
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar belakang 

 

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan laporan kemajuan 

perusahaan. Menurut SAK no.1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang terkait posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi(Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2016). Dalam hal ini manajemen yang berkewajiban dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, perlu mengetahui perkembangan keadaan 

investasi perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai perusahaan melaui laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan tersebut pada hakikatnya 

berisi tentang kombinasi dari fakta-fakta yang dicatat, kesepakatan-kesepakatan 

akuntansi, dan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Kesepakatan akuntansi 

bersumber pada prinsip dan konsep akuntansi lazim diterima umum, sedangkan 

pertimbangan pribadi berkaitan dengan kompetensi dan integritas dari pihak – 

pihak yang menyusun laporan keuangan (Jumingan, 2009). 

 
Penyusunan laporan keuangan dengan cara yang berkualitas jujur dan 

terpercaya seperti ini dilakukan, supaya para pengguna laporan keuangan yakin 

terhadap isi dari laporan keuangan tersebut. Jika kualitas laporan keuangan ini 

tidak diperhatikan maka para pengguna laporan keuangan akan enggan untuk 

mempercayai laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan tersebut 
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juga akan berdampak bagi perusahaan yaitu merugikan perusahaan dan 

para pengguna laporan keuangan. 

 
Melihat kondisi dunia saat ini yang sedang mengalami krisis global, tidak 

sedikit perusahaan – perusahaan dan jasa akuntan publik mulai diragukan 

kredibilitasnya yang disebabkan karena banyaknya manipulasi terhadap data 

akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan. Hal ini menyebabkan banyaknya 

perusahaan go public yang diragukan kualitas laporan keuangannya. Munculnya 

skandal akuntansi seperti kasus yang baru – baru ini terjadi di Indonesia yaitu 

kasus pada PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) yang terjadi di akhir 2015 

merugikan investor lebih dari Rp 400 milliar. 

 
Kasus lainnya adalah AAA Sekuritas tahun 2015 yang merugikan investor 

senilai lebih dari Rp 700 miliar yang menyebabkan menurunnya kepercayaan 

publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

terhadap penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan seharusnya 

bisa diandalkan bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk 

memperkecil resiko terjadinya manipulasi, kualitas laporan keuangan perlu 

diperhatikan agar para pengguna laporan keuangan mempercayai laporan 

keuangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan seperti pergantian auditor, tenur audit dan frekuensi rapat komite audit. 

 
Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu 

pergantian auditor.Pergantian auditor oleh Kantor Akuntan Publik dilakukan 

secara mandatory (wajib) dan voluntary (sukarela). Berdasarkan Peraturan 

Menteri KeuanganNo. 17 tahun 2008 sebuah Kantor Akuntan Publik dibatasi 
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melakukan audit laporan keuangan perusahaan dalam waktu 6 tahun berturut - 

turut, sedangkanpada tahun 2015 adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 20 tahun 2015yang menyatakan bahwa tidak ada pembatasan 

untuk Kantor Akuntan Publik melakukan audit laporan keuangan perusahaan. 

Perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik-nya dengan harapan Kantor 

Akuntan Publik tersebut dapat lebih meningkatkan pengawasan. Kondisi tersebut 

juga akan membuat Kantor Akuntan Publik yang baru bertindak secara berbeda 

daripada Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sehingga nantinya dapat 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 
Penelitian terdahulu yang dilakukan Auditya & Wijayanti (2013) 

menyatakan adanya pengaruh pergantian auditor terhadap kualitas laporan 

keuangan. Kemampuan auditor baru merupakan nilai tambah pengawasan dalam 

penyajian laporan keuangan perusahaan. Pengawasan diperlukan untuk 

mengantisipasi adanya salah saji material, serta laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat dipercaya. Oleh karena itu, dengan adanya pergantian auditor yang baru 

akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun penelitian 

terdahulu yang dilakukan Widiyati dan Shanti (2014) dan Rozania, dkk (2013) 

manyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pergantian auditor dengan 

kualitas laporan keuangan. 

 
Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu tenur 

audit. Lamanya jangka waktu perikatan audit dengan perusahaan dapat menjadi 

salah satu ancaman auditor yaitu dapat mempengaruhi sikap mental opini mereka 

serta munculnya hubungan negatif antara perusahaan klien dengan auditor. 
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Apabila seorang auditor tidak memiliki hubungan negatif dengan perusahaan klien 

maka penugasan dalam mengaudit laporan keuangan yang berkualitas akan 

tercipta. Hal ini menjelaskan bahwa tenur audit dapat berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 
Penelitian terdahulu yang dilakukan Amrulloh, dkk (2016) menyatakan 

adanya pengaruh tenur audit terhadap kualitas laporan keuangan.Lamanya masa 

perikatan akan menimbulkan hubungan negatif antara perusahaan klien dengan 

Kantor Akuntan Publik sehingga dapat menjadi suatu ancaman. Di dalam 

penyusunan laporan keuangan pengawasan merupakan prioritas utama yang harus 

diterapkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Pembatasan 

masa perikatan akan membuat pengawasan menjadi lebih baik sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Adapun penelitian yang dilakukan 

Nicolin dan Sabeni (2013) dan Astria dan Ardiyanto (2011) yang menyatakan 

tidak ada pengaruh tenur audit dengan kualitas laporan keuangan. 

 
Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu 

frekuensi rapat komite audit. Menurut Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015komite 

audit wajib menyelanggarakan rapat komite audit guna melakukan pengawasan 

serta monitoring laporan keuangan yang akan disajikan. Tingginya intensitas rapat 

yang diselenggarakan akan membuat proses pengawasan dan monitoring menjadi 

lebih baik, sehingga laporan keuangan yang disajikan berkualitas. 

 
Penelitian terdahulu yang dilakukan Mutmainnah dan Wardhani (2013) 

dan Pratama (2015) menyatakan adanya pengaruh frekuensi rapat komite audit 

terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya pertemuan atau rapat anggota komite 
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audit merupakan salah satu hal dari tujuan pengawasan pada penyajian laporan 

keuangan. Banyaknya frekuensi rapat komite audit yang diadakan dalam kurun 

waktu satu tahun akan menentukan intensitas diskusi antara anggota komite audit 

tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyajian laporan 

keuangan, sehingga frekuensi rapat komite audit dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan. Namun penelitian terdahulu yang dilakukan Madawaki and 

Amran (2013) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara komite audit terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 
Fenomena-fenomena yang dihasilkan dari penelitian terdahulu 

memperlihatkan adanya kontradiktif atau tidak konsistennya pengaruh antara 

pergantian auditor, tenur audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas 

laporan keuangan. Untuk memastikan konsistensi pengaruh atau tidak adanya 

keterkaitan tersebut maka kualitas audit perlu diihat apakah yang dihasilkan 

auditor eksternal yang berkualitas dapat memperkuat keterkaitan antara pergantian 

auditor, tenur audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas laporan 

keuangan. Dengan kata lain, kualitas audit sebagai variabel moderasi atas 

keterkaitan variabel-variabel tersebut. 

 
Hal ini dapat dijelaskan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik Big Four dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh 

serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap 

lebih akurat dibanding Kantor Akuntan Publik Non Big Four sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik Big Four lebih terpercaya 

dan berintegritas (Widodo, 2016). Kualitas audit juga dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor yaitu pergantian auditor, tenur audit dan frekuensi rapat komite audit. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) 

menjelaskan bahwa pergantian auditor mempengaruhi kualitas audit, kemudian 

penelitian Nurhayati dan Dwi (2015) tenur audit mempengaruhi kualitas audit 

serta penelitian yang dilakukan Sukarno (2014) frekuensi rapat komite audit 

mempengaruhi kualitas audit. 

 
Selain itu, hasil penelitian Verya (2017) menjelaskan bahwa Size 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Gayatri dan Suputra 

(2013) Leverage berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan 

penelitian Situmorang dan Yuliawati (2015) menjelaskan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil-hasil penelitian tersebut 

terbukti konsisten sehingga variabel size, leverage dan profitabilitas merupakan 

variabel kontrol atas penelitian ini. 

 
Berdasarkan pembahasan diatas judul penelitian ini adalah “ANALISIS 

PENGARUH PERGANTIAN AUDITOR, TENUR AUDIT DAN 

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS 

LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING ( STUDI PADA PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012 – 2016 ) 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah : 

 
1. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan ? 

 
2. Apakah tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ? 

 

3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan ? 

 
4. Apakah terdapat interaksi antara pergantian auditor dan kualitas audit 

terhadap kualitas laporan keuangan ? 

 
5. Apakah terdapat interaksi antara tenur audit dan kualitas audit terhadap 

kualitas laporan keuangan ? 

 
6. Apakah terdapat interaksi antara frekuensi rapat komite audit dan 

kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan ? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah : 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap kualitas 

laporan keuangan 

 
2. Untuk mengetahui pengaruh tenur audit terhadap kualitas laporan 

keuangan 

 
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kualitas laporan 

keuangan 
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4. Untuk mengetahui adanya interaksi antara pergantian auditor dan 

kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan 

 
5. Untuk mengetahui adanya interaksi antara tenur audit dan kualitas 

audit terhadap kualitas laporan keuangan 

 
6. Untuk mengetahui adanya interaksi antara frekuensi rapat komite 

audit dan kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Penelitian diharapkan bermanfaat bagi para pengguna laporan 

keuangan dan penyelenggara laporan keuangan perusahaan 

 
2. Bagi perusahaan, dari penelitian ini diharapkan perusahaan 

memahami pentingnya kualitas audit kantor akuntan publik yang 

berguna untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam penyajian 

informasi akuntansi. 

 
3. Penelitian ini diharapkan memberi pertimbangan bagi perusahaan 

untuk lebih memperhatikan kualitas dalam pelaporan keuangan. 

 
4. Penelitian ini diharapkan agar penelitian – penelitian sejenis dapat 

memanfaatkan pentingnya varibel moderasi 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 

pergantian auditor, tenur audit dan frekuensi rapat komite audit. Pergantian 

auditor diharapkan memberi laporan keuangan yang berkualitas. Tenur audit 

menjadi salah satu ancaman auditor sehingga mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan. Frekuensi rapat komite audit akan menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. Kualitas audit harus diperhatikan oleh auditor dalam proses 

pengauditan yang nantinya mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga 

menjadi moderasi. Variabel kontrol penelitian ini adalah Size yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. Leverage mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Profitabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.1. 

 

Kerangka Pikir 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan proposal ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

 
BAB II LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Berisi penjelasan landasan teori tentang dasar penelitian, tinjauan 

umum mengenai variabel dalam penelitian dan pengembangan 

hipotesis penelitian. 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

 

Berisi penjelasan variabel dan definisi operasional, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data 

dalam penelitian. 

 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

Berisi penjelasan tentang hasil uraian berbagai perhitungan yang 

diperlukan menjawab permasalahan penelitian ini. 

 
BAB V PENUTUP 

 

Berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran. 


