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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Laporan keuangan merupakan salah salah satu media terpenting dalam 

mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaaan dan sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. 

Lapoaran keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan baik oleh pihak ekstrnal maupun pihak internal. Pihak 

internal ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban 

pengelolaan dana dari pihak eksternal, dipihak lain pihak eksternal ingin 

memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai 

pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. (Mulyadi, 2002) 

Informasi tentang suatu perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan 

yang diterbitkan perusahaan tersebut. Informasi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-phak 

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 apa saja yang akan diterapkan. Laporan keuangan disajikan 

dalam lima bentuk, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 



 2 

 

keuangan.( PSAK Nomor 1 revisi 2009). 

Manajemen menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepetingan terhadap laporan 

keuangan (Widiawan, 2011). Pihak-pihak 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 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 resiko 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 sabagai 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). 
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Mengingat perbedaan berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, 

maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, 

dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga masing-masing 

pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi. Guna menjamin kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan, maka perlu adanya suatu penilaian yang 

dilakukan oleh auditor independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh 

auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus 

kas sesuai dengan standar akuntasi keuangan Indonesia (IAPI, 2011). 

 Fenomena yang banyak terjadi sampai saat ini 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 biasa 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  
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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 kedalam sebuah laporan audit yang berisi opini 

audit tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya (Tida, 

2011). 

Auditor adalah seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan audit, yaitu 

melakukan penilaian 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 memeperoleh izin untuk memberikan jasa, 

sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang 

memperoleh izin usaha untukmemberikan jasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Pada umunya, 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 
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sudah tercantum di dalam Standar Propesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut 

UU RI No. 51 Tahun 2011, SPAP merupakan pedoman yang wajib untuk ditaati 

oleh akuntan publik dalam memberikan jasa akuntan publik. SPAP berupa buku 

yang di dalamnya mengandung modifikasi 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 

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 Public (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 ekonami harus ditempatkan dalam posisi 

yang tepat agar semua data ekonami dapat tersaji dengan baik, sehingga 

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dan 

mengevaluasi suatu laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonami 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 
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keuangan perusahaannya (Divianto, 2011). 

Ketika memberikan opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan, profesi 

akuntan publik (auditor) selalu menjaga independensinya. Independensi auditor 

mencakup dua aspek, yaiu independence in fact dan independence in appearance. 

Independence in fact adalah bentuk independensi yang membuat auditor 

seolah-olah berperan sebagaai pengamat yang profesional, 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 menjahui 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). 

Diaz (2009) berpendapat bahwa masa perikatan audit yang lama 

menyebabakan perusahaan merasa "nyaman" dengan hubungan yang terjalin 

selama ini antara auditor atau kantor akuntan publik (KAP) dengan pihak 

manajemen perusahaan yang akan mencapai tahap dimana auditor akan terikat 

secara emosional dan mengancam independensinya. Giri (2010) juga menyatakan 

hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dan klien akan menyebabkan 
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kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. 

Hubungan yang semakin dekat dengan kepentingan manajemen daripada dengan 

kepentingan publik. 

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. 

Reputasi KAP dikelompokkan menjadi dua yaitu big four yaitu dimana suatu 

perusahaan memakai salah satu jasa KAP yang tergolong perusahaan akuntan 

publik terbesar di Amerika, dan non big four yaitu jika suatu perusahaan tidak 

memakai salah satu dari perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika tersebut. 

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor 

akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah 

mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan 

Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. 

Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) 

tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut 

oleh auditor yang sama 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 umum atas laporan keuangan klien 

tersebut (pasal 3 ayat 2dan 3). 
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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. 

Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan 

kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru 

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

Pada saat perusahaan melakukan pergantian manajemen, maka perusahaan 

dapat menggunakan kebijakan baru yang ditetapkan oleh manajemen baru tersebut. 

Manajemen percaya bahwa opini audit yang tidak menyenangkan akan 

memepengaruhi harga saham dan kapasitas keuangan, qualified opinion dari 

seorang auditor kemungkinan besar akan membuat manajemen tidak nyaman dan 

pada akhirnya mereka akan mengakhiri kontrak antara perusahaan dengan 

manajemen. (Sulfiyah, 2010). 

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 

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

besarpula, dan ini sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memakmurkan 

investor. 

Penelitian mengenai auditor switching masih sangat menarik untuk diteliti 

karena hasil empiris penelitian terdahulu berbeda-beda, misalnya: Penelitian yang 

dilakukan Wijayanti dan Januarti (2011) menggunakan variabel pergantian 

manajemen, opini audit, financial distress, penurunan prosentase ROA, ukuran 

KAP, dan ukuran klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel 

pergantian manajemen dan ukuran KAP yang mempengaruhi perusahaan publik di 

Indonesia untuk melakukan auditor switching. 

Damayanti dan Sudarma (2008) menggunakan variabel fee audit, ukuran KAP, 

pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan ukuran 

KAP yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit dan ukuran KAP 

yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. 

Suparlan dan Andayani (2010) melakukan penelitian yang menggunakan 

variabel institutional investor, public ownership, share growth, large board, 

pergantian manjemen, leverage, ROE dan firm size. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya variabel pubic ownership, share growth, dan ukuran perusahaan  

yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan pergantian 

KAP. 

Penelitian yang dilakukan Sinarwati (2010) menggunakan variabel opini audit 

going concern, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel pergantian manajemen dan 

kesulitan keuangan yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk 

melakukan pergantian KAP. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Divianto (2011), dengan tujuan untuk mengetahui ukuran KAP dan opini audit 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian Divianto (2011) menunjukkan bahwa hanya ukuran KAP 

yang memiliki pengaruh dan opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada 

variabel independen, yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, pergantian 

manajemen, return on equity, serta alat analisis data yang digunakan. Sebagai 

tambahan, penelitian ini menggunakan variabel lain yang tidak ada dalam 

penelitian Divianto (2011), 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. 

Peneliti juga merubah periode penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2011) 

yang menggunakan periode (2004-2008), menjadi periode (2008-2012). Hal ini 

terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang "Jasa Akuntan Publik" dan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan 

Publik". Dengan mengubah periode penelitian diharapkan akan mempengaruhi 
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hasil penelitian. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian 

Divianto (2011) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di 

Indonesia untuk berpindah KAP. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah 

pergantian manajemen, reputasi KAP, ukuran klien dan return on equity 

mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai pengaruh ukuran KAP, ukuran klien, pergantian manajemen dan retun on 

equity terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012). 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian 

ini bermaksud menguji ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, pergantian 

manajemen, dan return on equity (ROE) dengan pergantian Kantor Akuntan 

Publik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik 

pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi pergantian Kantor 

Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur? 

3. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan 

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

Publik pada perusahaan manufaktur? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

ukuran KAP terhadap keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia 

untuk pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

ukuran perusahaan klien terhadap keputusan perusahaan manufaktur di 

Indonesia untuk pergantian Kantor Akuntan Publik. 

3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

pergantian manajemen terhadap keputusan perusahaan manufaktur di 

Indonesia untuk pergantian Kantor Akuntan Publik. 

4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

return on equity terhadap keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia 

untuk pergantian Kantor Akuntan Publik. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan 

 publik tentang  praktik  perpindaan  KAP yang dilakukan perusahaan. 
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2. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini manjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang 

 berkaitan dengan  praktik  perpindahan KAP oleh perusahaan go publik 

 yang erat kaitannya  dengan  Undang-undang Penanaman Modal (UU PM) 

 dan Undang-undang  Perseroan  Terbatas (UU PT). 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan 

 terhadap  pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai 

 pergantian Kantor  Akuntan Publik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

 kemungkinan  penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

 pembahasan 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 

yang lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam 

menyusun skripsi ini. 

Bab I pendahuluan. Bab ini pemaparan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
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sistematika  penelitian. 

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

menguraikan teori-teori yang  relevan, telaah penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan  hipotesis penelitian. 

Bab III 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 hasil dan pembahasan. Bab ini memaparkan deskripsi objek 

penelitian, analisi data dan interprestasi hasil. 

Bab V penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. Dalam 

bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 


