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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu 

menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) 

dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam 

hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas 

yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas 

(Wibowo dan Hilda, 2009) dalam (Wijayani dan Indira Januarti, 2011). 

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk 

untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk 

independensi auditor: independence in fact dan independence in appearance. 

Independence in fact menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan 

audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. 

Independence in appearance menuntut auditor untuk menghindari situasi yang 

dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola 

pikiran yang adil (Porter et al., 2003) dalam (Nasser et al., 2006) dalam 

(Wijayanti, 2010). 
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Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan 

tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran 

laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika pengguna laporan keuangan, 

regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa 

independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini 

bertambah berat karena Kantor Akuntan Publik selama ini diberi kebebasan 

untuk memberikan jasa non-audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian 

jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial kantor 

akuntan kepada kliennya (Wijayanti, 2010). 

Flint (1988) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Wijayanti, 2010) 

berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam 

hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap 

mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah audit tenure 

yang panjang. Dia berpendapat bahwa audit tenure yang panjang dapat 

menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta 

kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang 

dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Audit tenure 

yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya, 

kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai 

untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif 

dari bukti saat ini. 
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KMK No 423/KMK.06/2002 tentang pembatasan praktik akuntan publik, 

diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas 

audit menjadi lebih tinggi. Pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini 

berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, 

yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron, 

skandal ini melahirkan The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002. Pesan ini 

digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan 

terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor (Suparlan dan 

Andayani, 2010). 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya 

pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban 

pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa 

Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 

untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 

paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian 

disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan 

yang dilakukan adalah dari 5 tahun menjadi 6 tahun untuk pergantian KAP 

(Wijayani dan Indira Januarti, 2011). 
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Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, 

pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh 

kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu 

klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan 

boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan 

jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3) (Divianto, 2011) 

Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang dianjurkan 

oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada 

manfaat. Rotasi dan switching yang sering akan mengakibatkan peningkatan 

fee audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah 

berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya 

direalisasikan (AICPA, 1992) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Divianto, 

2011). 

Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama 

kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan 

risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah 

itu, maka biaya start-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan fee audit. 

Kedua, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan 

yang tinggi. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun 

pertama tugas pengauditan dan menunjukkan tren penurunan setelah masa 

penugasan bertambah.Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi 
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dibandingkan dengan risiko pada KAP kecil karena, salah satunya, "kantong 

tebal" KAP besar tersebut. Oleh karena itu, PWC (2002) dalam (Nasser et al., 

2006) dalam (Wijayanti, 2010) menentang sama sekali pertukaran auditor 

secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat 

itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa hubungan yang 

panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor menjadi ahli dan 

sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih awas terhadap 

perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-pilihan akuntansi 

yang ada di dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui bahwa perilaku 

Arthur Anderson akan juga menjadi perilaku auditor yang lain. 

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2007) yang 

menggunakan variabel fee audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini 

akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit dan ukuran 

KAP yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah 

KAP. Variabel yang paling signifikan adalah variabel ukuran KAP yang 

merupakan salah satu proksi dari kualitas audit sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

perusahaan berpindah KAP. Selain itu, variabel fee audit juga merupakan 

variabel yang signifikan sebagai faktor kesesuaian harga yang mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk melakukan perpindahan KAP. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Kawijaya dan Juniarti (2002) 

melakukan penelitian tentang perpindahan auditor pada perusahaan-
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perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo yang pernah diaudit oleh KAP. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran KAP dan fee audit berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian auditor.Sedangkan ukuran klien, tingkat 

pertumbuhan klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 

Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai perpindahan 

Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar diBEI. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini 

going concern, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan financial 

distress. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa hanya variabel 

pergantian manajemen dan financial distress yang mempengaruhi 

perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010) 

memberikan bukti empiris bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi 

perpindahan Kantor Akuntan Publik. Ukuran corporate governance 

digunakan untuk memprediksikan dampak perpindahan Kantor Akuntan 

Publik yang dilakukan perusahaan. Jadi, penelitian ini hanya berfokus 

pada sisi klien. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan publik, 

kepemilikan institusional, penambahan jumlah saham, dewan komisaris, 

pergantian dewan direksi, pergantian manajemen, leverage, ROE (Return 

on Equity), ukuran klien. Hasilnya adalah variabel kepemilikan publik, 

penambahan jumlah saham, dan ukuran klien yang mempengaruhi 

perusahaan melakukan perpindahan Kantor Akuntan Publik. 
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Tujuan penelitian yang dilakukan Wijayanti (2010) adalah untuk 

menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

auditor switching di Indonesia. Data yang digunakan adalah data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2004-2008. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran KAP, 

ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, pergantian 

manajemen, opini audit, fee audit, dan auditor switching. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran KAP dan fee audit yang 

mempengaruhi auditor switching. 

Wijayani dan Indira Januarti (2011) melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia 

melakukan auditor switching. Penelitian ini menggunakan variabel 

pergantian manajemen, opini audit, financial distress, persentase 

perubahan ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan ukuran KAP yang 

mempengaruhi auditor switching. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Wijayani 

dan Indira Januarti (2011) dengan variabel penelitian pergantian 

manajemen, opini audit, financial distress, penurunan perubahan ROA, 

ukuran KAP, dan ukuran klien. Namun, pada penelitian ini penulis hanya 

menggunakan variabel ukuran KAP, financial distress dan pergantian 

manajemen. 
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Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prioritas pada perusahaan 

manufaktur karena perusahaan manufaktur adalah salah satu perusahaan 

yang mempunyai peluang investasi yang sangat besar. Oleh karena itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, FINANCIAL DISTRESS, 

DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP PERGANTIAN 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK” (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012) 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan 

dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik? 

2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap pergantian Kantor 

Akuntan Publik? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis apakah ukuran Kantor Akuntan Publik 

berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2. Untukmenganalisis apakah financial distress berpengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

3. Untuk menganalisis apakah pergantian manajemen berpengaruh 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran 

untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan 

Publik. 

2. Bagi Profesi Akuntan Publik 

 Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik 

tentang praktik pergantian Kantor Akuntan Publik. 

3. Bagi Regulator 

Menjadi satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan 

dengan praktek perpindahan Kantor Akuntan Publik. 
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4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan 

khususnya mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
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data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan interpretasi hasil. 

BAB V           PENUTUP  

Bab ini menguraikan simpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


