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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kebutuhan perusahaan akan adanya jasa audit pada saat sekarang ini 

semakin menuntut auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya. Tugas 

auditor adalah memberikan opini audit yang berkualitas dan selalu dituntut 

untuk mampu menjaga independensinya. Independensi merupakan sikap 

mental yang bebas dari pengaruh maupun tekanan pihak lain, jujur serta 

mempertimbangkan fakta sesuai kenyataannya. Sikap ini merupakan kunci 

utama bagi profesi akuntan publik dan sangatlah penting untuk kualitas audit

(Merawati at al., 2013). Dalam penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) 

ditemukan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung mendapatkan opini non 

going concern ketika tidak melakukan pergantian auditor (auditor switching). 

Ini menunjukkan indikasi kurangnya tingkat independensi kurangnya tingkat 

independensi auditor di Indonesia.

Opini audit yang diberikan oleh auditor menjadi penting untuk bahan 

pertimbangan. Kesalahan di dalam memberikan opini akan sangat fatal 

akibatnya. Adanya berbagai kasus manipulasi yang menyebabkan berbagai 

perusahaan besar bangkrut dan banyaknya hasil penelitian yang masih 

beragam (Januarti, 2009).
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Keberadaan komite  audit sebagai salah satu aspek implementasi good 

corporate governance juga memiliki peranan penting dalam melakukan 

pengawasan atas kinerja auditor eksternal. Komite audit diharapkan dapat 

menjaga independensi auditor dan mengurangi konflik yang menjurus pada 

terjadinya pergantian auditor terutama yang disebabkan oleh penerbitan opini 

audit going concern (Merawati at al., 2013).

Menurut Teoh (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2007)

Perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor (auditor switching) 

untuk menghindari penerimaan opini going concern dalam dua cara. Pertama, 

jika auditor bekerja pada perusahaan tertentu, perusahaan dapat mengancam 

melakukan pergantian auditor. Kedua, bahkan ketika auditor tersebut 

independen, perusahaan akan memberhentikan akuntan publik (auditor) yang 

cenderung memberikan opini going concern, atau sebaliknya akan menunjuk 

auditor yang cenderung memberikan opini going concern. Oleh karena itu, 

untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi 

objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang 

memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan 

konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi 

wajib auditor (AICPA, 1978a; AICPA 1978b dalam Nasser et al., 2006)

Pemerintah telah mengatur kewajiban untuk rotasi auditor dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini 

menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 
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entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima tahun 

buku berturut- turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga 

tahun buku berturut- turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui 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 publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun 

buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3) 

(Lely, 2012).

Carcello dan Neal (2000,2003) dalam Merawati at al.(2013) 

menemukan bahwa pergantian auditor setelah penerbitan opini audit going 

concern diakibatkan oleh adanya keyakinan manajemen untuk mencari 

auditor yang lebih fleksibel dengan kepentingan manajemen sehingga 

mengganti auditor sebelumnya. Peran dan karakteristik komite audit dalam 

situasi tersebut dipercaya dapat menghalangi usaha manajemen dalam 

melakukan pergantian auditor. Keberhasilan komite audit dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dipengaruhi oleh berbagai 

keragaman sumber daya anggota komite audit yang dapat dilihat dari 

berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman serta aktivitas yang dilakukan oleh anggota komite audit itu 

sendiri (Rustiarini, 2012).
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Hudaib dan Cooke (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

klien yang diaudit (auditee) memiliki kecenderungan untuk mengganti 

auditornya karena tidak memperoleh opini yang sesuai dengan harapan 

perusahaan yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified). Temuan ini 

bertentangan dengan hasil temuan Damayanti dan Sudarma (2008) yang 

menyatakan bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh pada 

pergantian auditor. 

Penelitian Merawati at al. (2013) dengan judul Pengaruh Karakteristik 

Komite Audit Pada Hubungan Opini Audit Going Concern dengan 

Pergantian Auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

opini audit going concern dengan pergantian auditor, dan untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik komite audit terhadap keduanya. Analisis data 

dilakukan dengan metode regresi logistik. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari ICMD dan mengakses website 

www.idx.co.id.Penelitian ini menggunakan 4 variabel moderasi, yaitu 

Independensi komite audit, keahlian akuntansi dan keuangan, keahlian dan 

pengalaman tata kelola, dan aktivitas komite audit, dengan variabel 

independen opini audit going concern dan pergantian auditor sebagai variabel 

dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit going 

concern berpengaruh negatif dan signifikan pada kemungkinan perusahaan 

melakukan pergantian auditor. Independensi dan keahlian akuntansi dan 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap hubungan opini audit going 

http://www.idx.co.id/
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concern dengan pergantian auditor, sedangkan keahlian dan pengalaman tata 

kelola dan aktivitas komite audit tidak berpengaruh pada hubungan keduanya.

Adanya perbedaan hasil dari penggunaan proksi yang sama pada 

penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan topik ini masih menarik 

untuk diteliti lebih lanjut dengan melakukan pendekatan kontingensi, dimana 

variabel moderasi atau variabel kontingensi kemungkinan mempengaruhi 

hubungan variabel opini audit going concern dengan pergantian auditor.

Penelitian ini menguji kembali penelitian dari Merawati et al. (2013) 

dengan mengurangi variabel keahlian dan pengalaman tata kelola dan 

aktivitas komite audit karena variabel tersebut tidak memoderasi hubungan 

opini audit going concern dengan pergantian auditor. Berdasarkan uraian 

diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Independensi 

Komite Audit, Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit 

Terhadap Hubungan Opini Audit Going Concern Dengan Pergantian 

Auditor (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia)”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah opini audit going concern berpengaruh pada pergantian auditor?

2. Apakah independensi komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit 

going concern dengan pergantian auditor?

3. Apakah keahlian akuntansi dan keuangan komite audit berpengaruh pada 

hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah opini audit going concern berpengaruh pada 

pergantian auditor.

2. Untuk mengetahui apakah independensi komite audit berpengaruh pada 

hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.

3. Untuk mengetahui apakah keahlian akuntansi dan keuangan komite audit 

berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian 

auditor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sebagai bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik

pergantian auditor yang dilakukan diperusahaan dan dapat digunakan 

sebagai saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam praktik akuntan 

publik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar dalam 

upaya untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. 
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3. Bagi investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan tekait dengan investasi dan 

kredit yang diberikan, terutama menyangkut kelangsungan hidup 

perusahaan (emiten).

4. Peneliti Berikutnya

Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang auditing, terutama 

untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh karakteristik komite audit 

pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor ini 

dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.

BAB II  Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis.
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BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis 

data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini 

disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas  

hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan.

BAB V  Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 


