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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan suatu perusahaan digunakan sebagai sarana 

pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal. 

Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, laporan keuangan harus 

diaudit oleh seorang auditor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor 

harus objektif dan independen. Independensi seorang auditor bisa 

terancam jika terjadi hubungan kerjasama yang lama antara auditor dengan 

klien. Jensen dan Meckling (1976) dalam Wijayani dan Januarti (2011) 

menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan 

dan informasi asimetri antara principle dan agent. Konflik tersebut terjadi 

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

principal dan memicu biaya keagenan (agency cost). Dalam teori agensi, 

auditor independen berperan sebagai penengah agent dan principle yang 

berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk 

mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri 

sendiri oleh agen (manajer). Sehingga, untuk mencegah hilangnya 

independensi auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi 

auditor. Salah satu hal yang melatarbelakangi pemerintah mengatur 

kewajiban rotasi auditor adalah karenan adanya kasus KAP Arthur 

Anderson dengan kliennya Enron.  
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Menurut Nasser et. Al (2006) dalam Adityawati (2011) pergantian 

KAP yang sering akan mengakibatkan peningkatan fee audit. Ketika 

auditor pertama kali mengaudit satu klien, auditor harus memahami 

lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama 

sekali tidak paham dengan kedua masalah itu, maka biaya start up menjadi 

tinggi sehingga dapat menaikan fee audit. Selain itu, penugasan yang 

pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Akibat 

lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, 

yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun 

pertama akan menganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya 

semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan 

apabila audior tidak berganti (Pratitis, 2012). Dari beberapa akibat negatif 

di atas, seharusnya perusahaan melakukan banyak pertimbangan sebelum 

mengambil keputusan untuk melakukan auditor switching secara 

voluntary. Hal ini dikarenakan jika perusahaan sering melakukan auditor 

switching secara voluntary hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri.  

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian 

kantor akuntan publik dan mitra audit yang dilakukan secara periodik. 

Bukti campur tangannya pemerintah karena kepeduliannya terhadap 

independensitas auditor eksternal adalah dikeluarkannya Peraturan 

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

“Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah, 

pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-
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turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik 

kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan 

KAP boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak 

memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3). 

Peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini berawal 

dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, 

yang gagal 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. 

Penelitian ini melihat pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan 

perusahaan privat berpindah auditor dari KAP yang satu ke KAP yang 

lain. Klien berganti KAP dalam penelitian ini akan dilihat dari sisi klien 

sendiri dengan variabel pergantian manajemen. Pergantian manajemen 

dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan 

kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Kantor 

Akuntan Publik. Pergantian manajemen dapat diikuti oleh pergantian KAP 

sebab KAP dituntut untuk mengikuti kehendak manajemen, seperti 

kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen. Oleh karena itu 

manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu 

memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan. 

Faktor lain yaitu leverage yang diukur dengan menggunakan Debt 

To Equity Ratio merupakan salah satu rasio yang dapat melihat 
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kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. 

(Praptitorini dan Januarti, 2011) Dalam PSA 30, indikator going concern 

yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit 

adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). 

Kelangsungan perusahaan terdapat dari kuatnya financial yang dapat 

mendukung kinerja perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan maka hal tersebut dapat menjadikan perusahaan tersebut 

melakukan pergantian auditor. (Damayanti dan Sudarma, 2007)  Kesulitan 

keuangan perusahaan ditunjukkan oleh Zmijewski (1984) dalam Kadir 

(1994) salah satunya adalah dengan menggunakan solvabilitas. Rasio 

hutang termasuk kedalam solvabilitas.    

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak 

pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam 

big-4 dan non big-4. KAP big-4 dianggap lebih mampu meningkatkan 

indepedensi dibandingkan KAP yang kecil (Nasser et al. 2006) dan KAP 

non big-4 diaggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada 

KAP big-4. Klien cenderung berpindah KAP ke Big-4 untuk mencari audit 

yang lebih baik. Hasil penelitian Damayanti dan Sudarma (2008), 

Wijayanti (2010), Nasser et al. (2006), Wijayani dan Januarti (2011) dan 

Sudewa (2012) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh positif pada 

pergantian auditor. Sedangkan penelitian dari Sinason et al. (2001) 

menemukan ukuran KAP tidak berpengaruh pada pergantian auditor. 
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Dari penelitian yang beragam dengan variable sama terdapat 

ketidak konsistenan dalam hasil penelitiannya. Hasil penelitian Wijaya dan 

Sudarma (2016) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian KAP. Pada penelitian yang dilakukan 

Aprillia (2013) hasilnya adalah pergantian manajemen dan  financial 

distress tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, sedangkan ukuran 

KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting (2013) variabel financial 

distress berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 

Berdasarkan uraian tersebut dari penelitian yang bergam tersebut, 

peneliti termotivasi untuk membuktikan secara empiris apakah pergantian 

manajemen, financial distress, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap 

pergantian auditor. Penelitian empiris ini dikhususkan pada perusahaan 

manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan 

terbanyak di Bursa Efek Indonesia.  Di samping itu pemilihan perusahaan 

manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan kasus yang melibatkan 

perusahaan manufaktur lebih banyak atau mendominasi jika dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti 

mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERGANTIAN AUDITOR (STUDI EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2011-2014)" 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penulisan penelitian ini adalah : 

a. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap 

pergantian auditor ? 

b. Apakah leverage berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

c. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap 

pergantian auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pergantian auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian 

auditor.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bukti empiris 

tentang pengaruh pergantian manajemen, leverage dan ukuran 

KAP  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Bagi Regulator 
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Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang 

berkenaan dengan praktek pergantian KAP oleh perusahaan 

manufaktur yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya 

mengenai pergantian kantor akuntan publik. 

4. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bahwa pergantian manajemen, financial 

distress dan ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai pembahasan pergantian kantor akuntan publik. 

6. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai data tambahan, pengetahuan, dan 

informasi bagi penelitian berikutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, uraian variabel dan definisi operasionalnya, 

serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 


