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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan karena kinerja 

manajemen suatu perusahaan dapat di tunjukkan melalui penyajian laporan 

keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak seperti: manajemen, 

calon investor, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan yang telah 

dibuat oleh perusahaan tidak akan serta merta dipercayai oleh pihak eksternal. 

Karena alasan tersebut, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh 

auditor berupa pemeriksaan laporan keuangan kepada perusahaan yang 

bersangkutan. Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan, bahwa 

laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan reliable, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

(Singgih dan Bawono, 2010 dalam Juliantari dan Rasmini, 2013). 

       Pemeriksaan ini diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang disajikan 

terpercaya, dan bagi pihak eksternal bisa mendapatkan keyakinan untuk 

menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar dari pengambilan keputusan-

keputusannya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Tanpa adanya pengawasan 

yang dilakukan auditor ini, mungkin saja laporan keuangan ini tidak cukup 

dipercaya, karena dari sudut pandang pihak eksternal, perusahaan mempunyai 

kepentingan yang tidak diketahui oleh pihak lain. 
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       Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, 

maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 

Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien 

(perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Banyaknya 

KAP yang ada saat ini membuat perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap 

menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (auditor switch) 

(Divianto, 2011). 

       Auditor switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan klien.  Auditor switching dapat terjadi secara voluntary (sukarela) atau 

secara mandatory (wajib). Kewajiban rotasi auditor di Indonesia diatur oleh 

pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Pembatasan jangka 

waktu perikatan dianggap perlu dilakukan, karena jangka waktu perikatan yang 

panjang dapat menyebabkan auditor menjalin hubungan kekeluargaan yang 

berlebihan. Hubungan ini bisa mengancam penurunan kualitas dan kompetensi 

auditor saat mengevaluasi bukti audit (Nasser, et al., 2006 dalam Juliantari dan 

Rasmini, 2013).  

       Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor secara 

sukarela. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan, maka hal 

ini menimbulkan kecurigaan dari stakeholder. Muncul pertanyaan mengapa 

perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan bertentangan 

dengan peraturan rotasi audit yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. 



3 
 

Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan 

keuangan. Nazri et al. (2012) menyatakan bahwa perusahaan selalu 

menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses pergantian auditor 

(Fitriani dan Zulaikha, 2014). 

       Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan auditor 

switching, antara lain: opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan 

ukuran perusahaan klien. Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau 

pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor 

melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini 

dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para 

pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal (Pawitri dan Yadnyanya, 2015). 

Chow dan Rice (1982) dalam Putra (2014) menyatakan bahwa perusahaan lebih 

sering mengganti auditor setelah menerima qualified opinion atas laporan 

keuangannya, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) 

menunjukkan bukti yang berbeda, opini audit tidak berpengaruh signifikan pada 

pergantian KAP.  

       Adanya Chief Executive Officer (CEO) baru mungkin akan merubah 

kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti 

dan Sudarma, 2008 dalam Juliantari dan Rasmini, 2013). Adanya pergantian 

manajemen (CEO) yang baru memungkinkan perusahaan untuk memilih auditor 

baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan 

tersebut. Pratini dan Astika (2013) berhasil membuktikan adanya pengaruh 

pergantian manjemen pada auditor switching. Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan Fitriani dan Zulaikha (2014) serta Astrini dan Muid (2013) menemukan 

bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi auditor switching.  

       Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau 

kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam riset 

ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan The Big 4. Memilih Kantor 

Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan 

ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang 

sudah menggunakan KAP The Big 4, mereka cenderung enggan untuk berganti 

KAP (Pawitri dan Yadnyanya, 2015).  Hasil penelitian Pratitis (2012) serta 

Juliantari dan Rasmini (2013) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh 

signifikan pada auditor switching. Sementara itu penelitian Satriantini, et al. 

(2014) tidak mendapatkan bukti bahwa auditor switching dipengaruhi oleh ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP). 

       Perusahaan klien yang besar memiliki kompleksitas usaha, dan peningkatan 

sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, sehingga permintaan 

yang sangat tinggi bagi perusahaan audit independen untuk mengurangi biaya 

keagenan (Juliantari dan Rasmini, 2013). Penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan klien berpengaruh pada auditor switching, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014). Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) tidak berhasil membuktikan adanya 

pengaruh ukuran klien pada auditor switching. 
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       Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh 

Juliantari dan Rasmini (2013) yang berjudul Auditor Switching dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Juliantari dan 

Rasmini (2013) adalah peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu 

financial distress, menurut Astrini dan Muid (2013) financial distress merupakan 

kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. 

Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut 

menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Tanda-tanda 

perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari laporan 

keuangannya. Apabila kewajiban keuangan lebih besar daripada kekayaan maka 

dapat dikatakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Pada jenis 

sampel penelitian ini peneliti mengambil sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode yang digunakan yaitu tahun 2010-

2014. 

       Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  

melakukan  penelitian  mengenai opini audit, pergantian manajemen, ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan, dan financial distress suatu  

perusahaan. Berdasarkan  hal tersebut,  maka  peneliti  melakukan  penelitian  

yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERUSAHAAN MELAKUKAN AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2014) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching? 

5. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diutarakan, maka dapat diketahui 

bahwa  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor switching. 

5. Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap auditor switching. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 
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Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik auditor 

switching yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai auditor switching pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan serta 

sebagai referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan auditor switching. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai dengan bab 

lima yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori keagenan, auditor switching, 

opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, financial distress, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, dan kerangka teoritis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional 

variabel, dan alat analisis data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, metode analisis data, serta 

interpretasi hasil dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, serta saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

  




