut ini adalah rerangka pemikiran dari  

penelitian ini :  
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        Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Profesionalisme seorang akuntan publik maupun sebuah KAP tercermin 

dari kualitas audit yang dihasilkannya. Baik buruknya kualitas audit sendiri 

dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu kompetensi dan independensi audit. 

Semakin tinggi kompetensi dan independensi audit, maka semakin tinggi pula 

kualitas audit yang dihasilkan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit tenure 

yaitu lamanya masa audit yang diberikan pada suatu perusahaan. 

Dari sisi independensi, audit tenure yang panjang dikhawatirkan dapat 

mengganggu independensi audit yang berujung pada buruknya kualitas audit. 

Menurut Fajri (2008), lamanya masa audit yang diberikan oleh auditor pada suatu 

perusahaan dapat menyebabkan lemahnya independensi auditor. Semakin lama 

seorang akuntan publik maupun KAP memberikan jasa audit pada suatu 

perusahaan, maka semakin lemah independensi audit yang dapat menyebabkan 

penurunan kualitas audit. Hal ini disebabkan karena adanya rasa kekeluargaan 

Variabel Independen 

 

 

Variabel Dependen 

Kualitas Audit  

dengan proksi manajemen laba 

Tenure Akuntan Publik 

Tenure KAP 

Ukuran KAP 

Variabel Kontrol 

 Ukuran Perusahaan 

Leverage 

Operating Cash Flow 

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



37 
 

yang muncul seiring dengan hubungan kerjasama yang panjang. 

Mempertimbangkan hal tersebut, peraturan-peraturan tentang pembatasan masa 

audit tenure pun telah diberlakukan di berbagai negara. Menurut Fajri (2008), 

dengan pembatasan masa pemberian jasa audit, akuntan publik dan KAP tidak 

lagi terbeban untuk mempertahankan klien selama mungkin dengan cara 

mengikuti kehendak klien yang berlawanan dengan pendapat akuntan publik 

maupun KAP. Pembatasan audit tenure tersebut diharapkan dapat mencegah 

pudarnya independensi audit, sehingga audit yang dihasilkan dapat lebih 

berkualitas. 

Menentang pandangan di atas, beberapa pihak mengemukakan pendapat 

berbeda terkait pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit dengan 

mempertimbangan sisi kompetensi audit. Menurut Giri (2010), audit tenure yang 

lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis klien oleh auditor yang 

dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan 

laporan yang berkualitas tinggi. Sementara menurut Government Accountability 

Office dalam Siregar et al (2012), memperpanjang hubungan antara auditor  

dan klien dapat meningkatkan kualitas audit karena auditor yang baru cenderung 

tidak memiliki pengetahuan spesifik tentang kondisi klien seperti yang dimiliki 

oleh auditor sebelumnya. Oleh karena pandangan yang masih berbeda-beda 

tentang pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit, serta beragamnya hasil 

penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :  

H01 : Tenure akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit.  

Ha1 : Tenure akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
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H02 : Tenure KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

 

Ha2 : Tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 

Ukuran KAP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. KAP dengan ukuran besar atau KAP The Big Four dinilai 

memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non big four.  

Menurut Sawan dan Alsaqqa (2012) dalam penelitiannya, ditemukan bahwa para 

responden kuisioner menyatakan setuju bahwa KAP The Big Four lebih menarik 

kepercayaan investor dan kreditur karena memberikan informasi yang handal 

sehingga memungkinkan investor untuk benar-benar menilai risiko dan tingkat 

pengembalian dari perusahaan terkait. Sawan dan Alsaqqa (2012) 

mengungkapkan bahwa alasan tingginya kualitas audit yang dimiliki oleh KAP 

The Big Four adalah karena KAP The Big Four lebih menghindari risiko akibat 

skandal atau kegagalan pemeriksaan. KAP The Big Four cenderung lebih berhati-

hati dalam menjalankan tanggungjawabnya demi mencegah hancurnya reputasi 

yang telah dimilikinya.    

Sejalan dengan hal tersebut, Francis dan Yu (2007) mengemukakan 

bahwa KAP yang lebih besar cenderung tidak memiliki masalah independensi 

karena bagi KAP besar, bergantung pada suatu klien individu relatif kurang 

penting mengingat banyaknya basis klien besar yang dimilikinya.  

KAP besar cenderung lebih memprioritaskan reputasinya sebagai KAP yang 

profesional dengan menghasilkan audit yang berkualitas dibandingkan dengan 

bertindak menyimpang demi mempertahankan hubungan kerjasama dengan klien 

tertentu. Dengan tingginya independensi yang dimiliki oleh KAP besar, maka 

audit yang dihasilkan pun menjadi lebih berkualitas.  
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Akan tetapi, pengaruh positif dari ukuran KAP terhadap kualitas audit 

ternyata belum berhasil dibuktikan seutuhnya. Menurut Sinaga (2012), kasus 

Enron dan KAP Arthur Andersen yang terungkap pada tahun 2001 telah menjadi 

perbandingan nyata bahwa asumsi KAP besar memberikan kualitas audit yang 

lebih baik dibandingkan KAP kecil kini telah menjadi sebuah hal yang 

dipertanyakan. Selanjutnya, dalam penelitian Ricca (2011), ditemukan hasil 

bahwa ukuran KAP justru berpengaruh negatif terhadap kualitas audit yang 

dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah akibat  

terlalu banyaknya jumlah klien yang dimiliki oleh KAP The Big Four.  

Melihat pandangan yang berbeda-beda tentang pengaruh ukuran KAP terhadap 

kualitas audit, serta beragamnya hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

dikembangkan adalah :   

H03 : Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Ha3 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh audit tenure dan ukuran 

KAP terhadap kualitas audit, dimana objek penelitian ini difokuskan pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode 

penelitian yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.  

  

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. Agar lebih representatif, penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dalam pemilihan sampel. Melalui purposive sampling, 

sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga tahun 2012. 

2. Perusahaan sampel memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap dan 

telah diaudit selama tahun penelitian yaitu 5 (lima) tahun. 

3. Terdapat laporan audit independen yang dilengkapi dengan nama KAP 

serta nama akuntan publik yang memberikan jasa audit  pada perusahaan 

terkait. 
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3.3 Jenis Data  

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. 

Menurut Widarjono (2009), data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua dan umumnya data tersebut merupakan data yang sudah siap pakai. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dan laporan audit dari perusahaan property dan real 

estate yang tercatat di BEI sejak 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2012.   

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terkait dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu : 

1. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan 

dengan mempelajari buku dan literatur terkait. 

2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari, membaca serta 

memahami laporan keuangan tahunan dan laporan audit dari perusahaan 

sampel selama tahun penelitian. Data dan informasi tersebut penulis 

peroleh melalui situs  www.idx.co.id dan situs lokal perpustakaan BEI. 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas, yaitu 

variabel yang berdiri sendiri dan mempengaruhi variabel lain. Variabel 

independen penelitian ini adalah audit tenure yang meliputi tenure 

akuntan publik dan tenure KAP, serta ukuran KAP. 
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3.5.1.1 Audit Tenure 

Audit tenure merupakan masa pemberian jasa audit yang 

diberikan pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran 

audit tenure difokuskan baik pada tenure akuntan publik maupun 

tenure KAP, sehingga audit tenure disini diukur dengan 

menggunakan 2 (dua) variabel yaitu PTenure dan FTenure. 

Variabel PTenure digunakan untuk mengukur tenure akuntan 

publik, sedangkan variabel FTenure digunakan untuk mengukur 

tenure KAP.  

Terkait dengan pengukuran variabel ini, selama perusahaan 

tidak melakukan rotasi audit baik rotasi akuntan publik maupun 

rotasi KAP, maka nilai variabel PTenure maupun FTenure akan 

terus bertambah setiap tahunnya. Sebaliknya, apabila perusahaan 

melakukan rotasi audit terhadap akuntan publik atau KAP pada 

tahun tertentu, maka nilai variabel PTenure atau FTenure tahun 

tersebut akan kembali ke angka 1 (satu) yang berarti bahwa 

akuntan publik atau KAP yang mengaudit perusahaan pada tahun 

tersebut baru memberikan jasa audit pada perusahaan selama  

1 (satu) tahun.  

 

3.5.1.2 Ukuran KAP 

Ukuran KAP merupakan ukuran tentang besar kecilnya 

KAP yang memberikan jasa audit pada perusahaan. Seperti pada 

penelitian-penelitian terdahulu, ukuran KAP dibedakan menjadi  

2 (dua) yaitu KAP The Big Four dan KAP non big four.  
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Ukuran KAP ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan  

KAP The Big Four, maka ukuran KAP akan diberikan nilai  

1 (satu). Sebaliknya, apabila perusahaan diaudit dengan KAP 

yang tidak berafiliasi dengan KAP The Big Four, maka ukuran 

KAP akan diberi nilai 0 (nol).   

 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat, yaitu 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Menurut Widiastuty dan 

Febrianto (2010), kualitas audit adalah tingkat kesesuaian audit dengan 

standar pengauditan, dimana kualitas audit dapat diidentifikasikan dengan 

berbagai dimensi. 

Kualitas audit pada penelitian ini diproksikan dengan tingkat 

manajemen laba. Manajemen laba merupakan proses campur tangan 

manajemen dalam pelaporan keuangan sehingga tidak menunjukkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Manajemen laba sendiri diukur 

dengan akrual diskresioner yaitu akrual yang merupakan dampak dari 

kebijakan manajemen dan bukanlah dampak dari kegiatan bisnis normal. 

Dalam hal ini, kualitas audit yang baik ditunjukkan dengan kemampuan 

akuntan publik dalam mendeteksi dan membatasi tingkat manajemen laba 

perusahaan. Semakin rendah tingkat manajemen laba suatu  

perusahaan, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.  
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Rendahnya manajemen laba ini menunjukkan bahwa akuntan publik yang 

memberikan jasa audit pada perusahaan telah mampu membatasi praktik 

manajemen laba sehingga pada akhirnya informasi yang dihasilkan pada 

laporan keuangan akan lebih akurat.  

Pada penelitian ini, perhitungan manajemen laba sebagai proksi 

kualitas audit dilakukan dengan menggunakan Modified Jones Model 

(1991) yang dirumuskan oleh Dechow et al (1995). Adapun langkah-

langkah perhitungan manajemen laba tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Menghitung Total Akrual 

Total akrual merupakan selisih antara laba bersih dan arus kas operasi 

yang dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

TAi t       total akrual perusahaan i pada tahun t  

  i t        laba bersih perusahaan i pada tahun t 

 C i t     kas dari akti itas operasi perusahaan i pada tahun t 

2. Melakukan Regresi Untuk Memperoleh Nilai Koefisien 

Nilai total akrual pada langkah pertama merupakan gabungan dari 

komponen akrual non diskresioner dan akrual diskresioner. Untuk 

memisahkan kedua komponen tersebut, terlebih dahulu dilakukan 

estimasi dengan persamaan regresi berikut : 

 

TAit = NIit – CFOit 

 

TAit / Ait-1 = b1 (1 / Ait-1) + b2 (ΔREVit / Ait-1 – ΔRECit / Ait-1) + b3 (PPEit / Ait-1) + εit 
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3. Menghitung Akrual Non Diskresioner   

Nilai akrual non diskresioner dihitung dengan memasukkan nilai 

koefisien regresi pada tahap 2 (dua) ke dalam persamaan berikut  :  

 

4. Menghitung Akrual Diskresioner 

 

Dimana :  

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t  

ΔREVit  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi 

   pendapatan tahun t-1 

ΔRECit = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang 

    perusahaan tahun t-1 

PPEit =  Property plant and equipment perusahaan i pada tahun t 

Ait-1  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1 

DAit = Akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t 

NDAit = Akrual non diskresioner perusahaan i pada tahun t 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi atau koefisien variabel 

εit  = Error term perusahaan i pada tahun t 

  

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga 

pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) 

variabel kontrol yang meliputi :  

NDAit = b1 (1 / Ait-1) + b2 (ΔREVit / Ait-1 – ΔRECit / Ait-1) + b3 (PPEit / Ait-1)  

 

DAit= TAit/Ait-1 – NDAit 
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1. Ukuran Perusahaan  

  Ukuran perusahaan yang dilambangkan dengan SIZE 

menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dengan menghitung nilai logaritma natural total aset.  

                 

      SIZE  =  LN Total Aset 

 

2. Leverage  

Leverage yang dilambangkan dengan LEV menunjukkan tingkat 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel leverage diukur 

dengan membandingkan total hutang dengan total aset.  

 

 EV   
Total  utang

Total Aset
 

 

3. Operating Cash Flow  

Operating cash flow yang dilambangkan dengan OCF 

menunjukkan nilai arus kas suatu perusahaan dari kegiatan 

operasionalnya. Nilai variabel operating cash flow diperoleh dari 

perbandingan arus kas operasi dengan total aset.  

 

    C   
Arus  as  perasi

Total Aset
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           Tabel 3.1 Pengukuran Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Penelitian Simbol Indikator Skala Sumber Data 

1 Variabel Dependen 

 Kualitas Audit AQ 

Manajemen laba 

yang diukur 

dengan akrual 

diskresioner 

Rasio 
Laporan Keuangan 

Tahunan 

2 Variabel Indeependen 

 

Audit Tenure 

a.  Tenure Akuntan Publik 

b.  Tenure KAP 

Audit Tenure 

a.  PTenure 

b.  FTenure 

Masa pemberian 

jasa audit pada 

suatu perusahaan 

Rasio Laporan Audit 

 Ukuran KAP BIG4 

Berafiliasi dengan 

KAP The Big 

Four atau tidak 

Nominal Laporan Audit 

3 Variabel Kontrol 

 
Ukuran Perusahaan SIZE 

Logaritma natural 

total aset 
Rasio 

Laporan Keuangan 

Tahunan 

Leverage LEV 
Total hutang 

Total aset 
Rasio 

Laporan Keuangan 

Tahunan 

Operating Cash Flow OCF 
Arus kas operasi 

Total aset 
Rasio 

Laporan Keuangan 

Tahunan 

 Sumber: Analisis Penulis 

 

3.6 Metode Analisis Data  

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan tipe data panel. Menurut Widarjono 

(2009), data panel merupakan gabungan antara data time series yaitu 

sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu dan data  

cross section yaitu data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu 

dari sampel.   

Dalam mengolah data tersebut, penulis menggunakan software 

EViews (Econometric Views) 7 sebagai alat bantu pengolahan data. 

Alasan penggunaan EViews (Econometric Views) 7 dikarenakan software 

ini memiliki kemampuan yang lebih akurat dalam mengolah data panel. 
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Menurut Widarjono (2009), software EViews menyediakan data analisis, 

regresi, dan alat prediksi yang berbasis Window. Pengolahan data 

penelitian ini sendiri diawali dengan memasukan data sekunder yang 

digunakan ke dalam program Microsoft Excel, yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengolahan data menggunakan software EViews 7. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Menurut Widarjono (2009), uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui Uji T hanya akan 

dikatakan valid apabila residual yang digunakan memiliki distribusi 

normal. Dalam mendeteksi normalitas, metode yang dapat digunakan 

adalah Metode Histogram dan Metode Jarque-Bera. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan Metode Jarque-Bera dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0   :   Data terdistribusi normal. 

Ha   :   Data tidak terdistribusi normal.  

 

Menurut Winarno (2011), dalam menguji hipotesis diatas, akan 

lebih mudah bila dilihat dari koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Bila nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka 

data terdistribusi normal.  

2. Bila probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data 

terdistribusi normal.  
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa tidak 

terdapat asumsi statistik yang menyimpang dalam model regresi 

penelitian. Jika suatu model telah memenuhi ketentuan asumsi klasik, 

maka model tersebut dapat dikatakan menghasilkan estimator linier  

tidak bias terbaik atau Best Linier Unbias Estimator (BLUE).  

Menurut Widarjono (2009), suatu model dikatakan BLUE apabila 

terbebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.   

1. Uji Multikolinieritas 

Menurut Widarjono (2009), multikolinieritas adalah 

keadaan dimana terjadi hubungan antar variabel independen dalam 

suatu model regresi. Hubungan linier antar variabel independen 

dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna 

(perfect) dan hubungan linier kurang sempurna (imperfect). 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki 

multikolinieritas.  

Pada penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan 

menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. 

Menurut Widarjono (2009), berdasarkan ketentuan umum yang 

berlaku, jika koefisien korelasi (r) cukup tinggi katakanlah diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinieritas dalam model. 

Sebaliknya apabila koefisien korelasi (r) relatif rendah atau di 

bawah 0,85 maka diduga model tersebut terbebas dari unsur 

multikolinieritas. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Widarjono (2009), heteroskedastisitas adalah 

kondisi jika variabel gangguan memiliki varian yang tidak 

konstan. Regresi yang baik terbebas dari unsur heterokedasitisitas.  

Pengujian  heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu Metode Informal, Metode Park, Metode Glejser, 

Metode Korelasi Spearman, Metode GoldFeld-Quandt, Metode 

Breusch-Pagan, dan Metode White. 

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan Metode Glejser melalui hipotesis berikut : 

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas.  

Menurut Widarjono (2009), jika nilai probabilitas  

Chi Squares dari Obs*R-Squared lebih besar dari 5% atau 0,05 

maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas.  

 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Winarno (2011), autokorelasi adalah hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

Persamaan regresi yang baik terbebas dari autokorelasi di 

dalamnya. Menurut Widarjono (2009), masalah autokorelasi dapat 

dideteksi dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu Durbin 

Watson (DW) dan Breusch Godfrey atau dikenal dengan  

Uji Lagrange Multiplier (LM).  
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Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Metode 

Uji Lagrange Multiplier (LM) melalui hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat autokorelasi. 

Ha : Terdapat autokorelasi.  

Menurut Widarjono (2009), jika nilai probabilitas  

Chi Squares dari Obs*R-square lebih besar dari α   5% atau 0,05 

maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat 

autokorelasi.   

 

3.6.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tipe data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data panel. Oleh karena itu, model regresi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel. 

Menurut Widarjono (2009), terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu :  

1. Common Effect 

Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data 

time series dan data cross section. Dengan hanya menggabungkan 

data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, 

maka metode Ordinary Least Square (OLS) dapat digunakan 

untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini, 

diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu, sehingga intersep dan slope pun 

diasumsikan sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. 
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2. Fixed Effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep adalah 

berbeda antar perusahaan sedangkan slope adalah tetap sama antar 

perusahaan. Asumsi ini didasarkan pada alasan bahwa 

karakterikistik antar perusahaan pasti berbeda sehingga 

diasumsikan intersep pun akan berbeda pula. Teknik model ini 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep.  

Pengertian Fixed Effect sendiri didasarkan oleh adanya perbedaan 

intersep antara perusahaan, namun intersep tersebut sama antar 

waktu (time invariant). Model ini pun mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) adalah tetap antar perusahaan dan antar 

waktu.  

3. Random Effect  

Pada pendekatan Fixed Effect, penggunaan variabel dummy 

bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang 

sebenarnya. Namun, hal tersebut menimbulkan konsekuensi 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi 

masalah ini, digunakanlah variabel gangguan (error terms). 

Dalam model ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan 

antar waktu dan antar individu dalam mengestimasi data panel.  
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Untuk menentukan teknik estimasi yang digunakan dalam model 

regresi data panel, Widarjono (2009) menjelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan sebagai berikut :  

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) 

Uji Chow dilakukan dengan menggunakan perumusan hipotesis 

berikut ini : 

H0 :  Menggunakan model Common Effect  

Ha :  Menggunakan model Fixed Effect   

Langkah ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa 

intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect atau 

cukup dengan Common Effect saja. Apabila probabilitas dari  cross 

section  F lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H0 tidak dapat 

ditolak yang artinya menggunakan model Common Effect. 

Jika H0 tidak dapat ditolak, maka penentuan model regresi data 

panel selesai sampai di Uji Chow saja. Namun, apabila hasil 

Uji Chow menunjukkan bahwa H0 ditolak, maka penentuan model 

regresi data panel dilanjutkan dengan Uji Hausman.   

3. Estimasi dengan Random Effect  

4. Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed Effect)  

Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan hipotesis berikut :  

H0 : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  
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Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau 

Random Effect yang lebih tepat, digunakanlah pengujian 

Uji Hausman. Uji Hausman didasarkan pada ide bahwa Least 

Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect 

dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan 

metode (Ordinary Least Square) OLS tidak efisien. Statistik 

Uji Hausman diterapkan dengan mengikuti distribusi  

statistik Chi Square  dengan degree of freedom sebanyak  

k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik 

Uji Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, atau probabilitas 

cross-section random lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka model 

yang tepat digunakan adalah model Fixed Effect. Sebaliknya jika 

nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, atau 

probabilitas cross-section random lebih besar dari 5% atau 0,05 

maka model yang tepat adalah model Random Effect.   

 

3.6.5 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Widarjono (2009), analisis regresi berganda adalah 

regresi yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) variabel independen. 

Adapun persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

 A i t      b      b  Tenurei t     b  Tenurei  t  +  b  I  i t                 

                                      ei t 
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Dimana : 

b  b  b   b  b5 b  b  b   =  koefisien variabel 

b   =  intersep 

A 
i t

 =  kualitas audit yang diukur berdasarkan akrual 

     diskresioner perusahaan i pada tahun t  

 Tenurei t  = lama masa pemberian jasa audit oleh seorang akuntan 

publik pada perusahaan i hingga tahun t 

 Tenurei t =  lama masa pemberian jasa audit oleh sebuah KAP pada 

     perusahaan i hingga tahun t 

 I  i t = variabel dummy yang menunjukkan ukuran KAP yang 

mengaudit perusahaan i pada tahun t, dimana 1 (satu) 

menunjukkan bahwa KAP berafiliasi dengan KAP The 

Big Four dan 0 (nol) menunjukkan bahwa KAP tidak 

berafiliasi dengan KAP The Big Four 

 I Ei t  = ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural 

                            total aset perusahaan i pada tahun t 

 EVi t = leverage perusahaan yang diukur dengan perbandingan 

rasio hutang terhadap total aset perusahaan i di tahun t 

 C i t  = perbandingan operating cash flow dengan total aset 

perusahaan i pada tahun t 

ei t =  error  
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3.6.6 Teknik Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

2 (dua) uji statisik berikut ini :  

1. Uji Statistik t  

Uji Statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, 

pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan 

perumusan hipotesis seperti berikut ini :  

a. H0 : b1 = 0  

Tenure akuntan publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit.  

Ha : b1   0  

Tenure akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit.    

b. H0 : b2 = 0  

Tenure KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit.    

Ha : b2   0  

Tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit.    

c. H0 : b3 = 0 

Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit.  
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  Jika probabilitas (p-value) > 0.05    , H0 tidak dapat ditolak. 

  Jika probabilitas (p-value) ≤  . 5    , H0 ditolak. 

Ha : b3   0 

Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

Syarat penerimaan atau penolakan H0 dilakukan 

berdasarkan cara berikut ini :   

 

 

2. Adjusted R²  

Menurut Winarno (2011), R² menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Nilai R² adalah antara 0 (nol) sampai 

dengan 1 (satu). Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel 

dependen yang berarti semakin baik garis regresi karena mampu 

menjelaskan data aktualnya. Sedangkan nilai R² = 0 berarti bahwa 

tidak ada sedikitpun persentasi pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Oleh karena R² memiliki keterbatasan yaitu terdapat bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model, maka penelitian ini memilih untuk menggunakan  

Adjusted R² mengingat adanya jumlah variabel independen 

penelitian yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) variabel.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, properti adalah harta berupa 

tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. 

Sementara real estate menurut American Institute of Real Estate Appraise 

(AIREA) diartikan secara lebih luas dari sekedar perumahan, misalnya 

perkebunan, pertambangan, serta industri. Real estate lebih ditekankan kepada 

bentuk fisiknya, sedangkan real property lebih mengarah pada sekumpulan hak 

untuk penggunaan, pemanfaatan dan pembangunannya.  

 Property dan real estate merupakan salah satu subsektor yang terdapat 

dalam sektor property, real estate, dan building construction di BEI. 

Sebagai bagian dari sektor tersebut, property dan real estate merupakan satu-

satunya subsektor dengan jumlah perusahaan yang terbesar. Sampai dengan 

tahun 2013, tercatat sebanyak 44 perusahaan property dan real estate dari total 

53 perusahaan yang tergabung dalam sektor property, real estate, dan building 

construction. Adapun pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan 

metode purposive sampling, sehingga tidak seluruh perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI dapat dijadikan sebagai sampel penelitian ini.  
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Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian 

Tidak  

Memenuhi 

Kriteria 

Jumlah 

Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. - 44 

Perusahaan sampel merupakan perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga 

tahun 2012. 

(9) 35 

Perusahaan sampel memiliki laporan keuangan tahunan 

yang lengkap dan telah diaudit selama tahun penelitian 

yaitu 5 (lima) tahun. 

(4) 31 

Terdapat laporan audit independen yang dilengkapi 

dengan nama KAP serta nama akuntan publik yang 

memberikan jasa audit pada perusahaan terkait. 

(5) 26 

Sampel Akhir Perusahaan   26 

Observasi Awal (26 perusahaan x 5 tahun) 
 

130 

Outliers (5) 125 

Jumlah Observasi Akhir 
 

125 

Sumber : Analisis Penulis 

   

Berdasarkan purposive sampling di atas, diperoleh 26 perusahaan 

property dan real estate yang dapat memenuhi kriteria pemilihan sampel 

sehingga diperoleh jumlah observasi awal sebesar 130 observasi. Dari jumlah 

observasi awal tersebut, terdapat 5 outliers yang dikeluarkan sehingga terpilihlah 

125 observasi akhir. Outliers adalah data yang memiliki karakteristik unik seperti 

memiliki penyimpangan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan observasi 

lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik, sehingga 

data outliers harus dikeluarkan. Adapun daftar perusahaan sampel penelitian ini 

terlampir pada Tabel 4.2 sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 14-Jan-08 

2 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 23-Okt-95 

3 BKDP Bukit Darmo Property Tbk. 15-Jun-07 

4 BKSL Sentul City Tbk. 28-Jul-97 

5 COWL Cowell Development Tbk. 19-Des-07 

6 CTRA Ciputra Development Tbk. 28-Mar-94 

7 CTRP Ciputra Property Tbk. 07-Nop-07 

8 CTRS Ciputra Surya Tbk. 15-Jan-99 

9 DART Duta Anggada Realty Tbk. 08-Mei-90 

10 DILD Intiland Development Tbk. 04-Sep-91 

11 DUTI Duta Pertiwi Tbk. 02-Nop-94 

12 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk. 30-Jun-00 

13 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 11-Des-00 

14 JRPT Jaya Real Property Tbk. 29-Jun-94 

15 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 10-Jan-95 

16 KPIG MNC Land Tbk. 30-Mar-00 

17 LPCK Lippo Cikarang Tbk. 24-Jul-97 

18 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 28-Jun-96 

19 MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk. 18-Jan-93 

20 MTSM Metro Realty Tbk. 08-Jan-92 

21 OMRE Indonesia Prima Property Tbk. 22-Agust-94 

22 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 15-Jun-92 

23 PWON Pakuwon Jati Tbk. 09-Okt-89 

24 RBMS Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. 19-Des-97 

25 SMRA Summarecon Agung Tbk. 07-Mei-90 

26 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 27-Mar-97 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

Sektor property dan real estate merupakan salah satu sektor yang sedang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Sepanjang tahun 2012 

lalu, sektor property dan real estate di Indonesia menunjukkan pertumbuhan 

yang tinggi dengan tingkat permintaan (demand) yang tinggi pula.  
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Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian 

Simanungkalit, pada tahun 2012 kinerja industri properti meningkat dengan rata-

rata 12% pada semester pertama dan 13% pada semester kedua. Hampir seluruh 

subsektor properti, seperti residensial (perumahan dan apartemen), perkantoran, 

mal (ritel), hotel, hingga kawasan industri sepanjang tahun 2012 mencatat kinerja 

yang memuaskan. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di Jakarta sebagai ibukota 

negara, melainkan terjadi pula di kota-kota besar lainnya seperti Bali, Surabaya, 

Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Pekanbaru. 

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Hubungan Masyarakat BI, 

Diffi Ahmad Johansyah yang dikutip oleh Merdeka.com, hingga tahun 2013 

Indonesia memiliki nilai properti hampir sejumlah USD 189 miliar dan berada di 

peringkat ketujuh dengan kontribusi nilai properti di dunia yang mendekati 

negara-negara maju seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Bagi Indonesia sendiri, 

kontribusi sektor property dan real estate tidak dapat diragukan.Menurut Menteri 

Perindustrian MS Hidayat, sektor properti merupakan industri padat karya dan 

padat modal yang sangat potensial dalam mendukung perkembangan industri 

nasional. Kontribusi sektor industri sebesar 23,8% terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) pada tahun 2012 didominasi oleh sektor properti. 

Perkembangan sektor property dan real estate ini dipicu oleh terbatasnya 

pasokan hunian sehingga peluang berkembangnya pasar properti di Indonesia 

masih sangatlah besar. Menurut Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), tingginya 

permintaan properti didorong oleh meningkatnya daya beli konsumen dan 

membaiknya iklim investasi di Indonesia. Kondisi ini mendorong perusahaan-

perusahaan property dan real estate untuk berlomba-lomba memenuhi 

permintaan akan hunian di Indonesia.  
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Pesatnya perkembangan properti di Indonesia menjadikan sektor property 

dan real estate ini sebagai salah satu lahan investasi jangka panjang yang cukup 

menjanjikan. Tidak hanya bagi investor dalam negeri, investor asing pun turut 

menjadikan Indonesia sebagai target penanaman modal. Harga properti dan tanah 

di Indonesia yang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga 

seperti Singapura dan Australia merupakan salah satu daya tarik dari sektor ini 

(Merdeka.com, 2013).  

Berdasarkan hasil survei Emerging Trends in Real Estate at Asia Pacific 

2013 yang dilakukan oleh Urband Land Institute, New York, disebutkan bahwa 

Jakarta ditempatkan sebagai kota yang paling diminati sebagai lokasi properti 

yang paling menarik di Asia Pasifik. Hal sejalan pun disampaikan melalui hasil 

survei oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) dan Urban Land Institute yang 

berbasis di Amerika Serikat tentang pasar real estate teratas di Asia pada  

tahun 2013. 

Tabel 4.3 Pasar Real Estate Teratas di Asia Tahun 2013 

Peringkat Kota - Negara 

1 Jakarta - Indonesia 

2 Shanghai - Cina 

3 Singapura - Singapura 

4 Sydney - Australia 

5 Kuala Lumpur - Malaysia 

6 Bangkok - Thailand 

7 Beijing - China 

8 Chongqing, Tianjin, Shenyang - Cina 

9 Taipei - Taiwan 

Sumber : Merdeka.com  
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif  

Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif 

 

 AQ PTENURE FTENURE BIG4 SIZE LEV OCF 

 Mean  0.014975  1.640000  2.480000  0.320000  28.11143  0.411351  0.046202 

 Median  0.016517  1.000000  2.000000  0.000000  28.56444  0.445577  0.042492 

 Maximum  0.182672  3.000000  6.000000  1.000000  30.84466  0.792855  0.259773 

 Minimum -0.135166  1.000000  1.000000  0.000000  25.28301  0.045078 -0.138571 

 Std. Dev.  0.060279  0.776676  1.365473  0.468353  1.454202  0.188414  0.071175 

 Observations  125  125  125  125  125  125  125 

Sumber : Olahan Penulis         

 

Berasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa variabel dependen kualitas 

audit (AQ) yang diproksikan dengan manajemen laba memiliki nilai rata-

rata sebesar  0,014975 dan standar deviasi atau sebaran data sebesar 

0,060279, dengan nilai maksimum sebesar 0,182672 oleh PT Summarecon 

Agung Tbk tahun 2008 dan nilai minimun sebesar -0,135166 oleh PT Jaya 

Real Property Tbk tahun 2010. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara 

rata-rata, perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012 

memiliki tingkat manajemen laba yang tergolong rendah yaitu sebesar 

1,5%. Rendahnya tingkat manajemen laba tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan sampel penelitian ini memiliki kualitas audit yang cukup baik.     

Pembahasan hasil statistik deskriptif dilanjutkan pada variabel 

independen penelitian ini. Variabel independen pertama adalah tenure 

akuntan publik (PTenure). Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar  1,64 

dengan nilai maksimum sebesar 3 dan nilai minimum sebesar 1.  
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan property dan real 

estate yang termasuk dalam sampel penelitian ini, masa pemberian jasa 

audit oleh seorang akuntan publik secara berturut-turut paling lama adalah  

3 tahun dan paling sedikit adalah 1 tahun.  

Variabel independen yang kedua adalah tenure KAP (FTenure). 

Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar  2,48 dengan nilai maksimum 

sebesar 6 dan nilai minimum sebesar 1. Artinya, pada perusahaan property 

dan real estate yang termasuk dalam sampel penelitian ini, masa pemberian 

jasa audit oleh sebuah KAP secara berturut-turut paling lama adalah 6 tahun 

dan paling sedikit adalah 1 tahun.   

Melalui hasil statistik deskriptif kedua variabel independen di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan property dan real estate yang 

termasuk dalam sampel penelitian ini telah mematuhi Peraturan Menteri 

Keuangan No. 17/PMK01/2008 Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

pemberian jasa audit laporan keuangan kepada suatu entitas yang dilakukan 

oleh seorang akuntan publik paling lama adalah 3 tahun berturut-turut, 

sedangkan oleh sebuah KAP adalah 6 tahun berturut-turut.  

Variabel independen yang ketiga adalah ukuran KAP (BIG4). 

Variabel yang diukur dengan menggunakan variabel dummy ini memiliki 

nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan property dan real estate yang termasuk 

dalam sampel penelitian ini tidak hanya diaudit oleh KAP yang berafiliasi 

dengan KAP The Big Four saja, tetapi juga oleh KAP non big four lainnya. 

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



65 
 

Dengan nilai rata-rata sebesar 0,32 berarti bahwa 32% observasi penelitian 

ini menggunakan jasa audit dari KAP The Big Four, sedangkan mayoritas 

sebesar 68% dilayani oleh KAP non big four dalam hal pemberian jasa 

audit atas laporan keuangan.   

Pembahasan statistik deskriptif selanjutnya adalah pada variabel 

kontrol penelitian ini. Variabel kontrol pertama adalah ukuran perusahaan 

(SIZE) yang memiliki nilai rata-rata sebesar LN28,11143 atau  

Rp 1.616.741.793.072 dan standar deviasi atau sebaran data sebesar 

LN1,454202, dengan nilai maksimum sebesar LN30,84466 atau 

Rp 24.869.295.733.092 dan nilai minimum sebesar LN25,28301 atau 

Rp 95.558.557.641. Nilai maksimum menunjukkan ukuran perusahaan 

terbesar dalam perusahaan sampel yaitu PT Lippo Karawaci Tbk 

tahun 2012, dan sebaliknya nilai minimum menunjukkan ukuran 

perusahaan terkecil yaitu PT Metro Realty Tbk tahun 2008.   

Variabel kontrol kedua adalah leverage (LEV) yang memiliki nilai 

rata-rata sebesar  0,411351 dan standar deviasi atau sebaran data sebesar 

0,188414, dengan nilai maksimum sebesar 0,792855 dan nilai minimum 

sebesar 0,045078. Tingkat leverage tertinggi yaitu 79,3% yang dimiliki 

oleh PT Duta Anggada Realty Tbk tahun 2009 menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan yang terburuk karena memiliki rasio hutang yang 

tinggi. Sebaliknya tingkat leverage terendah yaitu 4,5% yang dimiliki oleh  

PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk tahun 2009 menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan yang terbaik karena rasio hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut terbilang cukup rendah.  
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Mean      -5.37e-17
Median  -0.004309
Maximum  0.116853
Minimum -0.139631
Std. Dev.   0.046290
Skewness   0.073585
Kurtosis   2.891756

Jarque-Bera  0.173833
Probability  0.916754

Variabel kontrol yang terakhir adalah operating cash flow (OCF) 

yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,046202 dan standar deviasi atau 

sebaran data sebesar 0,071175, dengan nilai maksimum sebesar  0,259773 

dan nilai minimum sebesar -0,138571. Tingkat operating cash flow 

tertinggi yaitu 26% yang dimiliki oleh PT Cowell Development Tbk 

tahun 2011 menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terbaik, 

sebaliknya tingkat operating cash flow yang terendah bahkan negatif yaitu 

-13,9% yang dimiliki oleh PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk tahun 2011 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terburuk jika dilihat 

berdasarkan tingkat operating cash flow.    

 

4.2.2 Uji Normalitas   

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Metode Jarque-Bera adalah : 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis        

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 4.1, terlihat bahwa : 

1. Nilai Jarque-Bera yang diperoleh adalah sebesar 0,173833 < 2. 

2. Probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,916754 > 0,05. 

Melalui hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.   

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



67 
 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menguji koefisien 

korelasi antar variabel independen dengan hasil sebagai berikut :   

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

 PTENURE FTENURE BIG4 SIZE LEV OCF 

PTENURE  1.000000  0.149043  0.053208  0.032662  0.006255 -0.026668 

FTENURE  0.149043  1.000000  0.022698  0.036519  0.176947  0.022467 

BIG4  0.053208  0.022698  1.000000  0.379277  0.243156  0.094951 

SIZE  0.032662  0.036519  0.379277  1.000000  0.188749  0.110345 

LEV  0.006255  0.176947  0.243156  0.188749  1.000000  0.279177 

OCF -0.026668  0.022467  0.094951  0.110345  0.279177  1.000000 

  Sumber : Olahan Penulis        

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa seluruh koefisien 

korelasi antar variabel independen penelitian ini memiliki nilai 

yang lebih kecil dari 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.   

 

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

Metode Glejser yang memperoleh hasil sebagai berikut : 

       Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas   

 

 

 

                  Sumber : Olahan Penulis        

   Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
        F-statistic 1.791817     Prob. F(6,118) 0.1065 

   Obs*R-squared 10.43770     Prob. Chi-Square(6) 0.1074 

   Scaled explained SS 9.706931     Prob. Chi-Square(6) 0.1375 
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Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui bahwa nilai probabilitas 

Chi Squares dari Obs*R-Squared adalah sebesar 0,1074 yaitu 

lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.  

 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Metode 

Lagrange Multiplier yang memperoleh hasil sebagai berikut : 

    Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi   

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis        

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa nilai probabilitas 

Chi Squares dari Obs*R-Squared adalah sebesar 0,3335 yaitu 

lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi penelitian ini terbebas dari autokorelasi.   

 

4.2.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.4.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk menentukan apakah model Common Effect atau 

Fixed Effect yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

dilakukanlah Uji Chow yang memperoleh hasil sebagai berikut : 

 

   Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
        F-statistic 1.037407     Prob. F(2,116) 0.3576 

   Obs*R-squared 2.196503     Prob. Chi-Square(2) 0.3335 
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    Tabel 4.8 Hasil Uji Chow       

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis        

 

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa probabilitas dari 

Cross-section F adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada 

cukup jauh di bawah 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini tidak menggunakan model Common Effect 

sebagai model regresi data panel, melainkan menggunakan model  

Fixed Effect. 

 

4.2.4.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Oleh karena hasil Uji Chow yang dilakukan menunjukkan 

bahwa penelitian ini menggunakan model Fixed Effect, maka 

penentuan model regresi data panel dilanjutkan dengan melakukan 

Uji Hausman yang memperoleh hasil sebagai berikut : 

      Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman 

 

 

 

 

 

 Sumber : Olahan Penulis        

 

   Redundant Fixed Effects Tests   
   Pool: Untitled    
   Test cross-section fixed effects  

     
        Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
        Cross-section F 3.402406 (25,93) 0.0000 

   Cross-section Chi-square 81.190246 25 0.0000 
     
     

   Correlated Random Effects - Hausman Test  
   Pool: Untitled    
   Test cross-section random effects  

     
     

   Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
        Cross-section random 23.147246 6 0.0007 
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Melalui Tabel 4.9, diketahui bahwa :   

1. Probabilitas cross-section random sebesar 0,0007 ≤ 0,05.  

2. Nilai statistik Uji Hausman 23.147246 lebih besar dari nilai 

Chi-Square tabel (α = 0,05 ; d.f = 6) yaitu 12,59. 

Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi data panel yang digunakan adalah Model Fixed Effect. 

 

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Parsial (Uji t)  

Berikut ini adalah hasil regresi dengan menggunakan 

Model Fixed Effect : 

      Tabel 4.10 Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Variabel Koefisien Std Error t Statistik Probabilitas 

C -1.336312 0.360449 -3.707350 0.0004 

PTENURE 0.012919 0.004726 2.733553 0.0075* 

FTENURE -0.003882 0.002848 -1.363097 0.1761* 

BIG4 -0.032788 0.017989 -1.822649 0.0716* 

SIZE 0.049836 0.012820 3.887541 0.0002* 

LEV -0.036806 0.049253 -0.747295 0.4568* 

OCF -0.770763 0.069168 -11.14327 0.0000* 

R-squared 0.691991 

Adjusted R-squared 0.589321 

F-statistik 6.739970 

Prob (F-statistik) 0.000000 

*Tingkat signifikansi = 0.05 

Sumber : Olahan Penulis     

 

Berdasarkan Tabel 4.10, maka hasil uji parsial atau uji t 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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Hipotesis 1 : 

H0 : Tenure akuntan publik tidak berpengaruh signifikan 

              terhadap kualitas audit.   

Ha :  Tenure akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap 

              kualitas audit.  

 

Berdasarkan Tabel 4.10, variabel tenure akuntan publik 

(PTenure) memiliki probabilitas sebesar 0,0075. Hasil ini berada di 

bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0,0075 ≤    5), sehingga 

kesimpulannya adalah H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

tenure akuntan publik secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan manajemen laba.   

 

Hipotesis 2 : 

H0 : Tenure KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 

    kualitas audit.   

Ha :  Tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

    audit.   

 

Berdasarkan Tabel 4.10, variabel tenure KAP (FTenure) 

memiliki probabilitas sebesar 0,1761. Hasil ini berada cukup jauh  

di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0,1761 > 0,05). Berdasarkan 

hasil tersebut, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa tenure KAP secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan manajemen laba. 
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Hipotesis 3 : 

H0 : Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan 

    terhadap kualitas audit. 

Ha : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap 

    kualitas audit.  

Berdasarkan Tabel 4.10, variabel ukuran KAP (BIG4) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0716. Hasil ini berada di atas  

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,0716 > 0,05). Berdasarkan  

hasil tersebut, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa ukuran KAP secara parsial tidak berpengaruh  

signifikan terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan 

manajemen laba. 

 

4.2.5.2 Adjusted R
2  

 

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 

0,589321. Artinya, variabel independen dan variabel kontrol 

penelitian ini mampu mempengaruhi dan menjelaskan nilai 

manajemen laba sebagai proksi kualitas audit sebesar 58,93%. 

Sementara 41,07% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini seperti audit fee, spesialisasi 

industri auditor, dan komite audit. 
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4.2.6 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada Tabel 4.10, 

diperolehlah persamaan regresi sebagai berikut, dimana apabila mengacu 

pada nilai probabilitasnya, hanya 1 (satu) variabel independen yaitu tenure 

akuntan publik (PTenure), serta 2 (dua) variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan (SIZE) dan operating cash flow (OCF) yang terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun persamaan regresi 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

      -                               -                  -                             

                                 -               -                

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap persamaan regresi, terlebih 

dahulu dijelaskan kembali bahwa pada penelitian ini, variabel dependen 

kualitas audit (AQ) diproksikan dengan tingkat manajemen laba. 

Manajemen laba dan kualitas audit memiliki hubungan yang bertolak 

belakang. Manajemen laba yang tinggi menunjukkan kualitas audit yang 

rendah, sebaliknya manajemen laba yang rendah menunjukkan kualitas 

audit yang tinggi. Dengan demikian, pengaruh positif dari suatu variabel 

independen terhadap manajemen laba dapat diartikan sebagai pengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Sementara pengaruh negatif dari suatu 

variabel independen terhadap manajemen laba dapat diartikan sebagai 

pengaruh positif terhadap kualitas audit. Berikut adalah interpretasi dari 

hasil persamaan regresi penelitian ini :    
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a. Koefisien konstanta sebesar -1,336312 berarti bahwa jika variabel 

tenure akuntan publik (PTenure), tenure KAP (FTenure), ukuran 

KAP (BIG4), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), dan 

operating cash flow (OCF) bernilai konstan, maka  manajemen laba 

sebagai proksi kualitas audit pada perusahaan property dan real 

estate di BEI ialah berupa penurunan laba sebesar -1,336312 satuan.   

b. Koefisien regresi tenure akuntan publik (PTenure) sebesar 0,012919 

berarti bahwa PTenure berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-

2012. Oleh karena manajemen laba sebagai proksi kualitas audit 

memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kualitas audit 

itu sendiri, maka pengaruh PTenure terhadap kualitas audit adalah 

negatif 0,012919. Bila PTenure mengalami kenaikan sebesar  

1 (satu) satuan, maka kualitas audit perusahaan akan mengalami 

penurunan sebesar 0,012919 satuan dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  

c. Koefisien regresi ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,049836 

berarti bahwa SIZE berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012. 

Oleh karena manajemen laba sebagai proksi kualitas audit memiliki 

hubungan yang berbanding terbalik dengan kualitas audit itu sendiri, 

maka pengaruh SIZE terhadap kualitas audit adalah negatif 

0,049836. Apabila SIZE mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) 

satuan, maka kualitas audit perusahaan akan mengalami penurunan 

sebesar 0,049836 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.   
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d. Koefisien regresi operating cash flow (OCF) sebesar -0,770763 

berarti bahwa OCF berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012. 

Oleh karena manajemen laba sebagai proksi kualitas audit memiliki 

hubungan yang berbanding terbalik dengan kualitas audit itu sendiri, 

maka pengaruh OCF terhadap kualitas audit adalah positif 

0,770763. Apabila OCF perusahaan mengalami kenaikan sebesar  

1 (satu) satuan, maka kualitas audit pada perusahaan tersebut akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,770763 satuan dengan asumsi 

kondisi variabel lainnya konstan.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Tenure Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenure akuntan publik 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan 

manajemen laba. Melalui hasil tersebut, dapat diartikan bahwa tenure 

akuntan publik merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya suatu 

kualitas audit.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ditriani (2012) 

yang menyebutkan bahwa tenure akuntan publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2008). Penelitian tersebut 

menyimpulkan hasil yang sama bahwa tenure akuntan publik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.   
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Adanya pengaruh signifikan dari tenure akuntan publik terhadap 

kualitas audit diduga terjadi karena lamanya tenure akuntan publik dapat 

mempengaruhi independensi dan kinerja akuntan publik dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya 

berpengaruh pula pada kualitas audit yang dihasilkan.  

Adapun pengaruh dari tenure akuntan publik terhadap manajemen 

laba sebagai proksi kualitas audit pada penelitian ini adalah berupa 

pengaruh positif, yang berarti berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 

itu sendiri. Semakin lama seorang akuntan publik memberikan jasa audit 

atas laporan keuangan pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi  

tingkat manajemen laba yang terjadi pada perusahaan tersebut.  

Tingginya tingkat manajemen laba ini mencerminkan rendahnya 

kemampuan akuntan publik dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan 

yang terjadi pada perusahaan terkait. Hal ini kemudian berakhir pada 

rendahnya kualitas audit yang dihasilkan seiring dengan meningkatnya 

tenure akuntan publik.   

Kualitas audit yang melemah seiring dengan bertambahanya tenure 

akuntan publik dapat dijelaskan melalui 2 (dua) sudut pandang berbeda.  

Pertama, hal tersebut diduga terjadi akibat adanya rasa kekeluargaan yang 

tumbuh seiring dengan hubungan kerjasama yang panjang antara akuntan 

publik dan perusahaan terkait. Melalui keakraban yang terjalin, hal ini 

dikhawatirkan akan memperlemah independensi akuntan publik dalam 

memberikan jasa auditnya. Akuntan publik tidak lagi menempatkan dirinya 

sebagai pihak yang independen, melainkan lebih sebagai pemberi jasa audit 

yang dapat menyesuaikan hasil auditnya dengan keinginan manajemen. 
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Apabila hal ini terjadi, maka kualitas audit yang dihasilkan bukanlah murni 

berdasarkan penilaian akuntan publik yang objektif, melainkan telah 

dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain, yang dalam hal ini adalah 

manajemen perusahaan terkait.  

Kedua, adanya pengaruh negatif dari tenure akuntan publik terhadap 

kualitas audit dapat dijelaskan pula dengan melihat kelalaian akuntan 

publik dalam mematuhi Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Akuntan publik yang telah memberikan 

jasa audit pada suatu perusahaan dalam kurun waktu yang lama diduga 

kurang memperbaharui rencana dan rancangan audit yang akan dilakukan. 

Akuntan publik cenderung menganggap bahwa kondisi perusahaan adalah 

sama dari tahun ke tahun, sehingga pembaharuan rencana dan rancangan 

audit dirasa kurang perlu untuk dilakukan. Padahal pada kenyataannya 

belum tentu demikian. Sikap akuntan publik tersebut menunjukkan bahwa 

akuntan publik telah lalai dalam mematuhi poin pertama dan kedua  

dari Standar Pekerjaan Lapangan yang menyatakan:  

(1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya ; (2) Pemahaman memadai atas 

pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan 

menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

Dengan demikian, apabila rencana dan rancangan audit yang 

disiapkan oleh akuntan publik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan saat 

itu, hal ini membuat jalannya rangkaian proses audit menjadi kurang 

memadai, yang kemudian berakhir pada rendahnya hasil kualitas audit.  
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Hal ini sejalan dengan pendapat Giri (2010) yang mengemukakan bahwa 

kualitas dan kinerja auditor cenderung mengalami penurunan secara 

signifikan dari waktu ke waktu pemberian jasa audit pada suatu perusahaan. 

 

4.3.2 Pengaruh Tenure KAP terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenure KAP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan 

manajemen laba. Artinya, panjang pendeknya tenure KAP bukanlah salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi baik buruknya suatu kualitas audit. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Giri (2010) yang 

menyebutkan bahwa tenure KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Fajri (2008), Sinaga (2012), dan Hamid (2013). Ketiga penelitian tersebut 

menyimpulkan hasil yang sama bahwa tenure KAP tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Tidak adanya pengaruh signifikan antara tenure KAP dan kualitas 

audit diperkirakan terjadi karena adanya kondisi dimana KAP yang 

memberikan jasa audit atas laporan keuangan pada perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012 merupakan  

KAP yang telah memiliki kinerja dan kualitas yang baik.  

Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya sistem pengendalian mutu yang 

telah memadai bagi seluruh KAP di Indonesia. Seperti yang diketahui, 

bahwa untuk menjadi anggota dari IAPI, sebuah KAP diharuskan untuk 

lulus dari Peer Review. Peer Review bertujuan untuk memastikan bahwa 

KAP yang terdaftar di IAPI merupakan KAP yang memiliki sistem 
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pengendalian mutu yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian mutu 

yang baik, maka hal tersebut dapat mendukung lahirnya audit yang 

berkualitas dari KAP yang terdaftar di IAPI. Oleh karena itu, panjang atau 

pendeknya hubungan kerjasama antara KAP dan perusahaan bukanlah suatu 

faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan 

karena pada dasarnya KAP yang terdaftar di IAPI telah memiliki kinerja 

serta kualitas yang baik.  

Adanya perbedaan hasil antara pengaruh tenure akuntan publik dan 

tenure KAP terhadap kualitas audit ini secara tidak langsung menunjukkan 

pula bahwa baik buruknya suatu kualitas audit lebih dipengaruhi oleh 

individu yang memberikan jasa audit yaitu akuntan publik, dan bukan oleh 

KAP asal akuntan publik tersebut.   

 

4.3.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diproksikan 

dengan manajemen laba. Artinya, baik suatu KAP berafiliasi maupun tidak 

berafiliasi dengan KAP The Big Four, hal tersebut tidak secara signifikan 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dihasilkan oleh 

KAP tersebut.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hamid (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan  

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2008) dan Hartadi (2009). 
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Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berafiliasi maupun tidak 

berafiliasi dengan KAP The Big Four, hal ini tidak berpengaruh terhadap 

baik buruknya kualitas audit yang dihasilkan.  

Tidak terdapatnya pengaruh antara ukuran KAP dan kualitas audit 

dapat dijelaskan melalui 2 (dua) sudut pandang yang berbeda.  

Pertama, hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya sistem pengendalian 

mutu yang telah memadai bagi KAP di Indonesia. Mengulang kembali 

penjelasan pada sub bab sebelumnya, bahwa untuk menjadi anggota IAPI, 

sebuah KAP diharuskan untuk lulus dari Peer Review demi memastikan 

bahwa KAP tersebut telah memiliki sistem pengendalian mutu yang baik. 

Dengan adanya sistem pengendalian mutu yang baik, maka hal tersebut 

dapat mendukung lahirnya audit yang berkualitas dari KAP yang terdaftar 

di IAPI. Oleh sebab itu, baik suatu KAP berafiliasi maupun tidak berafiliasi 

dengan KAP The Big Four, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan, karena pada dasarnya KAP yang terdaftar di 

IAPI telah memiliki kualitas yang baik. Terlepas dari apakah suatu KAP 

berafiliasi maupun tidak berafiliasi dengan KAP The Big Four, keduanya 

memiliki kemampuan yang dapat dikatakan sama dalam mendeteksi 

terjadinya manajemen laba di suatu perusahaan. 

Kedua, tidak ditemukannya pengaruh antara ukuran KAP dan 

kualitas audit dapat dijelaskan pula dengan melihat karakteristik sampel 

penelitian ini. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa 

mayoritas perusahaan sampel penelitian sebesar 68%, menerima jasa audit 

yang berasal dari KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP The Big Four. 
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Dengan adanya kondisi tersebut, maka diduga pengaruh ukuran KAP 

terhadap kualitas audit tidak dapat dibuktikan seutuhnya dengan 

menggunakan sampel penelitian ini.  

 

4.3.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kualitas Audit 

Berikut ini adalah pembahasan tentang pengaruh dari masing-

masing variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan operating 

cash flow terhadap kualitas audit : 

a. Ukuran Perusahaan  

Berdasarkan hasil uji t, variabel kontrol ukuran perusahaan 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0002, yaitu di bawah tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Artinya, ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sebagai proksi 

kualitas audit. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,049836 

berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba, yang berarti berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat 

manajemen laba perusahaan, sehingga audit yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang rendah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Qomariyah (2008) dan Sinaga (2012). Rendahnya kualitas audit 

yang terjadi seiring dengan besarnya ukuran perusahaan diduga 

terjadi karena perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan 

ekonomi yang lebih dalam membayarkan audit fee bagi para auditor.  
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Tingginya audit fee yang diberikan oleh perusahaan besar kemudian 

dijadikan sebagai salah satu alasan bagi auditor untuk 

mempertahankan klien besar tersebut. Adanya ketergantungan 

ekonomi yang dimiliki oleh auditor terhadap perusahaan besar ini 

diduga mengakibatkan rendahnya independensi auditor dalam 

menjalankan profesinya sehingga pada akhirnya mendorong 

dihasilkannya kualitas audit yang rendah.  

 

b. Leverage (LEV) 

Berdasarkan hasil uji t, variabel leverage (LEV) memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,4568 yaitu di atas tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Artinya, leverage secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba sebagai proksi kualitas audit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Damayanti (2007). Tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan 

antara leverage dan kualitas audit yang diproksikan dengan 

manajemen laba diduga terjadi karena leverage bukanlah satu-satunya 

tolak ukur tentang baik buruknya kondisi perusahaan sehingga tidak 

dapat mencerminkan baik buruknya pengendalian internal perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, maka kualitas audit yang salah satunya 

dipengaruhi oleh pengendalian internal perusahaan, tidak dipengaruhi 

pula oleh tinggi rendahnya leverage perusahaan.   
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c. Operating Cash Flow (OCF) 

Berdasarkan hasil uji t, variabel operating cash flow (OCF) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, yaitu di bawah tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Artinya,  operating cash flow secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sebagai proksi 

kualitas audit. Koefisien regresi operating cash flow sebesar  

-0,770763 berarti bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba sebagai proksi kualitas audit. Semakin tinggi nilai  

operating cash flow perusahaan, maka semakin rendah tingkat 

manajemen laba, sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun 

memiliki kualitas yang tinggi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Giri (2010). Tingginya kualitas audit yang dihasilkan seiring 

dengan tingginya operating cash flow diduga terjadi karena 

perusahaan dengan tingkat operating cash flow yang tinggi cenderung 

memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki operating cash flow yang rendah. 

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik salah satunya 

disebabkan oleh adanya pengendalian internal perusahaan yang baik 

pula. Bagi auditor, pengendalian internal perusahaan yang baik 

tersebut dapat mempermudah mereka dalam melaksanakan proses 

audit seperti pengumpulan bukti dan lainnya. Kondisi ini kemudian 

menunjang kelancaran proses audit oleh auditor yang pada akhirnya 

mendorong dihasilkannya audit yang berkualitas tinggi.  
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4.4 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan dimanfaatkan oleh pihak 

manajemen perusahaan, akuntan publik dan KAP, serta para pengguna laporan 

keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. 

Mengacu pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dari ketiga variabel 

independen yang digunakan, tidak seluruhnya memiliki pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan manajemen laba. 

Satu-satunya variabel independen yang secara parsial berpengaruh  

signifikan terhadap kualitas audit adalah tenure akuntan publik (PTenure).  

Variabel ini memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Semakin lama 

tenure akuntan publik, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka : (1) Kepatuhan pihak perusahaan dan akuntan 

publik terhadap peraturan pembatasan tenure akuntan publik haruslah senantiasa 

diterapkan dengan melakukan rotasi akuntan publik secara berkala ;  

(2) Kepatuhan akuntan publik terhadap Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI 

juga harus diperhatikan dengan selalu memperbaharui rencana dan rancangan 

audit agar sesuai dengan kondisi perusahaan terkini. Hal tersebut dilakukan demi 

mencegah semakin menurunnya kualitas audit seiring dengan lamanya masa 

pemberian jasa audit oleh seorang akuntan publik.  

Variabel independen selanjutnya adalah tenure KAP (FTenure) yang 

ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Dengan demikian, panjang pendeknya tenure KAP tidak dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur tentang baik buruknya suatu kualitas audit. 
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Bagi pihak perusahaan, hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan rotasi KAP. Tidak dapat 

dipungkiri, rotasi KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentu saja 

menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, demi menekan munculnya biaya tersebut, akan lebih efisien jika rotasi 

KAP dilakukan setelah tenure KAP mencapai batas maksimum yaitu 6 (enam) 

tahun. Hal ini dikarenakan rotasi KAP sebelum batas maksimum pun tidak 

terbukti dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Sama halnya dengan tenure KAP, variabel ukuran KAP (BIG4) juga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, 

baik suatu KAP berafilisasi maupun tidak berafiliasi dengan KAP The Big Four, 

hal tersebut bukanlah faktor yang begitu penting dalam menilai baik buruknya 

suatu kualitas audit. Hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam memilih sebuah KAP. Seperti yang diketahui, KAP yang 

berafiliasi dengan KAP The Big Four cenderung memiliki bayaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan KAP non big four. Dengan demikian, apabila 

perusahaan ingin menekan biaya yang dikeluarkannya, maka pemilihan KAP non 

big four sebagai pemberi jasa audit merupakan langkah yang tepat.  

Hal ini dikarenakan kualitas audit yang diberikan oleh KAP non big four tidaklah 

berbeda dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP The Big Four.   

Penggunaan variabel kontrol pada penelitian ini bertujuan untuk melihat 

faktor-faktor dari sisi perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Adapun variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan (SIZE), leverage (LEV), dan operating cash flow (OCF). 
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Dari ketiga variabel kontrol tersebut, hanya variabel ukuran perusahaan dan 

operating cash flow yang terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya 

pengaruh dari kedua variabel kontrol ini menjadikan ukuran perusahaan dan 

operating cash flow sebagai aspek yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan 

oleh para pengguna laporan keuangan dalam menilai suatu kualitas audit. 

Sementara itu, variabel kontrol lainnya yaitu leverage tidak dapat dikatakan 

sebagai faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam menilai baik buruknya 

suatu kualitas audit oleh karena tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan 

dari leverage terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan manajemen laba.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tenure akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012. Hal ini diduga 

terjadi karena lamanya tenure akuntan publik dapat mempengaruhi 

independensi dan kinerja akuntan publik dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya berpengaruh pula pada kualitas 

audit yang dihasilkan. 

2. Tenure KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012. Hal ini diduga 

terjadi karena telah memadainya sistem pengendalian mutu bagi KAP di 

Indonesia sehingga lamanya tenure KAP tidak mempengaruhi kualitas audit 

yang dihasilkan. 

3. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

pada perusahaan property dan real estate di BEI tahun 2008-2012.  

Hal ini diduga terjadi karena :  

a. Telah memadainya sistem pengendalian mutu bagi KAP di Indonesia 

sehingga berafiliasi maupun tidak berafiliasi dengan KAP The Big 

Four, hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 
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b. Karakteristik sampel penelitian yang mayoritas diaudit oleh KAP non 

big four membuat pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit tidak 

dapat dibuktikan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Turut mempertimbangkan aspek dari sisi akuntan publik yang dalam hal ini 

adalah tenure akuntan publik dalam menilai kualitas audit. Serta 

mempertimbangkan pula aspek dari sisi perusahaan yaitu ukuran 

perusahaan dan tingkat operating cash flow dalam menilai kualitas audit.  

2. Bagi Perusahaan 

Senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pembatasan audit 

tenure, baik tenure akuntan publik maupun tenure KAP, dengan melakukan 

rotasi audit secara berkala. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Apabila penelitian selanjutnya ingin meneliti di industri yang sama yaitu 

property dan real estate, penulis menyarankan untuk dilakukan 

perbandingan dari periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya peraturan 

pembatasan audit tenure untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil dari 

kedua periode tersebut. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan proksi kualitas audit lainnya seperti ketepatan waktu 

pelaporan, menambahkan rentang waktu penelitian yang lebih panjang,  

serta meneliti sektor industri lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Data Perhitungan Modified Jones Model 

No Kode Tahun 
Tait 

/Ait-1 
1 / Ait-1 b1 b1(1 / Ait-1) 

(ΔREVit - ΔRECit) 

/ Ait-1 
b2 

b2(ΔREVit - 

ΔRECit) / Ait-1) 

PPEit  

/Ait-1 
b3 

b3(PPEit / 

Ait-1) 
NDAit DAit 

1 _BAPA 2008 -0.0578 0.00000000000727 -6900000000 -0.0502 0.0030 -0.316437 -0.0009 0.0165 -0.025269 -0.0004 -0.0515 -0.006224 

2 _BAPA 2009 -0.1245 0.00000000000786 -6900000000 -0.0542 0.0696 -0.316437 -0.0220 0.0181 -0.025269 -0.0005 -0.0767 -0.047802 

3 _BAPA 2010 -0.0209 0.00000000000741 -6900000000 -0.0512 -0.0729 -0.316437 0.0231 0.0172 -0.025269 -0.0004 -0.0285 0.007642 

4 _BAPA 2011 0.0138 0.00000000000733 -6900000000 -0.0506 -0.1802 -0.316437 0.0570 0.0223 -0.025269 -0.0006 0.0058 0.007919 

5 _BAPA 2012 0.0098 0.00000000000675 -6900000000 -0.0466 -0.0624 -0.316437 0.0197 0.0226 -0.025269 -0.0006 -0.0274 0.037234 

6 _BIPP 2008 -0.1803 0.00000000000363 -6900000000 -0.0251 0.0335 -0.316437 -0.0106 0.4360 -0.025269 -0.0110 -0.0467 -0.133574 

7 _BIPP 2009 -0.0989 0.00000000000461 -6900000000 -0.0318 -0.0102 -0.316437 0.0032 0.4823 -0.025269 -0.0122 -0.0408 -0.058129 

8 _BIPP 2010 -0.0348 0.00000000000513 -6900000000 -0.0354 -0.0059 -0.316437 0.0019 0.2201 -0.025269 -0.0056 -0.0391 0.004257 

9 _BIPP 2011 0.0359 0.00000000000523 -6900000000 -0.0361 -0.0278 -0.316437 0.0088 0.1210 -0.025269 -0.0031 -0.0303 0.066236 

10 _BIPP 2012 -0.0804 0.00000000000512 -6900000000 -0.0353 0.0443 -0.316437 -0.0140 0.0421 -0.025269 -0.0011 -0.0504 -0.030041 

11 _BKDP 2008 0.0913 0.00000000000137 -6900000000 -0.0094 0.1590 -0.316437 -0.0503 0.5715 -0.025269 -0.0144 -0.0742 0.165510 

12 _BKDP 2009 0.0526 0.00000000000108 -6900000000 -0.0075 -0.1783 -0.316437 0.0564 0.4832 -0.025269 -0.0122 0.0367 0.015869 

13 _BKDP 2010 0.0143 0.00000000000116 -6900000000 -0.0080 -0.0088 -0.316437 0.0028 0.5773 -0.025269 -0.0146 -0.0198 0.034067 

14 _BKDP 2011 -0.0138 0.00000000000098 -6900000000 -0.0068 0.0051 -0.316437 -0.0016 0.5230 -0.025269 -0.0132 -0.0216 0.007783 

15 _BKDP 2012 -0.0251 0.00000000000102 -6900000000 -0.0071 -0.0022 -0.316437 0.0007 0.5489 -0.025269 -0.0139 -0.0203 -0.004842 

16 _BKSL 2008 0.0703 0.00000000000040 -6900000000 -0.0028 -0.1168 -0.316437 0.0370 0.0284 -0.025269 -0.0007 0.0335 0.036847 

17 _BKSL 2009 0.0481 0.00000000000039 -6900000000 -0.0027 -0.0002 -0.316437 0.0001 0.0282 -0.025269 -0.0007 -0.0034 0.051437 

18 _BKSL 2010 0.0823 0.00000000000036 -6900000000 -0.0025 0.1043 -0.316437 -0.0330 0.0264 -0.025269 -0.0007 -0.0362 0.118445 

19 _BKSL 2011 0.1253 0.00000000000021 -6900000000 -0.0014 -0.0272 -0.316437 0.0086 0.0205 -0.025269 -0.0005 0.0066 0.118647 

20 _BKSL 2012 -0.0409 0.00000000000019 -6900000000 -0.0013 -0.0042 -0.316437 0.0013 0.0356 -0.025269 -0.0009 -0.0009 -0.040043 

21 _COWL 2008 -0.0077 0.00000000000442 -6900000000 -0.0305 0.0015 -0.316437 -0.0005 0.0215 -0.025269 -0.0005 -0.0315 0.023856 

22 _COWL 2009 0.0228 0.00000000000482 -6900000000 -0.0333 0.0729 -0.316437 -0.0231 0.0242 -0.025269 -0.0006 -0.0569 0.079763 

23 _COWL 2010 -0.0870 0.00000000000482 -6900000000 -0.0333 0.0075 -0.316437 -0.0024 0.0496 -0.025269 -0.0013 -0.0369 -0.050126 

24 _COWL 2011 -0.2505 0.00000000000375 -6900000000 -0.0258 0.3025 -0.316437 -0.0957 0.0453 -0.025269 -0.0011 -0.1227 -0.127799 

25 _COWL 2012 -0.0474 0.00000000000259 -6900000000 -0.0179 0.2305 -0.316437 -0.0729 1.1855 -0.025269 -0.0300 -0.1208 0.073340 

26 _CTRA 2008 -0.0396 0.00000000000013 -6900000000 -0.0009 -0.0128 -0.316437 0.0041 0.2096 -0.025269 -0.0053 -0.0022 -0.037426 

27 _CTRA 2009 -0.0242 0.00000000000012 -6900000000 -0.0009 0.0055 -0.316437 -0.0017 0.2272 -0.025269 -0.0057 -0.0083 -0.015870 

28 _CTRA 2010 -0.0260 0.00000000000012 -6900000000 -0.0008 0.0344 -0.316437 -0.0109 0.2771 -0.025269 -0.0070 -0.0187 -0.007296 

29 _CTRA 2011 -0.0411 0.00000000000011 -6900000000 -0.0007 0.0451 -0.316437 -0.0143 0.2987 -0.025269 -0.0075 -0.0225 -0.018587 
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Lampiran 1 Data Perhitungan Modified Jones Model (Lanjutan) 

No Kode Tahun 
Tait 

/Ait-1 
1 / Ait-1 b1 b1(1 / Ait-1) 

(ΔREVit - ΔRECit) 

/ Ait-1 
b2 

b2(ΔREVit - 

ΔRECit) / Ait-1) 

PPEit  

/Ait-1 
b3 

b3(PPEit / 

Ait-1) 
NDAit DAit 

30 _CTRA 2012 -0.0762 0.00000000000009 -6900000000 -0.0006 0.0798 -0.316437 -0.0252 0.1476 -0.025269 -0.0037 -0.0296 -0.046669 

31 _CTRP 2008 0.0037 0.00000000000028 -6900000000 -0.0020 0.0094 -0.316437 -0.0030 0.2698 -0.025269 -0.0068 -0.0118 0.015415 

32 _CTRP 2009 -0.0178 0.00000000000028 -6900000000 -0.0019 0.0031 -0.316437 -0.0010 0.3115 -0.025269 -0.0079 -0.0108 -0.007047 

33 _CTRP 2010 0.0033 0.00000000000027 -6900000000 -0.0019 0.0040 -0.316437 -0.0013 0.3999 -0.025269 -0.0101 -0.0133 0.016517 

34 _CTRP 2011 -0.0307 0.00000000000026 -6900000000 -0.0018 0.0203 -0.316437 -0.0064 0.5282 -0.025269 -0.0133 -0.0216 -0.009162 

35 _CTRP 2012 -0.0365 0.00000000000023 -6900000000 -0.0016 0.0524 -0.316437 -0.0166 0.1991 -0.025269 -0.0050 -0.0232 -0.013269 

36 _CTRS 2008 0.0247 0.00000000000052 -6900000000 -0.0036 -0.0873 -0.316437 0.0276 0.2814 -0.025269 -0.0071 0.0169 0.007773 

37 _CTRS 2009 0.0154 0.00000000000046 -6900000000 -0.0032 -0.0771 -0.316437 0.0244 0.2852 -0.025269 -0.0072 0.0140 0.001373 

38 _CTRS 2010 0.0126 0.00000000000044 -6900000000 -0.0030 0.0837 -0.316437 -0.0265 0.3479 -0.025269 -0.0088 -0.0383 0.050907 

39 _CTRS 2011 -0.0268 0.00000000000038 -6900000000 -0.0026 0.0616 -0.316437 -0.0195 0.2093 -0.025269 -0.0053 -0.0274 0.000592 

40 _CTRS 2012 -0.1015 0.00000000000028 -6900000000 -0.0020 0.0696 -0.316437 -0.0220 0.1611 -0.025269 -0.0041 -0.0280 -0.073462 

41 _DART 2008 0.1394 0.00000000000040 -6900000000 -0.0027 -0.0370 -0.316437 0.0117 0.1712 -0.025269 -0.0043 0.0046 0.134732 

42 _DART 2009 -0.0398 0.00000000000036 -6900000000 -0.0025 -0.0224 -0.316437 0.0071 0.0586 -0.025269 -0.0015 0.0031 -0.042968 

43 _DART 2010 0.0689 0.00000000000031 -6900000000 -0.0021 0.0108 -0.316437 -0.0034 0.0203 -0.025269 -0.0005 -0.0061 0.074925 

44 _DART 2011 0.0376 0.00000000000039 -6900000000 -0.0027 0.0270 -0.316437 -0.0085 0.2140 -0.025269 -0.0054 -0.0166 0.054270 

45 _DART 2012 0.0221 0.00000000000024 -6900000000 -0.0017 0.1053 -0.316437 -0.0333 0.1353 -0.025269 -0.0034 -0.0384 0.060501 

46 _DILD 2008 0.0166 0.00000000000050 -6900000000 -0.0034 0.0469 -0.316437 -0.0148 0.1246 -0.025269 -0.0031 -0.0214 0.037968 

47 _DILD 2009 0.0021 0.00000000000047 -6900000000 -0.0033 0.0154 -0.316437 -0.0049 0.1301 -0.025269 -0.0033 -0.0114 0.013491 

48 _DILD 2010 0.3066 0.00000000000047 -6900000000 -0.0032 0.0051 -0.316437 -0.0016 0.1158 -0.025269 -0.0029 -0.0078 0.314400 

49 _DILD 2011 0.0813 0.00000000000022 -6900000000 -0.0015 0.0650 -0.316437 -0.0206 0.0628 -0.025269 -0.0016 -0.0237 0.104975 

50 _DILD 2012 0.0042 0.00000000000018 -6900000000 -0.0012 0.0817 -0.316437 -0.0258 0.0723 -0.025269 -0.0018 -0.0289 0.033088 

51 _DUTI 2008 -0.0561 0.00000000000022 -6900000000 -0.0015 -0.0463 -0.316437 0.0147 0.0944 -0.025269 -0.0024 0.0107 -0.066805 

52 _DUTI 2009 -0.0216 0.00000000000022 -6900000000 -0.0015 -0.0129 -0.316437 0.0041 0.1001 -0.025269 -0.0025 0.0000 -0.021666 

53 _DUTI 2010 0.0115 0.00000000000023 -6900000000 -0.0016 0.0009 -0.316437 -0.0003 0.1029 -0.025269 -0.0026 -0.0044 0.015987 

54 _DUTI 2011 0.0103 0.00000000000021 -6900000000 -0.0015 0.0245 -0.316437 -0.0078 0.0972 -0.025269 -0.0025 -0.0117 0.021991 

55 _DUTI 2012 -0.0001 0.00000000000019 -6900000000 -0.0013 0.0865 -0.316437 -0.0274 0.0913 -0.025269 -0.0023 -0.0310 0.030944 

56 _FMII 2008 -0.0735 0.00000000000319 -6900000000 -0.0220 0.0126 -0.316437 -0.0040 0.2017 -0.025269 -0.0051 -0.0311 -0.042331 

57 _FMII 2009 -0.0249 0.00000000000326 -6900000000 -0.0225 -0.0711 -0.316437 0.0225 0.2052 -0.025269 -0.0052 -0.0052 -0.019673 

58 _FMII 2010 0.0254 0.00000000000325 -6900000000 -0.0225 -0.0179 -0.316437 0.0057 0.2049 -0.025269 -0.0052 -0.0220 0.047353 

59 _FMII 2011 0.0153 0.00000000000288 -6900000000 -0.0198 0.0142 -0.316437 -0.0045 0.1811 -0.025269 -0.0046 -0.0289 0.044249 

60 _FMII 2012 -0.0744 0.00000000000284 -6900000000 -0.0196 0.0467 -0.316437 -0.0148 0.1804 -0.025269 -0.0046 -0.0389 -0.035489 

61 _GMTD 2008 0.0188 0.00000000000359 -6900000000 -0.0248 -0.0335 -0.316437 0.0106 0.0328 -0.025269 -0.0008 -0.0150 0.033793 

62 _GMTD 2009 -0.0096 0.00000000000348 -6900000000 -0.0240 -0.0344 -0.316437 0.0109 0.0330 -0.025269 -0.0008 -0.0140 0.004414 
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Lampiran 1 Data Perhitungan Modified Jones Model (Lanjutan) 

No Kode Tahun 
Tait 

/Ait-1 
1 / Ait-1 b1 b1(1 / Ait-1) 

(ΔREVit - ΔRECit) 

/ Ait-1 
b2 

b2(ΔREVit - 

ΔRECit) / Ait-1) 

PPEit  

/Ait-1 
b3 

b3(PPEit / 

Ait-1) 
NDAit DAit 

63 _GMTD 2010 -0.0688 0.00000000000327 -6900000000 -0.0226 0.1801 -0.316437 -0.0570 0.0319 -0.025269 -0.0008 -0.0804 0.011605 

64 _GMTD 2011 -0.1065 0.00000000000279 -6900000000 -0.0192 0.2180 -0.316437 -0.0690 0.0276 -0.025269 -0.0007 -0.0889 -0.017613 

65 _GMTD 2012 -0.3932 0.00000000000205 -6900000000 -0.0142 0.1176 -0.316437 -0.0372 0.0206 -0.025269 -0.0005 -0.0519 -0.341324 

66 _JRPT 2008 0.0535 0.00000000000052 -6900000000 -0.0036 0.0657 -0.316437 -0.0208 0.0430 -0.025269 -0.0011 -0.0255 0.078993 

67 _JRPT 2009 -0.0840 0.00000000000045 -6900000000 -0.0031 0.0038 -0.316437 -0.0012 0.0179 -0.025269 -0.0005 -0.0048 -0.079237 

68 _JRPT 2010 -0.1525 0.00000000000039 -6900000000 -0.0027 0.0449 -0.316437 -0.0142 0.0190 -0.025269 -0.0005 -0.0173 -0.135166 

69 _JRPT 2011 0.0106 0.00000000000030 -6900000000 -0.0021 0.0367 -0.316437 -0.0116 0.0227 -0.025269 -0.0006 -0.0143 0.024884 

70 _JRPT 2012 0.0354 0.00000000000024 -6900000000 -0.0017 0.0502 -0.316437 -0.0159 0.0134 -0.025269 -0.0003 -0.0179 0.053341 

71 _KIJA 2008 -0.0781 0.00000000000040 -6900000000 -0.0028 0.0318 -0.316437 -0.0101 0.1895 -0.025269 -0.0048 -0.0176 -0.060547 

72 _KIJA 2009 0.0168 0.00000000000034 -6900000000 -0.0023 -0.0277 -0.316437 0.0088 0.2809 -0.025269 -0.0071 -0.0007 0.017429 

73 _KIJA 2010 -0.0123 0.00000000000031 -6900000000 -0.0022 0.0622 -0.316437 -0.0197 0.5281 -0.025269 -0.0133 -0.0352 0.022896 

74 _KIJA 2011 -0.0406 0.00000000000030 -6900000000 -0.0021 0.1528 -0.316437 -0.0484 0.6320 -0.025269 -0.0160 -0.0664 0.025752 

75 _KIJA 2012 -0.0491 0.00000000000018 -6900000000 -0.0012 0.0392 -0.316437 -0.0124 0.4407 -0.025269 -0.0111 -0.0248 -0.024311 

76 _KPIG 2008 -0.2723 0.00000000000111 -6900000000 -0.0077 0.0286 -0.316437 -0.0091 1.1199 -0.025269 -0.0283 -0.0450 -0.227266 

77 _KPIG 2009 0.0574 0.00000000000050 -6900000000 -0.0034 -0.0012 -0.316437 0.0004 0.5110 -0.025269 -0.0129 -0.0160 0.073332 

78 _KPIG 2010 0.0680 0.00000000000048 -6900000000 -0.0033 0.0105 -0.316437 -0.0033 0.4723 -0.025269 -0.0119 -0.0185 0.086539 

79 _KPIG 2011 0.0135 0.00000000000048 -6900000000 -0.0033 0.0019 -0.316437 -0.0006 0.0124 -0.025269 -0.0003 -0.0042 0.017721 

80 _KPIG 2012 0.0187 0.00000000000051 -6900000000 -0.0035 0.1518 -0.316437 -0.0480 0.3808 -0.025269 -0.0096 -0.0612 0.079860 

81 _LPCK 2008 -0.0439 0.00000000000078 -6900000000 -0.0054 0.0887 -0.316437 -0.0281 0.0377 -0.025269 -0.0010 -0.0344 -0.009532 

82 _LPCK 2009 -0.0299 0.00000000000071 -6900000000 -0.0049 0.0234 -0.316437 -0.0074 0.0375 -0.025269 -0.0009 -0.0133 -0.016592 

83 _LPCK 2010 -0.1181 0.00000000000064 -6900000000 -0.0044 0.0568 -0.316437 -0.0180 0.0578 -0.025269 -0.0015 -0.0239 -0.094198 

84 _LPCK 2011 -0.1323 0.00000000000060 -6900000000 -0.0041 0.2910 -0.316437 -0.0921 0.0553 -0.025269 -0.0014 -0.0976 -0.034643 

85 _LPCK 2012 -0.0125 0.00000000000049 -6900000000 -0.0034 0.0635 -0.316437 -0.0201 0.0462 -0.025269 -0.0012 -0.0246 0.012132 

86 _LPKR 2008 0.0579 0.00000000000009 -6900000000 -0.0007 0.0168 -0.316437 -0.0053 0.1793 -0.025269 -0.0045 -0.0105 0.068393 

87 _LPKR 2009 0.0231 0.00000000000008 -6900000000 -0.0006 0.0232 -0.316437 -0.0074 0.1668 -0.025269 -0.0042 -0.0122 0.035255 

88 _LPKR 2010 0.1059 0.00000000000008 -6900000000 -0.0006 0.0360 -0.316437 -0.0114 0.1661 -0.025269 -0.0042 -0.0162 0.122077 

89 _LPKR 2011 0.0272 0.00000000000006 -6900000000 -0.0004 0.0719 -0.316437 -0.0227 0.1562 -0.025269 -0.0039 -0.0271 0.054330 

90 _LPKR 2012 0.0019 0.00000000000005 -6900000000 -0.0004 0.1063 -0.316437 -0.0336 0.1857 -0.025269 -0.0047 -0.0387 0.040571 

91 _MDLN 2008 -0.1410 0.00000000000057 -6900000000 -0.0039 0.0492 -0.316437 -0.0156 0.1025 -0.025269 -0.0026 -0.0221 -0.118870 

92 _MDLN 2009 -0.0768 0.00000000000054 -6900000000 -0.0037 0.0824 -0.316437 -0.0261 0.0975 -0.025269 -0.0025 -0.0323 -0.044494 

93 _MDLN 2010 0.0603 0.00000000000056 -6900000000 -0.0039 -0.0470 -0.316437 0.0149 0.1215 -0.025269 -0.0031 0.0079 0.052451 

94 _MDLN 2011 -0.0455 0.00000000000049 -6900000000 -0.0034 0.1225 -0.316437 -0.0388 0.1111 -0.025269 -0.0028 -0.0450 -0.000498 

95 _MDLN 2012 0.0507 0.00000000000040 -6900000000 -0.0027 0.1775 -0.316437 -0.0562 0.2144 -0.025269 -0.0054 -0.0643 0.115028 
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Lampiran 1 Data Perhitungan Modified Jones Model (Lanjutan)  

No Kode Tahun 
Tait 

/Ait-1 
1 / Ait-1 b1 b1(1 / Ait-1) 

(ΔREVit - ΔRECit) 

/ Ait-1 
b2 

b2(ΔREVit - 

ΔRECit) / Ait-1) 

PPEit  

/Ait-1 
b3 

b3(PPEit / 

Ait-1) 
NDAit DAit 

96 _MTSM 2008 -0.0114 0.00000000001010 -6900000000 -0.0697 -0.1160 -0.316437 0.0367 0.4924 -0.025269 -0.0124 -0.0455 0.034072 

97 _MTSM 2009 -0.0056 0.00000000001046 -6900000000 -0.0722 0.0045 -0.316437 -0.0014 0.5153 -0.025269 -0.0130 -0.0866 0.081085 

98 _MTSM 2010 -0.0640 0.00000000001021 -6900000000 -0.0705 0.0044 -0.316437 -0.0014 0.4994 -0.025269 -0.0126 -0.0845 0.020529 

99 _MTSM 2011 -0.0191 0.00000000000903 -6900000000 -0.0623 0.0090 -0.316437 -0.0029 0.4459 -0.025269 -0.0113 -0.0764 0.057307 

100 _MTSM 2012 -0.0278 0.00000000000940 -6900000000 -0.0649 -0.0188 -0.316437 0.0059 0.3640 -0.025269 -0.0092 -0.0681 0.040337 

101 _OMRE 2008 -0.0491 0.00000000000138 -6900000000 -0.0095 -0.0329 -0.316437 0.0104 0.4817 -0.025269 -0.0122 -0.0113 -0.037798 

102 _OMRE 2009 0.0887 0.00000000000130 -6900000000 -0.0089 0.0132 -0.316437 -0.0042 0.4183 -0.025269 -0.0106 -0.0237 0.112376 

103 _OMRE 2010 -0.0190 0.00000000000134 -6900000000 -0.0093 0.2195 -0.316437 -0.0695 0.4363 -0.025269 -0.0110 -0.0897 0.070710 

104 _OMRE 2011 0.0693 0.00000000000130 -6900000000 -0.0090 -0.0117 -0.316437 0.0037 0.4398 -0.025269 -0.0111 -0.0164 0.085703 

105 _OMRE 2012 0.0095 0.00000000000135 -6900000000 -0.0093 -0.0960 -0.316437 0.0304 0.4712 -0.025269 -0.0119 0.0091 0.000376 

106 _PLIN 2008 -0.2000 0.00000000000034 -6900000000 -0.0023 0.0077 -0.316437 -0.0024 0.9501 -0.025269 -0.0240 -0.0288 -0.171216 

107 _PLIN 2009 -0.0003 0.00000000000025 -6900000000 -0.0017 0.0194 -0.316437 -0.0061 0.4399 -0.025269 -0.0111 -0.0189 0.018624 

108 _PLIN 2010 0.0557 0.00000000000023 -6900000000 -0.0016 0.0244 -0.316437 -0.0077 0.4331 -0.025269 -0.0109 -0.0202 0.075920 

109 _PLIN 2011 -0.0609 0.00000000000023 -6900000000 -0.0016 0.0292 -0.316437 -0.0092 0.4854 -0.025269 -0.0123 -0.0231 -0.037850 

110 _PLIN 2012 -0.0672 0.00000000000024 -6900000000 -0.0016 0.1836 -0.316437 -0.0581 0.3710 -0.025269 -0.0094 -0.0691 0.001876 

111 _PWON 2008 -0.0461 0.00000000000032 -6900000000 -0.0022 0.0020 -0.316437 -0.0006 0.4956 -0.025269 -0.0125 -0.0154 -0.030768 

112 _PWON 2009 0.0179 0.00000000000028 -6900000000 -0.0019 0.0679 -0.316437 -0.0215 0.5079 -0.025269 -0.0128 -0.0363 0.054166 

113 _PWON 2010 -0.0565 0.00000000000029 -6900000000 -0.0020 0.1311 -0.316437 -0.0415 0.4964 -0.025269 -0.0125 -0.0560 -0.000468 

114 _PWON 2011 0.0066 0.00000000000020 -6900000000 -0.0014 0.0524 -0.316437 -0.0166 0.3978 -0.025269 -0.0101 -0.0280 0.034590 

115 _PWON 2012 -0.1047 0.00000000000017 -6900000000 -0.0012 0.1164 -0.316437 -0.0368 0.2045 -0.025269 -0.0052 -0.0432 -0.061509 

116 _RBMS 2008 0.0154 0.00000000000453 -6900000000 -0.0313 -0.0646 -0.316437 0.0204 0.0135 -0.025269 -0.0003 -0.0112 0.026549 

117 _RBMS 2009 -0.0011 0.00000000000845 -6900000000 -0.0583 -0.1271 -0.316437 0.0402 0.0133 -0.025269 -0.0003 -0.0184 0.017312 

118 _RBMS 2010 -0.0222 0.00000000000839 -6900000000 -0.0579 0.0242 -0.316437 -0.0076 0.0137 -0.025269 -0.0003 -0.0659 0.043724 

119 _RBMS 2011 -0.1246 0.00000000000853 -6900000000 -0.0588 -0.0080 -0.316437 0.0025 0.0191 -0.025269 -0.0005 -0.0568 -0.067865 

120 _RBMS 2012 -0.0024 0.00000000000736 -6900000000 -0.0508 0.1295 -0.316437 -0.0410 0.0165 -0.025269 -0.0004 -0.0922 0.089795 

121 _SMRA 2008 0.1450 0.00000000000033 -6900000000 -0.0023 0.1009 -0.316437 -0.0319 0.1392 -0.025269 -0.0035 -0.0377 0.182672 

122 _SMRA 2009 -0.1117 0.00000000000028 -6900000000 -0.0019 -0.0070 -0.316437 0.0022 0.1199 -0.025269 -0.0030 -0.0027 -0.109003 

123 _SMRA 2010 -0.0942 0.00000000000022 -6900000000 -0.0015 0.1026 -0.316437 -0.0325 0.1248 -0.025269 -0.0032 -0.0372 -0.057020 

124 _SMRA 2011 -0.0588 0.00000000000016 -6900000000 -0.0011 0.1162 -0.316437 -0.0368 0.0775 -0.025269 -0.0020 -0.0399 -0.018945 

125 _SMRA 2012 -0.0639 0.00000000000012 -6900000000 -0.0009 0.1274 -0.316437 -0.0403 0.0617 -0.025269 -0.0016 -0.0427 -0.021161 

126 _SSIA 2008 0.0209 0.00000000000065 -6900000000 -0.0045 0.3143 -0.316437 -0.0995 0.7300 -0.025269 -0.0184 -0.1224 0.143326 

127 _SSIA 2009 0.0379 0.00000000000044 -6900000000 -0.0031 -0.0872 -0.316437 0.0276 0.5289 -0.025269 -0.0134 0.0112 0.026753 

128 _SSIA 2010 0.0236 0.00000000000045 -6900000000 -0.0031 0.0725 -0.316437 -0.0230 0.5379 -0.025269 -0.0136 -0.0396 0.063188 

129 _SSIA 2011 -0.1314 0.00000000000042 -6900000000 -0.0029 0.4437 -0.316437 -0.1404 0.4363 -0.025269 -0.0110 -0.1543 0.022932 

130 _SSIA 2012 -0.1695 0.00000000000034 -6900000000 -0.0023 0.2345 -0.316437 -0.0742 0.4238 -0.025269 -0.0107 -0.0873 -0.082197 
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Lampiran 2 Data Perhitungan Model Utama Penelitian 

No Kode Tahun AQ Ptenure Ftenure BIG4 SIZE LEV OCF 

1 _BAPA 2008 -0.006224 2 2 0 25.5691 0.5442 0.0659 

2 _BAPA 2009 -0.047802 1 3 0 25.6277 0.5035 0.1840 

3 _BAPA 2010 0.007642 1 1 0 25.6386 0.4507 0.1137 

4 _BAPA 2011 0.007919 1 2 0 25.7210 0.4543 0.0272 

5 _BAPA 2012 0.037234 2 3 0 25.7928 0.4502 0.0191 

6 _BIPP 2008 -0.133574 1 5 0 26.1026 0.4456 0.0282 

7 _BIPP 2009 -0.058129 2 6 0 25.9966 0.4878 -0.0018 

8 _BIPP 2010 0.004257 1 1 0 25.9775 0.5063 0.0093 

9 _BIPP 2011 0.066236 2 2 0 25.9987 0.6200 -0.1386 

10 _BIPP 2012 -0.030041 3 3 0 25.9073 0.5254 0.0033 

11 _BKDP 2008 0.165510 1 1 0 27.5538 0.3083 -0.0712 

12 _BKDP 2009 0.015869 1 1 0 27.4816 0.2648 -0.0649 

13 _BKDP 2010 0.034067 1 2 0 27.6484 0.2836 -0.0265 

14 _BKDP 2011 0.007783 1 3 0 27.6072 0.2748 -0.0069 

15 _BKDP 2012 -0.004842 1 4 0 27.5256 0.2780 -0.0377 

16 _BKSL 2008 0.036847 1 1 0 28.5644 0.1354 -0.0750 

17 _BKSL 2009 0.051437 2 2 0 28.6549 0.1797 -0.0430 

18 _BKSL 2010 0.118445 3 1 0 29.2026 0.1434 -0.0303 

19 _BKSL 2011 0.118647 1 2 0 29.2969 0.1315 -0.0882 

20 _BKSL 2012 -0.040043 2 3 0 29.4482 0.2174 0.0711 

21 _COWL 2008 0.023856 1 1 0 26.0581 0.4269 0.0403 

22 _COWL 2009 0.079763 1 2 0 26.0584 0.3676 0.0432 

23 _COWL 2010 -0.050126 2 3 0 26.3103 0.5111 0.0991 

24 _COWL 2011 -0.127799 3 1 0 26.6783 0.5752 0.2598 

25 _COWL 2012 0.073340 1 2 0 28.2068 0.3624 0.0495 

26 _CTRA 2008 -0.037426 1 5 0 29.7239 0.1859 0.0615 

27 _CTRA 2009 -0.015870 1 1 1 29.7774 0.1862 0.0389 

28 _CTRA 2010 -0.007296 2 1 1 29.8694 0.2267 0.0652 

29 _CTRA 2011 -0.018587 3 2 1 30.0755 0.3364 0.0763 

30 _CTRA 2012 -0.046669 1 3 1 30.3406 0.4355 0.1150 

31 _CTRP 2008 0.015415 1 1 0 28.9189 0.0724 0.0482 

32 _CTRP 2009 -0.007047 1 1 1 28.9263 0.0594 0.0380 

33 _CTRP 2010 0.016517 2 1 1 28.9722 0.0680 0.0411 

34 _CTRP 2011 -0.009162 3 2 1 29.0930 0.1640 0.0663 

35 _CTRP 2012 -0.013269 1 3 1 29.4117 0.3278 0.0803 

36 _CTRS 2008 0.007773 1 5 0 28.4008 0.2866 0.0449 

37 _CTRS 2009 0.001373 1 1 1 28.4502 0.2947 0.0106 

38 _CTRS 2010 0.050907 2 1 1 28.5901 0.3538 0.0259 

39 _CTRS 2011 0.000592 3 2 1 28.8920 0.4477 0.0763 

40 _CTRS 2012 -0.073462 1 3 1 29.1190 0.4999 0.1427 

41 _DART 2008 0.134732 3 3 1 28.6515 0.7699 -0.0899 

42 _DART 2009 -0.042968 1 4 1 28.7983 0.7929 0.0438 

43 _DART 2010 0.074925 2 1 1 28.5718 0.7115 -0.0759 

44 _DART 2011 0.054270 3 2 1 29.0430 0.4533 -0.0079 
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Lampiran 2 Data Perhitungan Model Utama Penelitian (Lanjutan)   

No Kode Tahun AQ Ptenure Ftenure BIG4 SIZE LEV OCF 

45 _DART 2012 0.060501 1 3 1 29.0880 0.3390 0.0210 

46 _DILD 2008 0.037968 2 2 0 28.3783 0.4582 -0.0091 

47 _DILD 2009 0.013491 3 3 0 28.3919 0.4453 0.0099 

48 _DILD 2010 0.314400 1 4 0 29.1569 0.2120 -0.0611 

49 _DILD 2011 0.104975 1 1 0 29.3701 0.3326 -0.0398 

50 _DILD 2012 0.033088 2 2 0 29.4380 0.3514 0.0290 

51 _DUTI 2008 -0.066805 1 3 0 29.1381 0.4072 0.0649 

52 _DUTI 2009 -0.021666 1 4 0 29.1193 0.3447 0.0699 

53 _DUTI 2010 0.015987 2 5 0 29.1835 0.3211 0.0591 

54 _DUTI 2011 0.021991 3 1 0 29.2774 0.3131 0.0720 

55 _DUTI 2012 0.030944 1 2 0 29.5169 0.2179 0.0931 

56 _FMII 2008 -0.042331 1 1 0 26.4498 0.4045 -0.0096 

57 _FMII 2009 -0.019673 2 2 0 26.4509 0.0735 -0.0045 

58 _FMII 2010 0.047353 3 3 0 26.5750 0.1982 -0.0391 

59 _FMII 2011 0.044249 1 1 0 26.5864 0.2926 -0.0167 

60 _FMII 2012 -0.035489 2 2 0 26.5957 0.2965 0.0765 

61 _GMTD 2008 0.033793 2 5 0 26.3829 0.6766 0.0097 

62 _GMTD 2009 0.004414 3 6 0 26.4457 0.6581 0.0531 

63 _GMTD 2010 0.011605 1 1 0 26.6066 0.6428 0.1353 

64 _GMTD 2011 -0.017613 1 1 0 26.9119 0.6440 0.1792 

65 _GMTD 2012 -0.341324 2 2 0 27.5263 0.7402 0.2842 

66 _JRPT 2008 0.078993 2 5 0 28.4246 0.4173 0.0207 

67 _JRPT 2009 -0.079237 3 1 0 28.5809 0.4531 0.1460 

68 _JRPT 2010 -0.135166 1 2 0 28.8236 0.5069 0.1997 

69 _JRPT 2011 0.024884 1 3 0 29.0382 0.5347 0.0763 

70 _JRPT 2012 0.053341 2 4 0 29.2401 0.5556 0.0567 

71 _KIJA 2008 -0.060547 1 1 0 28.7166 0.4610 0.0451 

72 _KIJA 2009 0.017429 2 2 0 28.7923 0.4954 -0.0104 

73 _KIJA 2010 0.022896 1 1 0 28.8358 0.4985 0.0304 

74 _KIJA 2011 0.025752 2 2 0 29.3533 0.3744 0.0825 

75 _KIJA 2012 -0.024311 3 3 0 29.5880 0.4383 0.0925 

76 _KPIG 2008 -0.227266 1 1 0 28.3337 0.1724 0.0682 

77 _KPIG 2009 0.073332 1 1 0 28.3673 0.1250 0.0058 

78 _KPIG 2010 0.086539 2 2 0 28.3691 0.0662 0.0100 

79 _KPIG 2011 0.017721 3 3 0 28.2982 0.0707 0.0089 

80 _KPIG 2012 0.079860 1 4 0 28.6349 0.1895 0.0402 

81 _LPCK 2008 -0.009532 1 5 0 27.9685 0.6626 0.0504 

82 _LPCK 2009 -0.016592 1 1 0 28.0699 0.6786 0.0436 

83 _LPCK 2010 -0.094198 1 2 0 28.1439 0.6624 0.1488 

84 _LPCK 2011 -0.034643 2 3 0 28.3449 0.5977 0.2344 

85 _LPCK 2012 0.012132 3 4 0 28.6720 0.5662 0.1527 

86 _LPKR 2008 0.068393 1 5 0 30.0981 0.5877 -0.0203 

87 _LPKR 2009 0.035255 1 1 0 30.1265 0.5639 0.0095 

88 _LPKR 2010 0.122077 2 2 0 30.4133 0.4937 -0.0427 

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



Lampiran 2 Data Perhitungan Model Utama Penelitian (Lanjutan) 

No Kode Tahun AQ Ptenure Ftenure BIG4 SIZE LEV OCF 

89 _LPKR 2011 0.054330 3 3 0 30.5357 0.4847 0.0205 

90 _LPKR 2012 0.040571 1 4 0 30.8447 0.5388 0.0518 

91 _MDLN 2008 -0.118870 1 3 1 28.2442 0.4360 0.1351 

92 _MDLN 2009 -0.044494 2 1 1 28.2024 0.4106 0.0814 

93 _MDLN 2010 0.052451 1 1 0 28.3404 0.4524 -0.0336 

94 _MDLN 2011 -0.000498 1 2 0 28.5577 0.5296 0.0659 

95 _MDLN 2012 0.115028 2 3 0 29.1553 0.5152 0.0288 

96 _MTSM 2008 0.034072 1 1 0 25.2830 0.2088 0.0002 

97 _MTSM 2009 0.081085 1 1 0 25.3074 0.2180 0.0153 

98 _MTSM 2010 0.020529 1 1 0 25.4310 0.2909 0.0744 

99 _MTSM 2011 0.057307 2 2 0 25.3903 0.2087 0.0645 

100 _MTSM 2012 0.040337 3 3 0 25.4098 0.1856 0.0656 

101 _OMRE 2008 -0.037798 3 2 1 27.3718 0.7084 -0.0050 

102 _OMRE 2009 0.112376 1 3 1 27.3365 0.5955 0.0206 

103 _OMRE 2010 0.070710 2 4 1 27.3664 0.4693 0.1567 

104 _OMRE 2011 0.085703 3 5 1 27.3275 0.3196 0.0510 

105 _OMRE 2012 0.000376 1 1 1 27.3749 0.2995 0.0425 

106 _PLIN 2008 -0.171216 1 2 1 29.0348 0.6416 0.0884 

107 _PLIN 2009 0.018624 2 3 1 29.1199 0.5975 0.0663 

108 _PLIN 2010 0.075920 3 4 1 29.1196 0.4982 0.0578 

109 _PLIN 2011 -0.037850 1 5 1 29.0739 0.4572 0.0834 

110 _PLIN 2012 0.001876 1 1 1 29.0048 0.4349 0.1314 

111 _PWON 2008 -0.030768 2 2 1 28.9015 0.6940 0.0377 

112 _PWON 2009 0.054166 3 3 1 28.8772 0.6417 0.0238 

113 _PWON 2010 -0.000468 1 4 1 29.2261 0.5888 0.1041 

114 _PWON 2011 0.034590 2 5 1 29.3793 0.5869 0.0603 

115 _PWON 2012 -0.061509 1 1 1 29.6547 0.5857 0.1808 

116 _RBMS 2008 0.026549 1 1 0 25.4965 0.0936 -0.0205 

117 _RBMS 2009 0.017312 2 2 0 25.5039 0.0451 0.0021 

118 _RBMS 2010 0.043724 3 3 0 25.4880 0.0664 0.0265 

119 _RBMS 2011 -0.067865 1 4 0 25.6355 0.0770 0.0049 

120 _RBMS 2012 0.089795 1 5 0 25.7525 0.0716 0.0147 

121 _SMRA 2008 0.182672 3 3 1 28.9202 0.5659 -0.0950 

122 _SMRA 2009 -0.109003 1 4 1 29.1262 0.6133 0.1284 

123 _SMRA 2010 -0.057020 1 1 1 29.4458 0.6486 0.1066 

124 _SMRA 2011 -0.018945 1 2 1 29.7228 0.6942 0.0926 

125 _SMRA 2012 -0.021161 2 3 1 30.0176 0.6492 0.1204 

126 _SSIA 2008 0.143326 1 2 1 28.4426 0.6560 -0.0195 

127 _SSIA 2009 0.026753 1 3 1 28.4355 0.6056 -0.0303 

128 _SSIA 2010 0.063188 1 4 1 28.4992 0.5997 0.0368 

129 _SSIA 2011 0.022932 1 1 0 28.7087 0.5912 0.2012 

130 _SSIA 2012 -0.082197 2 2 0 29.2110 0.6561 0.2547 

Keterangan :               

          Data outliers  
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Lampiran 3 Output Statistik Deskriptif 

 AQ PTENURE FTENURE BIG4 SIZE LEV OCF 
 Mean  0.014975  1.640000  2.480000  0.320000  28.11143  0.411351  0.046202 
 Median  0.016517  1.000000  2.000000  0.000000  28.56444  0.445577  0.042492 
 Maximum  0.182672  3.000000  6.000000  1.000000  30.84466  0.792855  0.259773 
 Minimum -0.135166  1.000000  1.000000  0.000000  25.28301  0.045078 -0.138571 
 Std. Dev.  0.060279  0.776676  1.365473  0.468353  1.454202  0.188414  0.071175 
 Skewness -0.023584  0.719222  0.633676  0.771744 -0.549030 -0.257957  0.490059 
 Kurtosis  3.298377  2.025523  2.458208  1.595588  2.140908  2.114690  3.766539 

        
 Jarque-Bera  0.475281  15.72254  9.894372  22.68086  10.12384  5.468444  8.063616 
 Probability  0.788486  0.000385  0.007103  0.000012  0.006333  0.064945  0.017742 

        
 Sum  1.871835  205.0000  310.0000  40.00000  3513.929  51.41882  5.775300 
 Sum Sq. Dev.  0.450555  74.80000  231.2000  27.20000  262.2231  4.401958  0.628163 

        
 Observations  125  125  125  125  125  125  125 
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Lampiran 4 Output Uji Heteroskedastisitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 1.791817     Prob. F(6,118) 0.1065 

Obs*R-squared 10.43770     Prob. Chi-Square(6) 0.1074 
Scaled explained SS 9.706931     Prob. Chi-Square(6) 0.1375 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: ARESID   
Method: Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 10:32   
Sample: 1 130    
Included observations: 125   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.150687 0.050703 2.971951 0.0036 

PTENURE -0.004557 0.003186 -1.430559 0.1552 
FTENURE 0.003698 0.001839 2.011566 0.0465 

BIG4 0.004352 0.005744 0.757577 0.4502 
SIZE -0.004192 0.001828 -2.293827 0.0236 
LEV 0.000977 0.014133 0.069096 0.9450 
OCF 0.013310 0.035811 0.371668 0.7108 

     
     R-squared 0.083502     Mean dependent var 0.036942 

Adjusted R-squared 0.036900     S.D. dependent var 0.027696 
S.E. of regression 0.027180     Akaike info criterion -4.318270 
Sum squared resid 0.087175     Schwarz criterion -4.159885 
Log likelihood 276.8919     Hannan-Quinn criter. -4.253926 
F-statistic 1.791817     Durbin-Watson stat 1.757562 
Prob(F-statistic) 0.106527    

     
     

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



Lampiran 5 Output Uji Autokorelasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.037407     Prob. F(2,116) 0.3576 

Obs*R-squared 2.196503     Prob. Chi-Square(2) 0.3335 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 10:33   
Sample: 1 130    
Included observations: 125   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.003151 0.089071 0.035377 0.9718 

PTENURE -0.000376 0.005573 -0.067396 0.9464 
FTENURE -0.000310 0.003223 -0.096054 0.9236 

BIG4 0.000168 0.010115 0.016586 0.9868 
SIZE -5.57E-05 0.003212 -0.017334 0.9862 
LEV -0.000172 0.024750 -0.006930 0.9945 
OCF -0.005783 0.064553 -0.089586 0.9288 

RESID(-1) 0.121789 0.094696 1.286109 0.2010 
RESID(-2) -0.038518 0.099644 -0.386550 0.6998 

     
     R-squared 0.017572     Mean dependent var -5.37E-17 

Adjusted R-squared -0.050182     S.D. dependent var 0.046290 
S.E. of regression 0.047437     Akaike info criterion -3.189543 
Sum squared resid 0.261033     Schwarz criterion -2.985905 
Log likelihood 208.3465     Hannan-Quinn criter. -3.106816 
F-statistic 0.259352     Durbin-Watson stat 1.993553 
Prob(F-statistic) 0.977479    
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Lampiran 6 Output Persamaan Regresi Fixed Effect   

Dependent Variable: AQ?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 10:40   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 26   
Total pool (unbalanced) observations: 125  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.336312 0.360449 -3.707350 0.0004 

PTENURE? 0.012919 0.004726 2.733553 0.0075 
FTENURE? -0.003882 0.002848 -1.363097 0.1761 

BIG4? -0.032788 0.017989 -1.822649 0.0716 
SIZE? 0.049836 0.012820 3.887541 0.0002 
LEV? -0.036806 0.049253 -0.747295 0.4568 
OCF? -0.770763 0.069168 -11.14327 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BAPA--C 0.128105    
_BIPP--C 0.004100    
_BKDP--C -0.019597    
_BKSL--C -0.089371    
_COWL--C 0.086002    
_CTRA--C -0.101837    
_CTRP--C -0.052575    
_CTRS--C -0.021029    
_DART--C -0.021372    
_DILD--C -0.061697    
_DUTI--C -0.067031    
_FMII--C 0.006965    

_GMTD--C 0.106227    
_JRPT--C -0.027944    
_KIJA--C -0.078122    
_KPIG--C -0.011792    
_LPCK--C 0.011752    
_LPKR--C -0.101236    
_MDLN--C -0.020455    
_MTSM--C 0.146558    
_OMRE--C 0.130984    
_PLIN--C 0.008136    

_PWON--C -0.013425    
_RBMS--C 0.081473    
_SMRA--C -0.035923    
_SSIA--C 0.047477    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.691991     Mean dependent var 0.014975 

Adjusted R-squared 0.589321     S.D. dependent var 0.060279 
S.E. of regression 0.038629     Akaike info criterion -3.453337 
Sum squared resid 0.138775     Schwarz criterion -2.729289 
Log likelihood 247.8336     Hannan-Quinn criter. -3.159195 
F-statistic 6.739970     Durbin-Watson stat 2.351117 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

PENGARUH AUDIT..., Carla Laurentia, Ak.-IBS, 2013



Lampiran 7 Output Uji Chow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.402406 (25,93) 0.0000 

Cross-section Chi-square 81.190246 25 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: AQ?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 10:42   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 26   
Total pool (unbalanced) observations: 125  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.076525 0.088519 -0.864506 0.3891 

PTENURE? 0.010156 0.005562 1.826146 0.0704 
FTENURE? -0.002045 0.003210 -0.637240 0.5252 

BIG4? -0.000524 0.010029 -0.052279 0.9584 
SIZE? 0.003630 0.003191 1.137595 0.2576 
LEV? 0.006597 0.024674 0.267383 0.7896 
OCF? -0.533941 0.062520 -8.540377 0.0000 

     
     R-squared 0.410278     Mean dependent var 0.014975 

Adjusted R-squared 0.380292     S.D. dependent var 0.060279 
S.E. of regression 0.047452     Akaike info criterion -3.203815 
Sum squared resid 0.265702     Schwarz criterion -3.045430 
Log likelihood 207.2384     Hannan-Quinn criter. -3.139471 
F-statistic 13.68237     Durbin-Watson stat 1.428107 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 8 Output Uji Hausman 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 23.147246 6 0.0007 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PTENURE? 0.012919 0.011500 0.000001 0.1006 

FTENURE? -0.003882 -0.002380 0.000001 0.0464 
BIG4? -0.032788 -0.009835 0.000190 0.0960 
SIZE? 0.049836 0.007549 0.000147 0.0005 
LEV? -0.036806 0.000937 0.001585 0.3430 
OCF? -0.770763 -0.609557 0.001328 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: AQ?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 10:44   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 26   
Total pool (unbalanced) observations: 125  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.336312 0.360449 -3.707350 0.0004 

PTENURE? 0.012919 0.004726 2.733553 0.0075 
FTENURE? -0.003882 0.002848 -1.363097 0.1761 

BIG4? -0.032788 0.017989 -1.822649 0.0716 
SIZE? 0.049836 0.012820 3.887541 0.0002 
LEV? -0.036806 0.049253 -0.747295 0.4568 
OCF? -0.770763 0.069168 -11.14327 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.691991     Mean dependent var 0.014975 

Adjusted R-squared 0.589321     S.D. dependent var 0.060279 
S.E. of regression 0.038629     Akaike info criterion -3.453337 
Sum squared resid 0.138775     Schwarz criterion -2.729289 
Log likelihood 247.8336     Hannan-Quinn criter. -3.159195 
F-statistic 6.739970     Durbin-Watson stat 2.351117 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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