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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan go public yaitu perusahaan yang mengedarkan saham 

perusahaa untuk dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal untuk 

mendapatkan tambahan sumber daya modal. Di dalam melaksanakan 

operasionalnya banyak pihak yang terlibat di dalamnya terutama prinsipal 

sebagai pemilik modal dan agen yang mewakili prinsipal untuk menjalankan 

perusahaan. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan, manajemen harus 

menyampaikan pertanggungjawabannya dengan menyajikan sebuah laporan 

yaitu laporan keuangan (Gunady dan Mangoting, 2013). 

 Dalam menyajikan laporan keuangan manajemen berpotensi 

dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak prinsipal yaitu pemilik 

modal (investor) sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan 

untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan 

pertanggungjawaban atas dana yang  mereka investasikan. Banyaknya pihak 

yang berkepentingan atas laporan tersebut, maka diperlukan adanya pihak 

ketiga yaitu akuntan publik.  

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu 

menjembatani benturan antara kepentingan antara pihak prinsipal (investor) 

dengan pihak agen (manajemen), yaitu sebagai pengelola perusahaan. Dalam 

hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran 
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laporan keuangan yang dibuat manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya 

auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan 

berguna tidak saja  bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Wibowo 

dan Hilda, 2009 dalam Wijayani dan Januari, 2011). 

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai sikap 

independensi. Sikap independensi yaitu sikap mental yang bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang 

lain, sehingga auditor akan melaporkan apa saja yang ditemukannya selama 

proses pelaksanaan audit. Dalam kenyataanya auditor sering mengalami 

kesulitan dalam mempertahankan sikap independensinya. Hal ini disebabkan 

auditor merasa dibayar oleh klien atas jasanya, ingin memuaskan keinginan 

klien sebagai pengguna jasanya, dan tidak ingin kehilangan klien karena 

mempertahankan independensinya (Mulyadi, 2002;26-27). Serta hubungan 

antara auditor sebagai pemeriksa dengan klien sebagai pemberi tugas yang 

telah lama terjalin dapat mengancam kurangnya obyektifitas dan 

independensi auditor, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

kualitas laporan audit. Untuk menghindari hal ini maka diberlakukan 

peraturan mengenai kewajiban pergantian auditor atau  KAP oleh perusahaan. 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memberlakukan adanya pergantian auditor atau KAP secara mandatory 

(wajib). Kewajiban rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah Indonesia 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas 
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laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut. Selanjutnya peraturan tersebut diperbarui dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang terjadi 

dalam peraturan ini diantaranya adalah  peraturan ini mengatur tentang 

mengenai pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut 

oleh Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan 

publik kepada satu klien yang sama. 

Auditor switching  merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik 

(KAP) atau auditor yang dilakukan oleh klien dalam pemberian penugasan 

audit atas laporan keuangan. Auditor switching bertujuan untuk melindungi 

para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan 

yang dilakukan perusahaan publik. Auditor switching dapat terjadi secara 

mandatory (wajib) dan voluntary (sukarela). Mandatory (wajib) yaitu   

pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewajibkannya. Sedangkan 

voluntary (sukarela) yaitu pergantian KAP karena keinginan perusahaan 

secara sukarela diluar peraturan yang berlaku. 

Penggantian sukarela (voluntary) adalah penggantian yang 

dilakukan apabila klien mengganti auditor, ketika tidak ada peraturan yang 

mewajibkan untuk melakukan penggantian auditor tersebut. Dua 
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kemungkinan yang terjadi pada penggantian sukarela ini, yaitu apabila 

auditor mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau klien 

mengganti auditor untuk jasa yang diberikan (Susan dan Trisnawati, 2011). 

Fenomena penggantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) 

menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penggantian auditor 

atau KAP. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun 

yang berasal dari auditor. Dari faktor klien, misalnya kesulitan keuangan, 

manajemen yang gagal, perubahan ownership, dan initial public offering. 

Sedangkan dari faktor auditor, misalnya fee audit dan kualitas audit atau klien 

ingin menambah kepercayaan investor terhadap kualitas audit laporan 

keuangan perusahaan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari investor 

maka penting untuk mengetahui faktor penyebabnya. Faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan auditor switching secara voluntary diantaranya yaitu: 

opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen dan financial distress (Salim 

dan Rahayu, 2015). 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada 

auditor switching telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut masih 

menunjukkan ketidak konsistenan. Wijayani dan Januarti (2011) tentang 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia 

Melakukan Auditor Switching. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independennya adalah pergantian manajemen, opini audit, financial distress, 

penurunan presentase ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien, dengan 
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mengambil sampel Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2003-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian manajemen, dan 

ukuran KAP signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan opini audit, 

financial distress, penurunan presentasie ROA, dan ukuran klien tidak 

signifikan terhadap auditor switching.  

Juliantari dan Rasmini (2013) tentang auditor switching dan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independennya adalah pergantian manajemen, opini audit, ukuran 

KAP, dan ukuran perusahaan klien dengan mengambil sampel perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2011. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh 

pada auditor switching. Sedangkan opini audit dan pergantian manajemen 

tidak berpengaruh pada auditor switching. 

Terkait banyaknya topik yang telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu, diantaranaya yaitu Wijayani dan Januarti (2011), dan Juliantari dan 

Rasmini (2013). Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Juliantari 

dan Rasmini (2013).. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, diataranya 

bahwa penelitian ini menambah variabel financial distress tetapi tidak 

memasukkan variabel ukuran perusahaan klien. Penelitian sebelumnya 

melakukan pengamatan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI, sedangkan penelitian ini melakukan pengamatan laporan 

keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar pada BEI. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil 

judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

AUDITOR SWITCHING” (Studi Empiris pada Perusahaan Food and 

Beverage yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh opini audit, ukuran 

KAP, pergantian manajemen, dan financial distress terhadap auditor 

switching perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI selama tahun 

2013-2015. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap  auditor switching? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh financial distress 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 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk profesi 

akuntan publik tentang praktik auditor switching yang dilakukan 

perusahaan, sehingga dapat menjadi masukan agar auditor selalu 

mempertahankan independensi. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

terhadap pengembangan mengenai pengauditan, terutama mengenai auditor 

switching. 

3. Bagi Peneliti 

Penelittian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan 

informasi bagi penelitian salanjutnya mengenai pembahasan auditor 

switching. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika penulisan 

terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi 

tentang masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya 

dibahas mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang 

diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi berisi urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel 

dependen, variabel independen yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu, didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta 

penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penilitian, dan saran penelitian. 


