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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya setelah kesusahan, akan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (mengerjakan suatu pekerjaan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (pekerjaan) yang lain.”
(Q.S. Al-Insyirah 6-7)

“....Dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah....”
(Q.S. Yusuf 87)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Ibu, Bapak, dan Kakak
With Love
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ABSTRACT
The number of cases of financial report manipulation that have occurred has
resulted in the increasing importance of audit quality in the company. Improving
audit quality is also related to efforts to achieve good corporate gocernance.
This study uses a quantitative analyze and data sampling method used
purposive sampling method. The study population is in financial services
company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), with a sample of 208
companies. Data analysis uses descriptive statistics, and classical assumption test
(normality test, multicollinearity test, heteroskedacity test, and autocorrelation
test), multiple linier regression, coefficient of determination test (R2),
simultaneous significance test (statistical test F), and t test.
The results reveal that the classic assumption test in normality test shows
the data is normally distributed, there is no multicollinearity, heteroskedacity,
autocorrelation. T test shows the effect of reputation of the public accounting firm
on audit quality with regression coefficient of 0,023 and sig 0,001<0,05. The
influence audit tenure on audit quality with regression coefficient of 0,012 and sig
0,018<0,05. The influence size of the client company on audit quality with
regression coefficient 0,007 and sig 0,000<0,05. The influence rotation of the
public accounting firm on audit quality with regression coefficient 0,017 and sig
0,002<0,05. The influence committee audit on audit quality with regression
coefficient -0,059 and sig 0,000<0,05. This shows that reputation of public
accounting firm, audit tenure, size of the client company, and rotation of the
public accounting firm have a positive effect and audit committee has a negative
effect on audit quality.

Keywords: reputation KAP, audit tenure, size of the client company, rotation
KAP, audit committee, audit quality.

vii

ABSTRAK
Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi mengakibatkan
semakin pentingnya peningkatan kualitas audit pada perusahaan. Peningkatan
kualitas audit juga terkait dengan upaya pencapaian good corporate governance.
Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kuantitatif dengan metode
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian pada
perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan
208 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Metode analisis data
menggunakan statistik dekriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), regresi linier
beganda, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji t.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam uji normalitas data
terdistribusi normal, tidak terjadi multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi. Uji t menunjukkan terdapat pengaruh reputasi kantor akuntan publik
terhadap kualitas audit dengan koefisien regresi 0,023 dan sig 0,001<0,05.
Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit dengan koefisien regresi 0,012 dan
sig 0,018<0,05. Pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit dengan
koefisien regresi 0,007 dan sig 0,000<0,05. Pengaruh rotasi kantor akuntan publik
terhadap kualitas audit dengan koefisien regresi 0,017 dan sig 0,002<0,05.
Pengaruh komite audit terhadap kualitas audit dengan koefisien regresi -0,059 dan
sig 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik, audit
tenure, ukuran perusahaan klien, rotasi kantor akuntan publik berpengaruh positif,
dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Kata kunci: reputasi KAP, audit tenure, ukuran perusahaan klien, rotasi KAP,
komite audit, kualitas audit
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INTI SARI

Audit merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengurangi kesalahan
maupun kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan
tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak
manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga (auditor) untuk
memeriksa dan melaporkan kesalahan ataupun kecurangan yang ada pada laporan
keuangan serta memberikan opini terkait pelaporan keuangan.
Setiap perusahaan menginginkan laporan keuangannya diberikan opini
wajar tanpa pengecualian oleh auditor. Hal ini mengakibatkan banyaknya
tindakan manipulasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan menimbulkan
kerugian oleh pihak terkait. Kualitas audit merupakan probabilitas gabungan dari
kemampuan auditor untuk menemukan suatu pelanggaran dengan bukti-bukti
yang mendukung dalam pelaporan keuangan perusahaan klien dan juga
melaporkan pelanggaran tersebut. Pentingnya peningkatan kualitas audit berguna
untuk membatasi praktik manajemen laba dan sebagai tindakan upaya pencapaian
good corporate governance.
Penelitian sebelumnya tentang pengaruh reputasi KAP, audit tenure,
ukuran perusahaan klien, rotasi KAP, dan komite audit terhadap kualitas audit
telah banyak dilakukan. Namun hasil penelitian tersebut tidak searah, diantaranya
Febriyanti dan Mertha (2014), Suthon dan Cahyonowati (2015), Khairunisa dan
Yustrianthe (2015), Wahono dan Setiadi (2014), dan Hasanah dan Putri (2018).
Hasil penelitian yang tidak sejalan memotivasi untuk dilakukan penelitian
kembali mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Darya dan Puspitasari (2017) dengan
menambahkan variabel rotasi KAP dan komite audit sebagai variabel independen.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 dengan metode purposive
sampling, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 208. Teknik analisis data
yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 25.
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Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP berpengaruh
positif signifikan terhadap kualitas audit. Audit tenure berpengaruh positif
signifikan terhadap kualitas audit. Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif
signifikan terhadap kualitas audit. Rotasi KAP berpengaruh positif signifikan
terhadap kualitas audit. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap
kualitas audit.
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