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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
1.1 LATAR BELAKANG 

Pihak manajemen berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan 

sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini berpotensi 

dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak ekstern 

selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan publik 

sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan 

principal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993: 50, 65), yaitu 

untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran 

laporan keuangan yang disajikan.  

Manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan 

keuangan perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan berpotensi dipengaruhi 

oleh kepentingan pribadi, sementara pihak diluar entitas membutuhkan 

informasi keuangan yang dapat diandalkan. Auditor sebagai pihak yang 

menyediakan fungsi audit diharapkan mampu menjembatani kepentingan dari 

pihak manajemen maupun pihak stakeholder.  

Audor memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, 

karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir 

pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan 
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keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang 

dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan diterapkan secara konsisiten 

dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau signifikan) 

(Sukrisno, 2004). 

Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan 

profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan 

publik (untuk selanjutnya disebut KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan 

persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain. 

Mardiyah (2002) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

perubahan kontrak, keefektifan auditor, reputasi klien, biaya audit, faktor 

klien, dan faktor auditor terhadap auditor changes dengan analisis regresi dan 

model RPA (Recursive Partitioning Algorithm). Aryanti (2003) melakukan 

penelitian dari sudut pandang/opini KAP wilayah Malang dan Surabaya 

dengan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi perpindahan KAP adalah 

kesulitan keuangan perusahaan, karakteristik KAP, dan permintaan 

kreditur/bank (tuntutan/permintaan dari pihak/lembaga yang berwenang). 

Hasil yang didapat Kartika (2006) adalah ukuran KAP dan persentase 

perubahan Return on Assets (ROA) perusahaan mempengaruhi perusahaan 

berpindah KAP. 
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Pengujian terhadap pengaruh variabel pergantian manajemen telah 

dilakukan oleh Kadir (1994) dan Mardiyah (2002) yang menemukan fakta 

bahwa pergantian manajemen merupakan salah satu variabel signifikan yang 

mempengaruhi auditor changes. Sedangkan Damayanti (2007) membuktikan 

bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

       Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini 

menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari 

suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 

lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 

untuk tiga tahun buku berturut-turut. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapatnya 

ketidakkonsistenan atas hasil riset-riset terdahulu dengan menggunakan 

proksi, dimensi waktu dan tempat yang berbeda dan jika terjadi pergantian 

KAP oleh perusahaan (diluar ketentuan UU ) maka akan menimbulkan 

pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui 

faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah pergantian manajemen, reputasi auditor 

dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pergantian manajemen, 

reputasi auditor dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian 

diharapkan bermanfaat bagi studi yang berkaitan dengan pergantian Kantor 

Akuntan Publik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI INDONESIA.” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dalam 

penelitian ini ingin membuat suatu perumusan masalah yaitu: 

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen berpengaruh terhdap 

pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui apakah reputasi auditor berpengaruh terhdap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhdap 

pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Memberi bukti empiris tentang pengaruh pergantian manajemen, reputasi 

auditor, kesulitan keuangan, terhadap perusahaan di Indonesia untuk 

berpindah KAP 

2. Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik 

perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya dan sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai faktor yang 

mempengaruhi pergantian Kantor Akuntansi Publik 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian sistematika penulisan yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I.       PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini memaparkan mengenai dasar-dasar yang digunakan 

sebagai landasan penelitian yang terdiri dari berbagai literatur yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan atau 

diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang kemudian digunakan 

sebagai acuan dalam pengambilan hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan memaparkan tentang variabel  penelitian  dan  

definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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BAB IV. ANALISA DATA 

Dalam Bab ini memaparkan tentang  deskripsi  objek  penelitian,  

analisis  data,  dan interpretasi hasil. 

BAB V. PENUTUP 

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

analisa data, saran-saran, keterbatasan dalam penelitian. 

 

 

 

 


