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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya 

profesi akuntan publik disuatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya 

perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. 

Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan 

publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak 

terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 

keuangan (Mulyadi). Jasa seorang akuntan publik semakin banyak 

dibutuhkan terlebih semakin banyaknya perusahaan publik. Dengan 

meningkatnya kebutuhan jasa audit, maka berpengaruh juga terhadap peran 

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 (Damayanti dan 

Sudarma, 2007:2). Dalam pasal 2 Kode Etik IAI berisi bahwa tiap anggota 

yang melakukan pekerjaan sebagai akuntan publik harus melaksanakan 

profesinya secara independen dan obyektif. 

Salah satu contoh kasus terkait independensi auditor seperti kasus 

KAP Arthur Andersen yang tidak menjaga independensinya sehingga KAP 

tersebut dicabut izinnya. Peraturan mengenai rotasi audit diatur dalam 
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PMKRI Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 mengharuskan pemberian jasa audit 

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling 

lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan pubik paling 

lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Dalam peraturan tersebut tentang jasa 

audit huruf a menyebutkan bahwa sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam 

rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang professional dan handal melalui 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. 

Menurut (Prastiwi dan Wilsya, 2009), manfaat lain adanya rotasi KAP adalah 

meningkatkan lingkungan kompetitif audit akibat meningkatnya kebutuhan 

akan jasa audit pada perusahaan-perusahaan go public maupun yang non-go 

public, dan mengurangi biaya audit. Perusahaan mempunyai banyak pilihan 

KAP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga adanya pilihan 

biaya audit (mencari KAP dengan audit fee yang lebih murah).  

Opini audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham atau 

pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Seperti yang dijelaskan 

dalam teori agensi bahwa manajemen sebagai pengelola memiliki kewajiban 

moral untuk bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan 

pemegang saham. Pertanggungjawaban manajemen dapat dinyatakan melalui 

laporan keuangan yang telah dibuat dan opini audit merupakan penilaian 

pihak independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Pernyataan opini 

dari seorang auditor tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian 

dari pemegang saham mengenai kinerja manajemen dalam mengelola 
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perusahaan. Oleh karena itu, manajemen cenderung untuk menghindari atau 

tidak menyukai opini qualified (Nikmah dan Rahardjo,2014).  

Peranan manajemen juga sangat penting dalam memilih KAP yang 

akan mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka. Ketika perusahaan 

melakukan pergantian manajemen maka susunan dewan direksi juga ikut 

berubah. Sehingga jika ada pergantian manajemen dari dewan direksi ataupun 

komisaris secara langsung akan berdampak pada auditor switching karena 

manajemen yang baru akan mencari KAP yang sesuai dengan pelaporan 

keuangan dan kebijaksanaan. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa 

perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan mengganti KAP-nya 

karena manajemen akan mencari KAP yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 

KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kredibiltas perusahaan. Oleh sebab itu, klien besar memiliki kecenderungan 

lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil. 

Manajemen dan perusahaan akan mencari KAP yang bereputasi tinggi karena 

investor dan para pihak yang menggunakan laporan keuangan lebih percaya 

pada hasil audit yang dikeluarkan oleh KAP yang mempunyai reputasi. Hal 

tersebut disebabkan karena pada dasarnya para investor dan para pemakai 

laporan keuangan menjadikan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas 

laporan keuangan. Expertise KAP merupakan salah satu atribut dalam servis 

KAP besar (Mardiyah, 2002).  
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Selain ukuran KAP, besar kecilnya ukuran perusahaan juga dapat 

mempengaruhi auditor switching. 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). Ketika pertumbuhan perusahaan semakin meningkat, 

maka dapat memicu terjadinya auditor switching karena perusahaan 

cenderung akan mengganti auditornya dengan auditor yang lebih besar untuk 

meningkatkan reputasi di perusahaan. 

 Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki dorongan 

kuat untuk melakukan auditor switching. Hal ini dapat disebabkan karena 

kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan 

evaluasi subjektifitas dan kehati-hatian auditor sehingga dalam kondisi ini 

perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching (Widowati, Anjar 

dan Mukodim, Didin 2012). Ketika perusahaan mengalami masalah 

keuangan,dan kondisi perusahaan tidak stabil  maka perusahaan terdorong 

untuk cenderung sering berganti KAP.  

Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2010) melakukan penelitian 

dengan variabel dependen adalah auditor switching dan variabel 

independennya pergantian manajemen, opini audit, financial distress, 

persentase perubahan ROA, Pergantian KAP dan pergantian klien. Didalam 

penelitian yang dilakukan Evi Dwi Wijayanti dan Indira Januarti 

menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk 
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melakukan auditor switching adalah variabel pergantian manajemen dan 

ukuran KAP. Sedangkan variabel opini audit, financial distress, persentase 

perubahan ROA, dan ukuran klien tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan auditor switching. 

Astrini dan Muid (2013) menguji variabel yang secara signifikan 

berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary hanyalah variabel 

audit tenure, sedangkan variabel lainnya seperti reputasi auditor, pergantian 

manajemen, financial distress dan opini akuntan tidak menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching secara voluntary. Pada 

penelitian Sudarno (2012) menyimpulkan bahwa yang berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP adalah selama lima tahun pengamatan (2006-2010) 

pada perusahaan manufaktur adalah ukuran KAP, kesulitan keuangan, 

pergantian manajemen, sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap 

pergantian KAP adalah kepemilikan publik, pergantian komite audit . 

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

sehingga dalam pengambilan kesimpulan menjadi ambigu. Sehingga peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang auditor switching. 

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan Evi Dwi Wijayani dan 

Indira Januarti (2010). Perbedaannya adalah variabel yang diteliti disini opini 

audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan kesulitan 

audit. Dan penelitian ini dilakukan di perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di BEI tahun 2007-2013.  
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Berdasarkan pertimbangan penelitian terdahulu, maka penulis akan 

menganalisis variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan, 

ukuran KAP dan kesulitan keuangan (financial distress) terhadap auditor 

switching. Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR 

SWITCHING” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor 

switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor 

switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah kesulitan keuangan (financial distress)  berpengaruh 

terhadap auditor switching yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk menguji apakah opini auditor berpengaruh terhadap auditor 

switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap 

auditor switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menguji apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor 

switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

auditor switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menguji kesulitan keuangan (financial distress) terhadap 

auditor switching yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik 

auditor switching yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi Regulator  

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi 

pembuat regulasi berkaitan dengan praktik perpindahan KAP oleh 

perusahaan go public yang berkaitan dengan dengan Undang-
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Undang Penanaman Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT). 

3. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya 

mengenai auditor switching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan auditor 

switching. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan, maka penelitian ini disusun secara 

sistematik yang terdiri dari lima bab sebagai berikut  

Bab I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang deskripsi teoritis variabel, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis. 

Bab III  METODE  PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 
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data, definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis 

data. 

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data, dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

Bab V PENUTUP  

 Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran.  

 

 


