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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) atau  yang sudah go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM). Semakin banyak perusahaan yang go public, maka 

semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Hal ini dapat menimbulkan terjadinya persaingan antar Kantor Akuntan 

Publik (KAP) guna mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha 

memberikan jasa audit sebaik mungkin. Banyaknya KAP yang beroperasi saat 

ini, memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan 

KAP  yang  sama  atau  melakukan  pergantian KAP yang dikenal dengan 

istilah auditor switching (Susan dan Trisnawati, 2011). 

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk 

mempertanggungjawabkan aktivitas manajemen. Laporan keuangan memiliki 

informasi yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal untuk 

pengambilan keputusan. Pihak internal adalah manajemen perusahaan dalam 

menentukan kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. 

Informasi yang andal dari pihak manajemen mengenai pertangungjawaban 
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dana yang diinvestasikan dan informasi lain yang dijadikan dasar pengambilan 

keputusan sangat dibutuhkan para pihak eksternal seperti pemegang saham, 

kreditur, calon investor, kantor pelayanan pajak, dan organisasi buruh 

(Mulyadi, 2002). Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan suatu perusahaan, maka informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak 

menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut dapat dipenuhi. Untuk 

menjamin kewajaran informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan, maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor independen. 

Pratini dan Astika (2013) mengemukakan bahwa isu independensi  

sering  digunakan sebagai alasan untuk melakukan penggantian auditor. 

Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki  kejujuran yang tinggi,  

yang berkaitan erat  dengan objektivitas (Independence in fact) dan pandangan 

pihak lain terhadap diri auditor yang berhubungan dengan pelaksanaan audit 

(Independence in appearance). Independensi auditor merupakan kunci utama 

untuk menilai kewajaran laporan keuangan, karena apabila auditor dapat 

mempertahankan independensinya, maka kemungkinan kualitas audit menjadi 

lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien.  

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memberlakukan adanya pergantian auditor atau KAP secara mandatory 

(wajib). Kewajiban rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah Indonesia 
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melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa perusahaan diharuskan 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah 

mendapatkan penugasan audit selama lima tahun berturut-turut.Ketentuan 

mengenai akuntan publik kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa 

Akuntan Publik”. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diantaranya 

adalah Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

maksimal enam tahun buku berturut-turut sedangkan oleh seorang akuntan 

publik maksimal tiga tahun buku berturut-turut (Astrini dan Muid, 2013). 

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang 

dilakukan oleh klien (perusahaan). Pergantian auditor atau KAP dapat 

dibedakan menjadi pergantian auditor secara mandatory (wajib) dan 

pergantian auditor secara voluntary (sukarela). Pergantian auditor secara 

mandatory (wajib) dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau 

peraturan yang berlaku umum, sedangkan pergantian auditor secara voluntary 

(sukarela) dilakukan oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang 

mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor atau KAP.  

Perusahaan dalam melakukan auditor switching dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.Faktor pertama yaitu audit fee, Fajrin (2015) mendefinisikan 

audit fee sebagai hak yang didapat oleh auditor atas jasa yang telah diberikan 

kepada klien. Menurut Mulyadi (2002: 63) besarnya fee anggota dapat 
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bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang 

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa 

tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan 

profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien 

dengan cara menawarkanfee yang dapat merusak citra profesi dan anggota 

KAP juga tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjensi apabila 

penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Pergantian auditor 

dilakukan karena fee audit yang ditawarkan oleh suatu KAP terlalu tinggi 

terhadap suatu perusahaan sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara 

perusahaan klien dengan KAP. 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi auditor switching yaitu 

opini going concern. Opini going concern merupakan opini audit yang 

dikeluarkan oleh auditor dimana seorang auditor ingin memastikan 

perusahaan yang diaudit dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Auditor mempunyai tanggungjawab terhadap penilaian dan pernyataan 

pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh 

manajemen. Opini audit going concern yang dikeluarkan auditor diyakini 

memiliki pengaruh yang besar terhadap pergantian auditor (Carcello dan 

Neal, 2003 dan Vanstraelen, 2000 dalam Astuti dan Ramantha, 2014) 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi auditor switching yaitu 

financial distress yang merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan kemungkinan terjadinya kebangkrutan (Astuti dan 

Ramantha, 2014). Jika perusahaan mengalami kebangkrutan maka akan 
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muncul biaya kebangkrutan yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aset 

dibawah harga pasar, likuidasi, dan sebagainya (Ambarwati, 2010 dalam 

Fajrin, 2015). Menurut (Francis dan Wilson, 1988 dalam Pradana dan 

Suputra, 2015) perusahaan klien yang mengalami  financial distress akan 

cenderung mencari auditor yang  memiliki independensi yang tinggi untuk 

meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur serta 

mengurangi risiko litigasi. 

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi auditor switching yaitu 

ukuran perusahaan klien.Juliantari dan Rasmini, 2013 mengemukakakn 

bahwa ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala untuk 

mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan  

keuangan perusahaan Perusahaan yang besar biasanya memilih menggunakan 

KAP besar, biasanya perusahaan yang besar memiliki masalah  yang lebih 

rumit dibandingkan dengan perusahaan kecil.  Jika tidak adanya kesesuaian 

ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang 

kecil maka akan menimbulkan pergantian auditor ( Utami, 2015). 

Faktor kelima yang mempengaruhi auditor switching yaitu 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

atas saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Menurut 

Sutedi (2012:21) dalam Fajrin (2015) investor institusional meliputi lembaga 

keuangan yang mencakup bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, 

perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lain. Tingginya kepemilikan 

institusional mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan 
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voting mereka yang akan memengaruhi kebijakan manajemen termasuk 

dalam memilih auditor, dimana auditor independen memiliki peranan penting 

dalam proses monitoring agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas 

dan dapat dipercaya sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan untuk 

mengganti auditor yang lebih berkualitas. 

Faktor keenam yang dapat mempengaruhi auditor switching yaitu 

kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan dapat dikaitkan dengan 

kehadiran “ loss of control” (Abdel-Khalik, 1993 dalam Fitriani dan 

Zulaikha, 2014). Semakin kompleks suatu perusahaan maka semakin tinggi 

“loss of control” yang terjadi. Apabila kompleksitas perusahaan tidak 

didukung dengan sistem pengendalian yang baik akan berdampak buruk pada 

kelangsungan hidup perusahaan. Semakin bertambahnya jumlah anak 

perusahaan dan kegiatan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

meningkatkan kompleksitas perusahaan tersebut, dan semakin tinggi 

kompleksitas perusahaan maka semakin besar pula risiko kehilangan 

pengendalian perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan akan semakin 

cenderung melakukan pergantian auditor. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor 

di atas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014) 

bahwa audit fee berpengaruh positif terhadap auditor switching. Hasil ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Pradhana dan Suputra (2015) dan 

Utami (2015). Faktor lain yaitu opini going concern, Astuti dan Ramantha 

(2014) telah membuktikan melalui penelitiannya bahwa faktor opini going 
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concern berpengaruh positif terhadap auditor switching. Hasil ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Robbitasari dan Wiratmaja (2013) serta 

penelitian yang dilakukan oleh Pradhana dan Suputra (2015) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013. Faktor  

financial distress dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) 

membuktikan bahwa faktor financial distress berpengaruh terhadap auditor 

switching. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan 

Astika (2015) mengenai Fenomena Pergantian Auditor di Bursa Efek 

Indonesia. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti dan Ramantha (2014), Fajrin (2015) dan Aprillia (2013) yang 

memperoleh hasil bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching.  

Faktor ukuran perusahaan klien juga telah diteliti oleh Astuti dan 

Ramantha (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan klien berpengaruh 

positif terhadap auditor swiching. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriani dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Faktor selanjutnya yaitu 

kepemilikan institusional, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2015) 

menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional  

terhadap auditor switching. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Robbitasari dan Wiratmaja (2013) yang memperoleh hasil 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Faktor lain yang berpengaruh terhadap auditor switching yaitu 
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kompleksitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan 

Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh 

terhadap auditor switching. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2015) yang memperoleh hasil bahwa kompleksitas perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching. Akan tetapi, 

penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan 

hasil penelitian dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti  periode waktu 

dan objek  yang digunakan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan 

Ramantha (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

penulis menambahkan dua variabel yaitu kepemilikan institusional dan 

kompleksitas perusahaan. Selain itu penulis juga menggunakan periode 

penelitian yang berbeda yaitu periode 2011-2015. Sehingga dalam penelitian 

ini penulis akan meneliti mengenai “PENGARUH AUDIT FEE, OPINI 

GOING CONCERN, FINANCIAL DISTRESS, UKURAN 

PERUSAHAAN KLIEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN 

KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP AUDITOR 

SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Periode 2011-2015)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh audit fee, opini going 

concern, financial distress, ukuran perusahaan klien, kepemilikan 

institusional, dan kompleksitas perusahaan terhadap auditor switching. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah audit fee berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah opini going concern berpengaruh tarhadap auditor switching? 

3. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching? 

4. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

6. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh audit feeterhadap auditor switching. 

2. Menguji pengaruh opinigoing concern terhadap auditor switching. 

3. Menguji pengaruh financial distress terhadap auditor switching.  

4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching. 
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5. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap auditor switching. 

6. Menguji pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap auditor switching. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Dapat dijadikan bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang 

praktik auditor switching yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi Penulis  

Dapat dijadikan tambahan wawasan dalam pengembangan pengetahuan 

yang berkaitan dengan bidang pengauditan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti tentang auditor switching. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang uraian variabel penelitian definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

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

interpretasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 

 




