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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Diera globalisasi disaat ini membuat banyak persaingan terutama dalam bidang 

perdagangan. Banyak perusahaan besar yang bersaing untuk mengembangkan 

perusahaannya  seperti inovasi produk, perbaikan pelayanan, dan keakuratan 

laporan keuangan yang disajikan untuk membuat para investor maupun konsumen 

tetap percaya dengan perusahaan tersebut. Keakuratan laporan keuangan dapat 

dilihat dari hasil dan kualitas audit terhadap laporan keuangan tersebut. Adanya 

laporan keuangan auditan dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan 

kualitas dan mengurangi risiko informasi yang terjadi dalam pengambilan 

keputusan.  

 Proses audit dilakukan untuk menentukan apakah angka yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan menyajikan hasil operasional perusahaan dan posisi keuangan 

perusahaan yang wajar (Deangelo, 1981). Menurut (Arens et al 2008:132) tahapan 

audit yaitu , perencanaan dan peranacangan pendekatan audit, menguju kontrol dan 

transaksi, penerapan prosedur analitik dan pengujian terperinci atas saldo, 

penyempurnaan dan penerbitan laporan audit. Menurut PSA 90 ada lima jenis opini 

audit yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar dengan Pengecualian, Opini tidak Wajar, 

Opini Tidak Memberikan Pendapat.  

Banyak kasus kecurangan atau fraud yang sudah banyak terjadi bukan hanya di 

Indonesia bahkan sampai dunia. Seperti kasus skandal yang dilakukan oleh 

Worlcom, Enron, Volkswagen, dan lain-lain. Dari kasus yang terjadi diatas banyak 

disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan 

perusahaan yang sebenarnya. Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan 

karena eskalasi komitmen dari auditor untuk selalu memberikan pendapat wajar 

terhadap laporan keuangan klien yang menyimpang (Murtadho, 2018) . Dari 

beberpa kasus yang sudah terjadi adalah banyaknya auditor yang sudah bekerja 

sama dengan pemegang kepentingan diperusahaan tersebut. Salah satu sikap yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor adalah memiliki sikap yang independen. 
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Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya perusahaan tetapi 

diterbitkan dengan status sudah diaudit berati laporan keuangan tersebut memiliki 

kualitas audit yang rendah. Untuk memperoleh laporan audit berkualitas, auditor 

dituntut untuk menggunakan independensi dan kompetensinya semaksimal 

mungkin dalam melakukan proses audit untuk menghasilkan opini yang sesuai 

sebab reputasi auditor  ikut dipertaruhkan ketika opini tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. 

Persaingan bisnis bukan hanya dari perusahaan manufaktur namun juga 

perusahaan yang bergerak dibidang retail (eceran). Eceran atau ritel (bahasa 

Inggris: retail) adalah salah satu cara memasarkan produk meliputi semua aktivitas 

yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi. Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini 

disebut pula sebagai pengecer. Pada praktiknya pengecer melakukan pembelian 

barang ataupun produk dalam jumlah besar dari produsen, ataupun pengimport baik 

secara langsung ataupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam 

jumlah kecil. Berikut merupakan gambar grafik penjualan perusahaan retail yang 

ada di Indonesia. 

Grafik 1.1 

Penjualan Perusahaan Retail Indonesia 

 

Sumber : ciecdata.com  

Dari data statistik diatas menunjukan bawha penjualan perusahaan retail yang 

ada di Indonesia pada tahun 2016 – 2019 mengalami penurunan. Android awalnya 

dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang 
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kemudian membelinya pada tahun 2005. Ponsel Android pertama mulai dijual pada 

bulan Oktober 2008. Pada bulan Oktober 2013, ada lebih dari satu juta aplikasi yang 

tersedia untuk Android, dan sekitar 50 miliar aplikasi telah diunduh dari Google 

Play, toko aplikasi utama Android. Sebuah survei pada bulan April-Mei 2013 

menemukan bahwa Android adalah platform paling populer bagi para pengembang, 

digunakan oleh 71% pengembang aplikasi bergerak. Di Google I/O 2014, Google 

melaporkan terdapat lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan Android, 

meningkat dari 583 juta pada bulan Juni 2013. 

Di Indonesia pengguna telepon pintar atau smart phone android mulai pesat 

sejak kurang lebih pada tahun 2014. Salah satu perusahaan e-commerce yang saat 

ini sangat banyak penggunanya di Indonesia berdiri pada tahun 2015. Banyak 

barang yang dijual secara online dengan harga yang lebih murah. Mudahnya belanja 

online membuat banyak orang yang lebih memilih belanja dari rumah dan 

menunggu barang datang dibandingkan dengan datang belanja secara langsung. 

Salah satu faktor yang membuat penjualan perusahaan retail di Indonesia 

mengalami penurunan adalah karena muncul banyanya perusahaan belanja online. 

Kecil besarnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari berapa besar total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Banyak perusahaan di Indonesia yang ingin 

perusahaanya menjadi perusahaan yang go public. Perusahaan go public harus 

selalu menerbitkan laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya. Para investor 

biasanya melihat data laporan keuangan sebelum menginvestasi dana yang dimiliki 

kepada sebuah perusahaan . Salah satu yang membuat para investor percaya dengan 

laporan keuangan sebuah perusahaan adalah laporan keuangan dengan opini audit 

yang baik. Namun selain opini audit yang baik kualitas audit yang baik juga 

mempengaruhi keakuran laporan keuangan perusahaan. Semakin akurat dan 

semakin baik kualitas audit sebuah laporan keuangan maka semakin banyak 

investor yang percaya kepada perusahaan tersebut. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Ramdani, 2016) ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap 

kualitas audit dikarenakan semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula 

agency cost yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung 

memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.  
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Kualitas  audit merupakan  segala  kemungkinan (probability)  dimana auditor  

pada  saat  mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang 

terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam  laporan  keuangan  

auditan, dimana  dalam melaksanakan tugasnya  tersebut auditor berpedoman pada 

standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Wicaksono, 2019) .  

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan 

pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang 

tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan 

khususnya investor. Selian faktor internal perusahaan , faktor eksternal perusahaan 

juga berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Selain ukuran perusahaan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu mengenai faktor eksternal yang memepengaruhi kualitas audit. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Hasanah, dkk 2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit 

Tenure Terhadap Kualitas Audit. Peneltihan yang dilakaukan oleh (Aqmarina 

2018) Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Umur Publikasi terhadap Kualitas 

Audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Dianti  2016) Pengaruh Rotasi Auditor, 

Audit Fee , Audit Tenure , Client Importance, Dan Auditor Spesialisasi Industri 

Terhadap Kualitas Audit.  

(Sudarmadji & Sularto, 2007) mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang 

besar atau kecil dengan berbagai cara, antara lain: total aset, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Fraud yang pernah terjadi pada perusahaan Enron adalah 

mempercantik laporan keuangan dengan membuat perusahaannya megalami 

keutungan, padahal perusahaan Enron sedang mengalami kerugian. Manipulasi 

laba ini disebabkan keinginan perusahaan agar saham bisa tetap diminati para 

investor (Hasanah & Putri, 2018b). Perusahaan  Enron pernah menjadi perusahaan 

terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Dilihat dari kasus perushaan Enron dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perusahaan yang besar belum tentu menjamin kuailtas audit 

sebuah laporan keuangan. Menerut penelitian yang dilakukan oleh (Darmaningtyas, 

2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakuakan (SIMBOLON, 
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2018) menyatakan bahwa ukuran   perusahaan   berpengaruh negatif  dan  signifikan  

terhadap  kualitas  audit. 

Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi 

karena regulasi pemerintah yang mengikat (mandatory) dan pergantian auditor 

yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi (voluntary), pergantian auditor 

secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditor ketika tidak ada 

peraturan yang mewajibkannya melakukan pergantian auditor (Perdana, 2014). 

Semakin lama perusahaan tidak melakukan rotasi audit maka independensi dan 

objektifitas seorang auditor akan terganggu yang akan berdampak pada kualitas 

audit yang dilakukan oleh auditor independent (Priyanti 2018). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Dianti 2016) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaru positif 

terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Priyanti 2018) 

menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

Audit tenure dapat diartikan waktu atau jumlah tahun auditor atau sebuah 

kantok akuntan publik melakukan proses audit terhadap sebuah perusahaan. Masa 

perikatan yang terlalu singkat waktunya menyebabkan pengetahuan spesifik 

tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah (Dianti 2016). Akan 

tetapi dalam kondisi tenure yang terlalu panjang dicurigakan menciptakan masalah 

eskalasi komitmen terhadap keputusan buruk seorang auditor (Murtadho 2018). 

Penelitian yang dilakukanan oleh (Darmaningtyas 2018) audit tenure tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Wicaksono 2019) menyatakan audit tenure berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Subjek penelitian yang dilakukan oleh (Darmaningtyas 2018) adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-

2016. Subjek penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2019) adalah perusahaan 

manufaktur industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan (SIMBOLON, 2018) 

perusahan manufaktur yang belum pernah mengalami marger, akuisi, ganti core 

bussiness atau delisting yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

perusahaan dagang eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2018. Saat ini persaingan jual beli atau perdagangan sangat ketat, ditambah dengan 

banyaknya e-commerce atau situs jual beli online yang menjual barang dengan 

harga yang lebih murah dibanding dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan 

dagang sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan akan mengalami 

penurunan. Dilihat dari beberapa fraud yang pernah terjadi, sebagian besar 

didominasi karena keinginan perusahaan untuk memiliki pencatatan pendapatan 

atau laba perusahaan yang tinggi. Pemilihan subjek perusahaan dagang ecer adalah 

untuk mengetahui kualitas audit yang dihasilkan oleh perusahan subsektor dan 

dagang eceran. Sehingga judul penelitian ini adalah “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, ROTASI AUDIT, AUDIT TENURE TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan 

Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 )” 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah audit neture berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

1.3 Tujuan 

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit 

2. Untuk menguji pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit 

3. Untuk menguji pengaruh audit neture terhadap kualitas audit  

1.4 Manfaat  

Dari uraian latar belakang dan tujuan diatas manfaat dari peneletihian ini adalah : 
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1 Manfaat Teoristis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan tentang faktor-faktor apasaja yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

sebuah laporan keuangan. 

2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis  

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai 

faktor-faktor apa daja yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit sebuah 

laporan keuangan.  

b. Bagi Entitas  

Diharapkan dengan adanya penellitihan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

perusaan tentang faktor apasaja yang mempengaruhi kulitas audit sebuah laporan 

keuangan. 

 

  


