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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

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 membutuhkan 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, 2010) . 

Pihak-pihak manajemen mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan 

laporan keuangan, sebagai cerminan atas prestasi kerja mereka kepada 

pemilik menyatakan baik pemilik perusahaan (principle) maupun manajer 

(agent) merupakan pemaksimum kesejahteraan, sehingga adanya 

kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dengan 

mengorbankan kepentingan orang lain. karena laporan keuangan memiliki 

potensi dipengaruhi kepentingan pribadi, maka dibutuhkan pihak ketiga yang 

independen untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran dalam isi suatu 

laporan keuangan. untuk membantu pihak eksternal sebagai pemakai laporan 

keuangan yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan informasi yang 

benar dari suatu laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Inilah 
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peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua 

pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut yaitu untuk 

memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran 

laporan keuangan yang disajikan.   

Untuk dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan, auditor independen mampu menjamin bahwa laporan 

keuangan relevan dan reliabel (Muliana dan Icuk, 2010).Independensi auditor 

merupakan kunci utama dari profesi audit, yang di dalamnya ialah menilai 

kewajaran laporan keuangan perusahaan.Independensi auditor agar tetap 

terjaga, dibutuhkan suatu peraturan yang ketat dan jelas untuk mengatur 

perikatan auditor (Joanna dan Wang, 2006).  

Kewajiban rotasi auditor diatur oleh pemerintah Indonesia dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 

mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut 

menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari 

suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun (enam) buku 

secara berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) 

tahun buku berturut.  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).   
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Menurut Wibowo 2009 dalam Wijayani menyatakan. KAP besar dalam 

hal ini KAP yang berpartner dengan KAP Big Four memiliki kemampuan 

melaksanakan penugasan audit yang lebih tinggi daripada KAP non Big Four. 

“Suatu perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar akan memiliki 

kemungkinan yang kecil untuk berganti KAP” (Wijayani, 2011). 

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi mutlak harus ada pada 

diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia 

memberi asersi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika 

pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak-pihak lain selalu 

mempertanyakan apakah auditor independen dalam menjalankan tugasnya 

(Nuryanti, 2011).  

Keraguan tentang independensi ini bertambah berat karena kantor akuntan 

publik selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa non-audit kepada 

klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini menambah besar 

jumlah dependensi secara finansial kantor akuntan kepada kliennya. Untuk 

menekankan independensi auditor dari manajemen, penunjukan auditor di 

banyak perusahaan dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat umum 

pemegang saham, atau komite audit (IAPI, 2011 : PSA No. 04 SA Seksi 230 

paragraf 7). Pergantian KAP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan 

klien dan financial distress. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena pendapat 
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WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan 

investasi pihak eksternal.  

Wajar jika ada yang mempertanyakan apakah pihak auditor dapat 

mempertahankan ke independensitas nya. Flint (1988) menyatakan bahwa 

independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan 

klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. 

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam berkurangnya independensitasnya 

auditor adalah adanya auditor tenure yang panjang. Flint (1988) bahwa audit 

tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan 

“hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional 

dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi 

auditor terancam. kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika 

mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan 

evaluasi objektif dari bukti saat ini. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Vina Kurniaty (2014) yang menggunakan variabel pergantian manajemen, 

opini audit, finansial distress, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien 

sebagai faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian KAP.  

Berdasarkan uraian diatas penelitian akan mengambil judul PENGARUH 

OPINI AUDIT, PERGANTIAN MANAJEMEN, UKURAN PERUSAHAAN 

KLIEN, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PERUSAHAAN 

YANG MELAKUKAN PERGANTIAN KAP (Studi Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI 2010-2013). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP? 

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP? 

3. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian KAP? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap pergantian KAP? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap pergantian KAP. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian 

KAP. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap 

pergantian KAP. 

4. Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap pergantian KAP. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik  

 Menjadi salah satu informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik 

pergantian auditor yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi Akademisi  

 Diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap 

pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian KAP. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan peneliti selanjutnya mengenai pembahasan pergantian 

KAP. 
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E. Sistematika Penulisan  

Sebagai acuan untuk memudahkan dalam penelitian ini maka penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut; 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah dan tujuan penelitian. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi definisi 

dan teori, tinjauan penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bab 

ini juga menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian dan perumusan 

hipotesis penulisan. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel penelitian. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan 

mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, definisi variabel serta metode analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data pada penelitian.   

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan membahas deskripsi data penelitian dan 

menjelaskan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya 

bab ini menjelaskan mengenai pengujian hipotesis, analisis dan 

pembahasan.  
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BAB V. PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data yang 

digunakan dan keterbatasan penelitian serta rekomendasi yang ditujukan 

untuk penelitian selanjutnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


