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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang go public mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat 

tanggung jawab dari aktivitas manajemen. Laporan keuangan tersebut akan 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi dan kegiatan keuangan 

dari suatu perusahaan. Kinerja manajemen suatu perusahaan dapat di 

tunjukkan melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki 

informasi yang digunakan oleh beberapa pihak untuk mengambil keputusan, 

yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pemilik perusahaan 

dan manajemen perusahaan yang menentukan kebijakan, sedangkan pihak 

eksternal adalah investor, calon investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan 

yang sangat membutuhkan informasi mengenai pertanggungjawaban dana 

investasi dan informasi lain dari pihak manjemen yang dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. 

Kepentingan pribadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan, 

sementara pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan laporan 

keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Banyaknya pihak yang 

berkepentingan atas laporan tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh auditor berupa pemeriksaan laporan keuangan sebelum 

laporan tersebut dipublikasikan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan 
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laporan keuangan yang disajikan akurat dan dapat dipercaya, sehingga 

kebutuhan masing-masing pengguna laporan tersebut dapat terpenuhi dan 

laporan tersebut menjadi dasar bagi pihak eksternal dalam pengambilan 

keputusan terhadap perusahaan tersebut. 

Prosedur pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) melalui seorang auditor yang independen. Auditor 

yang memiliki sikap independensi berarti auditor tersebut bersikap netral dan 

objektif, sehingga auditor tidak bergantung, tidak dikendalikan, dan bebas 

dari pengaruh pihak-pihak tertentu. Namun, hubungan antara KAP sebagai 

pemeriksa dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas yang telah lama 

terjalin dapat mengancam kurangnya independensi auditor sehingga secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan 

oleh auditor (KAP). Untuk menghindari hal ini maka diberlakukanlah 

peraturan mengenai kewajiban pergantian KAP oleh perusahaan. 

Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang dilakukan oleh perusahan (klien) dalam pemberian penugasan 

audit atas laporan keuangan. Auditor switching bisa terjadi karena adanya 

regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi 

KAP (mandatory) dan juga karena keinginan dari perusahaan untuk 

melakukan pergantian secara sukarela diluar peraturan yang berlaku 

(voluntary) (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Kewajiban rotasi auditor diatur oleh pemerintah Indonesia dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 
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yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa 

Akuntan Publik”. Pembatasan jangka waktu perikatan dianggap perlu 

dilakukan, karena jangka waktu perikatan yang panjang dapat menyebabkan 

auditor menjalin hubungan kekeluargaan yang berlebihan dengan klien. 

Hubungan ini bisa mengancam penurunan kualitas dan kompetensi auditor 

saat mengevaluasi bukti audit (Nasser, et al., 2006 dalam Juliantari dan 

Rasmini, 2013). Perubahan dalam peraturan ini mencakup dua hal,  yaitu: 

pertama, pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan suatu 

entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun 

buku secara berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selama tiga tahun 

buku secara berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dan Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah 

satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan 

klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3) (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Namun, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan 

kembali peraturan baru yang membahas mengenai pembatasan jasa audit, 

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 

22 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Dalam peraturan tersebut dinyatakan 

bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu 

entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut, sedangkan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan 

Publik tidak dibatasi perusahaan (pasal 11 ayat 1) (Astroyini, 2015). 
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Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa 

dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu 

tersebut. Jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utamanya kepada 

auditor. Sebaliknya, jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka 

perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya 

ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi 

adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat 

oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatianna adalah pada 

alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan 

berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan 

atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke 

auditor yang dengan mereka klien akan bersepakat. 

Perusahaan yang melakukan auditor switching secara voluntary 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mungkin 

mempengaruhi pergantian auditor oleh perusahaan adalah ukuran KAP. 

Ukuran KAP mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya 

auditor switching. Ukuran KAP dibedakan menjadi dua kelompok yaitu KAP 

yang berafiliasi dengan KAP Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan 

KAP Big 4 (Wea dan Murdiawati, 2015). KAP yang lebih besar biasanya 

menyediakan kualitas audit yang tinggi serta mampu mempertahankan tingkat 

independensinya dibandingkan KAP yang lebih kecil, sehingga banyak 

perusahaan memilih KAP yang memiliki kredibilitas tinggi untuk 
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meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasinya di hadapaan para 

pemakai laporan keuangan. 

Faktor kedua adalah ukuran perusahaan klien, ukuran perusahaan 

klien merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan 

total aset ataupun penjualan (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Semakin besar 

total asset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut semakin besar, dan sebaliknya. Perusahaan yang besar mempunyai 

operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, 

sehingga perusahaan yang besar menggunakan jasa audit dari KAP yang 

bereputasi tinggi. 

Faktor ketiga yang menyebabkan auditor switching adalah opini 

audit tahun sebelumnya. Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang 

diberikan oleh seorang auditor atau KAP terhadap laporan keuangan 

perusahaan klien yang sudah diaudit. Manajemen Perusahaan selalu 

menginginkan opini yang baik agar bisa menarik perhatian para investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan setelah melihat laporan keuangan yang 

mempunyai kualitas bagus (Wea dan Murdiawati, 2015). Manajemen yang 

merasa tidak puas dengan hasilnya akan memutuskan untuk berpindah KAP 

atau memberhentikan auditornya secara voluntary apabila auditor 

memberikan opini yang tidak sesuai harapan perusahaan atas laporan 

keuangannya. 

Faktor keempat yang menyebabkan auditor switching yaitu adanya 

pergantian manajemen yang baru. Damayanti dan Sudarma (2008) dalam 



6 

 

 

 

Buchari dan Marita (2014), menyatakan bahwa pergantian manajemen 

merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena 

keputusan rapat pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan 

sendiri. Manajemen sebagai pihak internal mempunyai otoritas untuk 

membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dilakukan, salah satunya 

keputusan untuk melakukan auditor switching secara voluntary karena 

manajemen mencari auditor yang lebih sejalan dengan pilihan dan penerapan 

kebijakan akuntansi mereka yang baru. Adanya pergantian manajemen juga 

memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan 

sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan (Juliantari dan Rasmini, 

2013). 

Faktor kelima yang menyebabkan auditor switching adalah 

financial distress. Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang 

sedang dalam keadaan kesulitan keuangan (Astrini dan Muid, 2013). Posisi 

keuangan klien yang sedang mengalami financial distress mendorong 

perusahaan melakukan pergantian KAP lama dengan KAP baru yang sesuai 

dengan kemampuan financial perusahaan. 

Penelitian mengenai auditor switching yang terjadi secara 

voluntary sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary pada perusahaan 

Manufaktur di Indonesia. Penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor switching ini telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu, diantaranya yaitu: Juliantari dan Rasmini (2013), Buchari dan 
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Marita (2014), Astrini dan Muid (2013), Dwiyanti dan Sabeni (2014), Wea 

dan Murdiawati (2015), penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wea dan Murdiawati 

(2015), perbedaannya pada variabel dan tahun penelitian. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian Wea dan Murdiawati (2015) 

adalah pergantian manajemen, financial distress, ukuran KAP, presentase 

perubahan ROA, ukuran klien, dan opini audit sedangkan penelitian ini 

menghilangkan variabel presentase perubahan ROA. Jadi, dalam penelitian 

ini variabel independennya adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, 

opini audit tahun sebelumnya, pergantian manajemen, dan financial distress. 

Sampel penelitian Wea dan Murdiawati (2015) yaitu perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2014, sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan  

penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING SECARA VOLUNTARY” 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat 

berbagi faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching 

secara voluntary. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan ukuran 
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KAP, ukuran perusahaan klien, opini audit, pergantian manajemen, dan 

financial distress. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching secara 

voluntary? 

2. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching 

secara voluntary? 

3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap auditor 

switching secara voluntary? 

4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching 

secara voluntary? 

5. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching secara 

voluntary? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan bukti secara empiris bahwa ukuran KAP berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. 

2. Memberikan bukti secara empiris bahwa ukuran perusahaan klien 

berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. 

3. Memberikan bukti secara empiris bahwa opini audit tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. 

4. Memberikan bukti secara empiris bahwa pergantian manajemen 

berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. 
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5. Memberikan bukti secara empiris bahwa financial distress berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Memberikan bahan masukan atau informasi bagi profesi akuntan publik 

mengenai praktik auditor switching yang dilakukan perusahaan, khususnya 

yang bersifat voluntary. 

2. Bagi Akademisi 

Memberikan pandangan dan wawasan bagi para akademisi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 

pengauditan khususnya auditor switching secara voluntary. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti tentang auditor switching secara voluntary. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

teoritis, dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, pengukuran variabel dan definisi operasional variabel, dan 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari analisis data dan pembahasan, analisis data berisi hasil 

pengumpulan, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

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


