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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Profesi auditor adalah profesi berbasis kepercayaan karena masyarakat 

memiliki harapan bahwa para auditor dapat melakukan tugasnya dengan 

menjunjung tinggi independensi, kejujuran, objektivitas serta integritas. 

Auditor yang memiliki independensi serta kualitas yang tinggi akan 

melakukan tugasnya dengan baik. Namun tidak semua auditor memiliki 

independensi yang cukup. Dalam penelitian Mohamed dan Habib (2013) 

menjelaskan bahwa seorang auditor yang tidak memiliki independensi akan 

mengabaikan kode etik sebagai seorang auditor.  

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron tahun 2011 

melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen menempatkan 

auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Prastiwi dan Wilsya 

(2009) dalam Perdana (2014) mengatakan bahwa hal ini disebabkan akibat 

adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP (Arthur Andersen) dengan 

klien (perusahaan Enron) yang memungkinkan menciptakan suatu resiko 

excessive familiarity (keakraban yang berlebihan) yang dapat mempengaruhi 

independensi Kantor Akuntan Publik. Akibat dari kasus ini lahirlah The 

Sarbanas-Oxley (SOX) tahun 2002 sebagai solusi untuk skandal perusahaan 

yang terjadi di Amerika serta negara-negara lainnya. Namun dengan adanya 
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skandal tersebut Mesir tidak mewajibkan auditornya untuk melakukan rotasi 

KAP sehingga independensi auditor di Mesir sangat kurang. Dengan 

kurangnya peraturan auditor di Mesir membuat independensi serta kualitas 

auditor menurun (Mohamed dan Habib, 2013). Berbeda dengan Indonesia, 

untuk menghindari kasus yang sama Indonesia merupakan salah satu negara 

yang mewajibkan untuk melakukan rotasi. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan 

rotasi wajib auditor di Kantor Akuntan Publik untuk pertama kalinya pada 

tahun 2002. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pemberian audit jasa 

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama 6 

(enam) tahun berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pasal 3 

ayat 2 menyatakan bahwa KAP dapat menerima kembali penugasan audit 

umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum 

atas laporan keuangan klien tersebut. Febrianto (2009) dalam  Perdana (2014) 

mengatakan dengan adanya aturan rotasi wajib yang membatasi masa tugas 

auditor akan ketergantungan auditor tehadap klien menjadi terbatas dan 

kemungkinan pelanggaran independensi akan berkurang. 

Independensi merupakan kriteria utama seorang auditor dalam 

memberikan jasa audit. Independensi diartikan sebagai sikap yang tidak 

mudah bergantung serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan 

memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh lainnya. Independensi 

merupakan kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta 
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dan dapat merumuskan serta menyatakan pendapatnya dengan pertimbangan 

yang objektif (Mulyadi, 2002) dalam Febriyanti & I.M (2014). Dengan 

tingginya independensi auditor maka akan menjadi alasan utama tingginya 

kualitas audit. Begitupun sebaliknya kurangnya independensi  auditor akan 

memperburuk kualitas audit. Memburuknya kualitas audit akan menghambat 

auditor dalam menjalankan tanggung jawab dasar pada kemampuan 

mendeteksi dan melaporkan material yang salah saji dalam catatan keuangan 

klien. 

Peraturan mengenai rotasi wajib untuk auditor di Kantor Akuntan 

Publik dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit. Peraturan 

tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa semakin lama hubungan antara 

auditor Kantor Akuntan Publik dengan kliennya akan mengurangi 

independensi auditor. Kartikasari (2012) dalam Perdana (2014) mengatakan  

dengan adanya peningkatan independensi auditor maka kualitas audit yang 

dilakukan dapat dijaga dari adanya penurunan akibat terjadinya kesalahan 

audit yang disebabkan oleh auditor yang tidak independen. Untuk 

meningkatkan independensi audit serta kualitas audit terdapat berbagai macam 

faktor. Karakteristik independensi dalam penelitian ini adalah Audit Report 

Lag sedangkan yang menjadi karakteristik dari kualitas audit adalah laporan 

audit, reputasi auditor, pengalaman auditor, manajemen laba serta fee audit. 

Proses untuk menyediakan informasi akuntansi ke publik memberikan 

nilai informasi dari laporan keuangan audit yang ditentukan oleh Audit Repot 

Lag. Audit Report Lag merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang 
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diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga 

tanggal diterbitkan laporan keuangan audit (Soetedjo, 2006 dalam Parwati & 

Y.S, 2009). Audit Repot Lag mempengaruhi kualitas audit. ARL dapat 

mempengaruhi dampak reaksi negatif ataupun positif. Sehingga auditor yang 

menghasilkan ARL berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib auditor. 

Laporan audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh 

auditor agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. 

Laporan audit diberikan setelah kegiatan audit berakhir dan didasarkan atas 

kesesuaian standar audit dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Chow 

and Rice (1982) dalam Windiarti & Nazar (2013) membuktikan dalam 

penelitiannya bahwa opini selain unqualified akan melakukan rotasi kantor 

auditor karena untuk menambah investasi dari para investor ataupun untuk 

memperoleh pinjaman dari kreditur, perusahaan publik membutuhkan 

kepercayaan publik mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Sehingga laporan auditor berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib auditor. 

Lenox (1999) dalam Pamungkas (2014) mengatakan reputasi auditor 

menunjukan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan 

melaksanakan audit secara professional. Namun banyak yang mengukur 

reputasi auditor berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan 

KAP Big four atau non Big four. Kantor Akuntan Publik Big four menjadi 

ukuran reputasi bagi sebuah KAP. Krishnamurthy et al (2006) dalam Hartadi 

(2012) mengatakan ketika Kantor Akuntan Publik Big four digantikan oleh 

salah satu KAP yang tidak termasuk dalam KAP Big four akan mendapatkan 
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respon secara negatif mempengaruhi nilai dan harga saham perusahaan. 

Sehingga reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib 

auditor. 

Pengalaman auditor diperoleh selama mereka melakukan penugasan 

audit. Abriyani Puspaningsih (2004) dalam Safaroh (2016) mengatakan 

semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil seseorang dalam 

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola pikir dan sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi 

pengalaman auditor maka semakin mampun auditor menguasai aktivitas audit 

bahkan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah dan hambatan 

dalam aktivitas audit. Sehingga auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi 

berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib auditor. 

Yamaguchi et al. (2013) dalam Nurshanti (2014) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai suatu pilihan yang dilakukan atas kebijakan 

akuntansi, atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba sehingga mencapai 

pelaporan yang spesifik. Faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba 

adalah auditor. Kurangnya independensi auditor menyebabkan auditor tidak 

patuh terhadap prinsip akuntansi yang berlawanan dengan praktek manajemen 

laba. Sehingga auditor yang tidak menyetujui praktek pelaporan klien 

(manajemen laba) berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib auditor. 

Hotaish et al. (2007) dalam Pamungkas (2014) menemukan bukti 

bahwa pada saat auditor bernegoisasi dengan manajemen mengenai besaran 

fee audit yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja 
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laporan audit, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang 

akan mempengaruhi kualitas laporan audit. Besaran fee audit bergantung pada 

banyak hal. Sehingga  auditor yang membutuhkan fee audit yang besar 

berpengaruh signifikan terhadap rotasi wajib auditor. 

Peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian Mohamed dan Habib 

(2013) karena dalam penelitian tersebut menjelaskan ukuran sampel terbatas 

pada aksesbilitas para auditor untuk bekerja pada perusahaan audit Big Four 

yang beroperasi di Mesir daripada auditor yang bekerja di perusahaan audit 

non Big Four. Keterbatasan ini menjadikan motivasi peneliti untuk melakukan 

replikasi pada penelitian Mohamed dan Habib dengan menggunakan sampel 

KAP non Big Four.  

Penelitian ini menggunakan sampel pada KAP di kota yang berbeda 

untuk meningkatkan validitas eksternal dengan mengambil sampel di kota 

Semarang. Penelitian ini juga dilakukan untuk menghasilkan bukti apakah 

independensi serta kualitas dapat berpengaruh pada rotasi auditor hanya di 

KAP the Big Four atau dapat pula terjadi pada KAP non Big Four. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Independensi Auditor dan Kualitas 

Auditor Terhadap Rotasi Wajib Auditor di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Semarang” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah auditor akan dirotasi apabila auditor melakukan Audit 

Report Lag (ARL)? 

2. Apakah auditor akan dirotasi apabila auditor tidak memberikan 

laporan audit wajar tanpa pengecualian? 

3. Apakah auditor akan dirotasi apabila Kantor Akuntan Publik (KAP) 

tidak memiliki reputasi yang baik? 

4. Apakah auditor akan dirotasi apabila auditor memiliki pengalaman 

lebih dari industri perusahaan kliennya? 

5. Apakah auditor akan dirotasi apabila tidak menyetujui praktek 

pelaporan klien? 

6. Apakah auditor akan dirotasi apabila auditor membutuhkan biaya 

audit yang tinggi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila auditor 

melakukan Audit Report Lag (ARL). 

2. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila auditor tidak 

memberikan laporan audit wajar tanpa pengecualian. 
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3. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila Kantor Akuntan 

Publik (KAP) tidak memiliki reputasi yang baik. 

4. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila auditor 

memiliki pengalaman lebih dari industri perusahaan kliennya. 

5. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila tidak 

menyetujui praktek pelaporan klien. 

6. Untuk mengetahui apakah auditor akan dirotasi apabila auditor 

membutuhkan biaya audit yang tinggi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi Riset 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitain 

sebelumnya yaitu pengaruh independensi auditor dan kualitas auditor 

terhadap rotasi wajib auditor pada auditor yang bekerja di Semarang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi auditor dalam penelitian ini 

adalah Audit Report Lag, Laporan Audit, Reputasi Auditor, Pengalaman 

Auditor, Manajemen Laba, dan Fee Audit. 

2. Kontribusi Praktek bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para auditor 

mengenai faktor-faktor seperti Audit Report Lag, Laporan Audit, 

Reputasi Auditor, Pengalaman Auditor, Manajemen Laba, dan Fee 

Audit yang dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan rotasi 
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auditor. Hasil penelitian ini diharapkan agar para auditor dapat 

meningkatkan independensi serta kualitas sebagai auditor karena 

auditor merupakan profesi yang berbasis pada kepercayaan masyarakat. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesi auditor 

merupakan profesi 

berbasis kepercayaan. 

Kasus Enron (2001) menyebabkan 

perusahaan mengalami kebangkrutan 

yang melibatkan KAP Arthur Andersen. 

Adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dengan klien memungkinkan 

menciptakan suatu resiko excessive familiarity (keakraban yang berlebihan) 

yang dapat mempengaruhi independensi KAP (Prastiwi dan Wilsya, 2009 dalam 

Perdana, 2014). 

Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia mulai 

menerapkan rotasi wajib 

auditor di KAP tahun 2002 

Peraturan mengenai rotasi wajib 

auditor di KAP dibuat dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas audit 

Independensi auditor dan kualitas audit 

yang tinggi amat mempengaruhi 

terjadinya rotasi wajib auditor di KAP. 

Independensi merupakan 

kriteria utama auditor dalam 

memberikan jasa audit. 

Mohamed & Habib (2013) 

melakukan penelitian di 

mengenai rotasi wajib 

auditor di KAP Big four di 

Mesir. 

Peneliti tertarik untuk 

melakukan replikasi 

terhadap penelitian 

Mohamed & Habib 

(2013). 

Untuk mengetahui 

apakah KAP non 

Big Four  

berpengaruh 

seperti KAP Big 

Four. 

 

Rotasi Wajib Auditor 

di Kantor Akuntan 

Publik 

Audit Report Lag 

(ARL) 

 
Laporan Audit 

Reputasi Auditor 

Pengalaman Auditor 

Manajemen Laba 

Fee Audit 

DV 

IV 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan 

terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan  dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan dalam penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang penguraian teori-teori, tinjauan empiris, pengembangan 

hipotesis, definisi variabel serta penelitian terdahulu berkaitan dengan topic 

atau masalah yang sedang diteliti.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi deskripsi tentang variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil 

dan argumentasi serta menguraikan perhitungan yang dibutuhkan dalam 

membahas permasalahan dalam penelitian.  

BAB V: PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 


