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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Informasi tentang suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan 

yang diterbitkan perusahaan tersebut. Informasi yang terkandung di dalam 

laporan keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan gambaran dari hasil yang diperoleh suatu perusahaan terhadap proses 

akuntansi dan aktivitas perusahaan yang dilakukan serta kebijakan-kebijakan 

akuntansi yang diterapkan, sehingga dapat menentukan hal-hal apa saja yang 

akan dilakukan dan kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan. Laporan 

keuangan disajikan dalam lima bentuk laporan, yaitu laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun secara periodik, 

biasanya pada akhir tahun (Astrini, 2013). 

Manajemen menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan (Widiawan, 2011). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan adalah pemilik perusahaan, investor, kreditor, calon investor dan 

kreditor, para pedagang besar, pemerintah, karyawan dan serikat kerja, dan 

masyarakat umum. Pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk 

menilai tingkat keberhasilan manajemen dalam memimpin perusahaan. Para 
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investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen 

dalam memanfaatkan investasi modal yang sudah ditanam. Para kreditor 

menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutangnya. Calon investor dan kreditor menggunakan laporan 

keuangan untuk menilai tingkat pengembalian investasi dan risiko berinvestasi 

di perusahaan yang bersangkutan. Para pedagang besar (penyalur) mempunyai 

kepentingan terhadap laporan keuangan sebab mereka berperan sebagai 

perantara dalam menyalurkan hasil produksi perusahaan kepada para konsumen. 

Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak 

yang harus ditanggung oleh perusahaan (pajak penghasilan badan) dan dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah. Karyawan dan 

serikat kerja menggunakan laporan keuangan untuk menilai perusahaan dalam 

pemberian gaji dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, sebab sumber 

penghasilan bergantung pada perkembangan perusahaan tersebut (Jumingan, 

2006). 

Oleh karena banyaknya pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

laporan keuangan, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan 

tersebut harus menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya agar pihak-

pihak tersebut tidak merasa dirugikan. Informasi yang terkandung di dalam 

laporan keuangan harus dapat dipercaya, andal, dan relevan, sehingga kebutuhan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat terpenuhi 

dan pihak manajemen dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka 

untuk periode yang akan datang. Fenomena yang banyak terjadi sampai saat ini 
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justru para agent, dalam hal ini adalah manajer, cenderung menyembunyikan 

informasi dari pemilik perusahaan yang berperan sebagai principle, padahal 

informasi itu harus diketahui oleh principle, sehingga timbul adanya informasi 

yang tidak seimbang. Hal ini didorong adanya perbedaan kepentingan antara 

principle dan agent, atau biasanya disebut dengan konflik kepentingan 

(Febriana, 2012). 

Adanya konflik kepentingan menyebabkan pihak principle memperoleh 

informasi yang kurang lengkap dari pihak agent. Pihak agent seharusnya 

memberikan semua informasi kepada pihak principle, terutama terkait dengan 

pertanggungjawaban dana yang telah diinvestasikan. Pihak agent harus 

mengungkapkan informasi-informasi tersebut ke pihak principle melalui laporan 

keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, 

andal, dan relevan agar informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap laporan keuangan. Di sinilah, peran akuntan publik (auditor) diperlukan 

sebagai pihak eksternal yang independen yang berfungsi sebagai jembatan antara 

kepentingan pihak principle dengan kepentingan pihak agent. Akuntan publik 

(auditor) menawarkan jasa assurance yang dapat meningkatkan kualitas 

informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan melalui kegiatan yang 

disebut dengan audit, dan akan dilaporkan ke dalam sebuah laporan audit yang 

berisi opini audit tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang 

diauditnya (Tida, 2011). 
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Auditor adalah seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan audit, yaitu 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. 

Karakteristik seorang auditor harus kompeten, objektif, dan tidak memihak. 

Apabila auditor melakukan tugasnya secara kompeten, objektif, dan tidak 

memihak, maka kualitas auditnya akan bertambah sehingga dapat menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas pula. Laporan audit berisi suatu pendapat auditor 

yang dapat berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan 

pengecualian, pendapat tidak wajar, atau pernyataan tidak memberikan 

pendapat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang 

“Akuntan Publik”, akuntan publik (auditor) adalah seseorang yang sudah 

memperoleh izin untuk memberikan jasa, sedangkan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin usaha untuk 

memberikan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, 

akuntan publik bekerja di bawah naungan lembaga Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Berbagai jasa yang ditawarkan oleh profesi akuntan publik bagi 

masyarakat umum didasarkan pada pedoman yang sudah tercantum di dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut UU RI No. 5 Tahun 2011, 

SPAP merupakan pedoman yang wajib untuk ditaati oleh akuntan publik dalam 

memberikan jasa akuntan publik. SPAP berupa buku yang di dalamnya 

mengandung kodifikasi pernyataan standar teknis dan aturan etika yang dibuat 

oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia mempengaruhi tingkat 

kebutuhan jasa audit seiring dengan banyaknya perusahaan yang berdiri, baik 
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perusahaan yang telah go public maupun yang belum go public. Dalam 

memenuhi kebutuhan jasa auditnya, perusahaan yang sudah go public maupun 

yang belum go public juga menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai 

auditor eksternalnya. Oleh sebab itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) berusaha 

menyediakan jasa audit yang terbaik untuk mendapatkan klien sebanyak 

mungkin. Setiap perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk menyusun 

sebuah laporan keuangan, tetapi elemen-elemen data ekonomi harus ditempatkan 

dalam posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, 

sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dan 

mengevaluasi suatu laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi 

bagi masing-masing pihak. Namun berbeda dengan perusahaan go public karena 

perusahaan go public harus memiliki sebuah laporan keuangan yang telah 

diaudit dan diberikan opini auditor. Opini auditor berfungsi untuk menarik 

investor dalam menanamkan modalnya dan sebagai tolok ukur kinerja 

manajerial. Sebuah perusahaan cenderung menginginkan hasil yang 

memuaskannya dalam opini yang akan diberikan oleh auditor, yaitu pendapat 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan perusahaannya (Divianto, 

2011). 

Ketika memberikan opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan, 

profesi akuntan publik (auditor) harus selalu menjaga independensinya. 

Independensi auditor mencakup dua aspek, yaitu independence in fact dan 

independence in appearance. Independence in fact adalah bentuk independensi 

yang membuat auditor seolah-olah berperan sebagai pengamat yang profesional, 
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sehingga opini yang diberikan dalam laporan audit terhadap laporan keuangan 

perusahaan klien merupakan opini yang adil dan relevan. Independence in 

appearance adalah bentuk independensi yang merekomendasikan auditor untuk 

menjauhi situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan berkurangnya tingkat 

independensinya (Potter et al., 2003 dalam Abdillah dan Sabeni, 2013). 

Dalam mempertahankan independensinya, profesi akuntan publik tidak 

boleh memiliki hubungan istimewa dengan pihak klien, agar publik dapat tetap 

percaya terhadap kualitas jasa audit yang diberikan oleh KAP. Serangkaian 

prosedur audit harus dilakukan dengan baik dan benar oleh auditor, sehingga 

auditor dapat meningkatkan keahliannya dalam menjaga kepentingan publik 

(Nasser et al., dalam Putra, 2011). 

Sinason et al. (1998) menyatakan bahwa masa perikatan audit yang panjang 

pada hubungan auditor dengan klien akan memberikan dampak terhadap 

independensi auditor. Hubungan auditor dengan klien yang relatif lama dapat 

mengakibatkan ketergantungan yang kuat. Hal ini dapat mendorong auditor 

untuk memperkenankan klien menggunakan metode akuntansi yang ekstrim, 

seperti yang terjadi dalam kasus Enron (Suparlan dan Andayani, 2010). 

Menurut Giri (2010), kasus perusahaan Enron yang diaudit oleh KAP 

Arthur Anderson pada tahun 2001 merupakan salah satu contoh dimana seorang 

auditor gagal dalam mempertahankan independensinya. Ini disebabkan adanya 

audit tenure yang lama. Auditor diharapkan untuk menghindari situasi-situasi 

seperti itu sebab dapat menurunkan tingkat independensinya, sehingga kualitas 
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laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut tidak dapat dipercaya oleh 

pihak principle (Adityawati, 2011). 

Untuk menjaga tingkat independensi dalam fungsi audit, Pemerintah 

membuat peraturan mengenai masa perikatan auditor, yaitu berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan 

Publik”, yang menyatakan bahwa perusahaan klien mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan pergantian suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) setelah 

mengaudit paling lama lima tahun buku berturut-turut dan untuk akuntan publik 

paling lama mengaudit tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut 

kemudian diperbarui dengan KMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”, yang mewajibkan perusahaan klien untuk melakukan 

pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) setelah paling lama enam tahun buku 

berturut-turut mengaudit dan bagi akuntan publik mengaudit paling lama tiga 

tahun buku berturut-turut (Sulistiarini dan Sudarno, 2012). 

Pergantian KAP sekarang ini telah menjadi isu di kalangan bisnis. Suatu 

perusahaan yang menginginkan reputasi perusahaannya meningkat cenderung 

akan menggunakan KAP besar dalam mengaudit laporan keuangan yang 

dimiliki. Semakin besar KAP-nya, maka reputasi perusahaan tersebut semakin 

baik. KAP besar yang dimaksud disini adalah KAP yang berafiliasi dan 

bekerjasama dengan KAP Big Four. Ukuran KAP merupakan faktor yang 

mendorong perusahaan untuk mengganti KAP-nya. Halim dalam Darmayanti 

dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan di mata pengguna laporan keuangan, maka perusahaan akan 
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menggunakan auditor dari KAP yang berkualitas pula. Praptitorini dan Januarti 

dalam Sinarwati (2009) berpendapat bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh 

auditor yang memiliki reputasi tinggi, lebih cenderung dipercaya dan diyakini 

oleh para investor terhadap data-data keuangan yang dihasilkan (Susan dan 

Trisnawati, 2011). 

Pergantian KAP yang sering dilakukan oleh perusahaan cenderung juga 

disebabkan adanya faktor kesulitan keuangan. Ini dibuktikan dalam penelitian 

Darmayanti dan Made (2008), yang menyimpulkan bahwa suatu perusahaan 

yang mengalami faktor kesulitan keuangan atau akan mengalami kebangkrutan 

akan cenderung untuk sering melakukan pergantian KAP daripada perusahaan 

yang memiliki keuangan yang sehat (Hermawan dan Fitriany, 2013). 

Faktor lainnya yang mendorong suatu perusahaan mengganti KAP-nya 

dapat berasal dari faktor internal perusahaan, yaitu adanya pergantian 

manajemen. Pergantian manajemen yang dimaksud disini adalah pergantian 

CEO. Ada dua kondisi yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan 

pergantian manajemen, yaitu adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), dan pihak CEO memberhentikan diri secara sukarela. Menurut 

Damayanti dan Sudarma (2010) berpendapat bahwa pihak CEO baru berpeluang 

besar untuk melakukan perubahan kebijakan dalam perusahaan, baik dalam hal 

keuangan, akuntansi, maupun dalam pemilihan KAP. CEO baru melakukan 

perubahan kebijakan cenderung disebabkan adanya ketidaksesuaian kebijakan 

CEO lama dan CEO baru menilai bahwa kebijakan itu kurang tepat jika 

dilakukan. Dalam hal pemilihan KAP, CEO baru memiliki hak untuk memilih 
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KAP baru yang dianggap lebih berkualitas dan sesuai dengan kebijakan baru 

yang dibuatnya (Wijayani dan Januarti, 2011). 

Return on equity (ROE) juga dinilai merupakan faktor yang memicu suatu 

perusahaan melakukan pergantian KAP. Return on equity (ROE) merupakan 

rasio keuangan yang dapat menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

untuk membayar fee audit yang ditawarkan oleh KAP besar (Suparlan dan 

Andayani, 2010). Menurut Hermawan dan Fitriany (2013), return on equity juga 

berfungsi untuk mengukur tingkat kinerja manajemen perusahaan. Semakin baik 

kinerja manajemen, maka perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang 

besar. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka tingkat 

pengembalian investasi yang akan diterima oleh investor (berupa deviden) akan 

semakin besar pula, dan ini sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk 

memakmurkan investor. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiarini dan Sudarno (2012), dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

ukuran KAP, kesulitan keuangan, kepemilikan publik, pergantian manajemen, 

dan pergantian komite audit terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik dengan 

menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression). Hasil penelitian 

Sulistiarini dan Sudarno (2012) menunjukkan bahwa hanya ukuran KAP dan 

pergantian manajemen yang memiliki pengaruh, sedangkan variabel yang lain, 

yaitu kesulitan keuangan, kepemilikan publik, dan pergantian komite audit, tidak 

memiliki pengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.   
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Variabel yang digunakan dalam penelitian Sulistiarini dan Sudarno (2012) 

tidak semua dipakai dalam penelitian ini. Variabel-variabel dalam penelitian 

Sulistiarini dan Sudarno (2012) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

variabel ukuran KAP, kesulitan keuangan, dan pergantian manajemen, 

sedangkan variabel kepemilikan publik dan pergantian komite audit tidak 

digunakan. Namun dalam penelitian ini alat ukur untuk variabel independen 

berbeda dengan alat ukur yang digunakan dalam penelitian Sulistiarini dan 

Sudarno (2012), yaitu pada variabel kesulitan keuangan diukur melalui rasio 

debt to asset. 

Pengukuran variabel kesulitan keuangan yang dipakai dalam penelitian ini 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Estralita (2011), yang 

juga menggunakan rasio debt to asset ratio untuk menganalisis variabel 

kesulitan keuangan. Sebagai tambahan, penelitian ini menggunakan variabel lain 

yang tidak ada dalam penelitian Sulistiarini dan Sudarno (2012), yaitu return on 

equity (ROE). Variabel ROE telah diteliti sebelumnya oleh Suparlan dan 

Andayani (2010), dengan judul “Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan 

Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit”, yang dapat membuktikan bahwa 

variabel ROE berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan pergantian 

KAP.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai pengaruh ukuran KAP, rasio hutang, pergantian manajemen, dan 

return on equity terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik (studi empiris pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011). 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

penelitian ini bermaksud untuk menguji hubungan ukuran KAP, rasio hutang, 

pergantian manajemen, dan return on equity dengan pergantian Kantor Akuntan 

Publik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik? 

2. Apakah rasio hutang  mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik? 

3. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan 

Publik? 

4. Apakah return on equity mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran KAP, rasio hutang, 

pergantian manajemen, dan return on equity mempengaruhi pergantian Kantor 

Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 
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Sebagai bahan informasi pada Kantor Akuntan Publik tentang faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan perusahaan mempertahankan atau melakukan 

pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam menghadapi persaingan di dunia usaha. 

2. Bagi Regulator 

Sebagai bahan informasi pada regulator tentang praktik pergantian kantor 

akuntan publik di Indonesia, sehingga dapat menjadi sebuah umpan balik 

bagi penerapan peraturan tentang jasa akuntan publik yang telah diterapkan. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan masukan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan 

terutama tentang pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan go 

public. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 

sejenis, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan 

melakukan pergantian kantor akuntan publik. 

 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan terdiri dari 

beberapa bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III 

Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. 

Setiap bab dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bab-bab 
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yang lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam 

menyusun skripsi ini. 

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini memaparkan ide yang mendasari 

dilaksanakan penelitian dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat 

hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang 

menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan teori yang 

menguraikan teori-teori yang relevan, telaah penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

Bab III  berisi metode penelitian. Bab ini memaparkan mengenai populasi 

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

variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data. 

Bab IV  berisi hasil dan pembahasan. Bab ini memaparkan deskripsi objek 

penelitian, analsis data dan interpretasi hasil. 

Bab V  berisi penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. 

Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 




