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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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. 

Kepentingan pribadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan, sementara 

pengguna laporan keuangan sangat membuhkan laporan keuangan yang bisa 

dipercaya. 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). 

Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap 

perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi di Indonesia dapat 

menimbulkan persaingan antara KAP satu dan KAP lainnya, sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari KAP satu ke KAP lain. 

Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai 

kredibilitas yang baik, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh 

auditor yang independen agar auditor dapat bersikap obyektif dan independen 

terhadap informasi yang disajikan (Damayanti dan Sudarma, 2008). 
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Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. 

Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan 

tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran 

laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak 

mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang 

ditemukannya selama proses pelaksanaan audit (Wijayani, 2011). 

Independensi akuntan public mencakup dua aspek, yaitu: (1) 

independence in fact, dan (2) independence in appearance. independence in 

fact berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan 

fakta-fakta dan tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya. Sedangkan independence in appearance berarti adanya kesan 

masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan 

publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya, misalnya : Pemberian 

fasilitas dan bingkisan oleh klien, lamanya hubungan antara akuntan public 

dengan klien, hubungan keluarga akuntan dengan klien, hubungan usaha dan 

keuangan dengan klien (Winarna, 2005). 

Hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik ( KAP) 

dan klien menimbulkan keraguan mengenai independensi auditor. Hubungan 

kerja yang panjang ini kemungkinan akan mempengaruhi obyektifitas dan 

independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien 

diyakini akan mempengaruhi sikap mental serta opini mereka (Sumarwoto, 

2006) dalam Wijayani (2011). 
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Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk 

mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga menggangu 

independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP 

secara wajib (mandatory) yang dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan 

pergantian auditor dan KAP secara wajib diharapkan akan meningkatkan 

independensi  auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Giri, 

2010). 

Adanya pemikiran tentang pergantian KAP ini berawal dari  kegagalan  

KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat Tahun 2001 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. 

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

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

Jika perusahaan mengganti KAP setelah mengaudit sesuai dengan peraturan 

maka hal tersebut tidak menjadi pertanyaan karena pergantian tersebut bersifat 

mandatory (wajib). Namun, jika perusahaan mengganti KAP secara voluntary 

(diluar peraturan pemerintah) maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan 

kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor yang 

mempengaruhinya (Sinarwati, 2010).  

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien dan 

financial distres. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat 

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena pendapat WTP atas 

laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan investasi 

pihak eksternal. Calderon dan Ofobike (2008) dalam Juliantari dan Rasmini 

(2013) menemukan bahwa opini audit berpengaruh signifikan pada pergantian 

KAP, akan tetapi Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayani (2011) 

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). Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan 

klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan 

kebijakan akuntansi perusahaan. Sinarwati (2010) dan Wijayani (2011) 
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berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manjemen pada auditor 

switching. Sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma 

(2008), Suparlan dan Andayani (2010) dan Juliantari dan Rasmini (2013) 

menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi 

auditor switching. 

Perusahaan akan berupaya untuk menggunakan KAP yang memiliki 

kredibilitas tinggi dengan tujuan agar kredibilitas laporan keuangan di mata 

pemakai laporan keuangan akan meningkat (Halim 1997, dalam Damayanti 

dan Sudarma, 2008). KAP big-4 diketahui memiliki kemampuan untuk 

menjaga tingkatan independensi daripada KAP non big-4, karena mereka 

biasanya menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien. Hasil 

penelitian Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayani (2011) dan 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). 

Ukuran Perusahaan merupakan besarnya ukuran perusahaan yang 

diukur berdasarkan total asset. Perusahaan besar akan dituntut untuk beralih ke 

KAP yang besar karena umumnya perusahaan besar memiliki operasional 

yang besar juga sehingga dibutuhkan auditor yang mempunyai keahlian lebih 

yang berasosiasi dengan KAP besar (Willenborg, 1999 dalam Chadegani et al, 

2011 dalam Saputri, 2014). Penelitian yang telah dilakukan Suparlan dan 

Andayani (2010), dan Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil membuktikan 
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bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh pada pergantian Kantor Akuntan 

Publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2011) dan 

Santriantini et al. (2014) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran 

klien pada auditor switching. 

Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari 

pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada 

perusahaan-perusahaan yang mengalamai financial distress (kesulitan 

keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah 

KAP. Perusahaan yang bermasalah tersebut memiliki kecenderungan yang 

lebih besar untuk berpindah auditor daripada perusahaan yang sehat (Schwartz 

dan Menon, 1985) dalam Wijayani (2011). Hudaib dan Cooke (2005) dalam 

Wijayani (2011) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan finansial 

cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang lebih 

sehat. Dengan demikian, perusahaan yang sedang mengalami masalah 

keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat. 

Sinarwati (2010) juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara financial distress dan keputusan perusahaan untuk berpindah KAP. Di 

sisi lain Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayani (2011), menemukan bahwa 

perusahaan yang mengalami financial distress tidak menjadi penyebab untuk 

mengganti KAP. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapatnya 

ketidakkonsistenan atas hasil riset-riset terdahulu dengan menggunakan 

proksi, dimensi waktu dan tempat yang berbeda dan jika terjadi pergantian 
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KAP oleh perusahaan (diluar ketentuan UU) maka akan menimbulkan 

pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui 

faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah opini audit, pergantian manajemen, ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran klien (perusahaan) dan financial 

distress (kesulitan keuangan) berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian empiris ini dilakukan pada semua 

perusahaan yang terdaftar di BEI.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti 

mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERUSAHAAN MELAKUKAN AUDITOR 

SWITCHING”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah opini audit mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor 

switching ? 

2. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan auditor switching ? 

3. Apakah ukuran KAP mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor 

switching ? 
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4. Apakah ukuran klien mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor 

switching ? 

5. Apakah financial distres mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

auditor switching ? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

b. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

c. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh  ukuran KAP terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

d. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran klien terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

e. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh financial distress 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

 

2.  Kegunaan penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Profesi Akuntan Publik 
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Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik 

perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan. 

b. Bagi Regulator 

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan 

dengan praktik perpindahan KAP oleh perusahaan go public yang 

sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya 

mengenai auditor switching. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

kemunkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

pembahasan auditor switching. 

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, metode 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian 

 

 

 

 


