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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap perusahaan yang go public diwajibkan untuk menyampaikan 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntan Keuangan 

(SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan 

Pengawasan pasar modal (Bapepam). Semakin banyak perusahaan yang go 

public, maka semakin banyak pula jasa audit yang dibutuhkan. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia 

sehingga semakin banyak pula Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

beroperasi. 

Akuntan publik dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani 

kepentingan pihak prinsipal (yaitu pemegang saham, terutama publik sebagai 

salah satu partisipan aktif dalam pasar modal) dengan pihak agen,yaitu 

manajer sebagai pengelola keuangan perusahaan. Untuk dapat menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini 

audit yang berkualitas bagi masyarakat luas (Tanjung dan Agiva , 2009). 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

untuk pengambilan  keputusan  baik  oleh  pihak  eksternal  maupun  pihak  

internal.  Pihak eksternal  ingin memperoleh  informasi  yang  andal  dari  

manajemen  perusahaan mengenai pertanggung jawaban dana yang mereka 

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

keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi 

pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan 

dapat dipenuhi. Guna menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan, maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor independen. Di sini auditor dituntut untuk bersifat objektif dan 

independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan 

dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan 

tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan (Syahtiadi dan Henny, 2012). 

Perusahaan tentunya menginginkan auditor memberikan opini wajar 

tanpa pengecualian atas laporan keuangnnya. Jenis oponi diluar itu biasanya 

kurang diinginkan oleh manajemen klien dan tidak begitu bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan (Willingham dan Charmichael 1997:351). 

Manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan 

pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan 

kompensasi yang diperoleh manajer (Chow dan Rice 1982:327). 

Seperti halnya perusahaan, auditor juga menginginkan agar dapat 

mengekspresikan Unqualified Opinion atas laporan keuangan (Willingham 

and Charmichael 1997:351 ). Dengan banyaknya KAP yang ada, persaingan 

antar KAP semakin ketat . Keinginan KAP agar tetap dapat eksis dalam 

persaingan, berpeluang untuk menghalangi obyektifitas KAP yang 

selanjutnya akan mempengaruhi pula independensinya dalam melaksanakan 
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tugas auditnya. Meskipun perilaku “opportunistic” oleh auditor pada awal 

penugasannya pada perusahaan yang melakukan auditor swtching ternyata 

tidak terbukti dilakukan (Houghton et. al. 1996). 

Pertumbuhan usaha yang cepat, terjadinya perubahan manajemen 

mungkin tidak di ikuti oleh “expertise” auditor. Manajemen memerlukan 

auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan 

perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi kemungkinan besar 

perusahaan akan mengganti auditor yang ada saat ini (Joheret al. 2000). 

Perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pendanaan atau melakukan 

newfinancing tentunya berharap mendapatkan reaksi yang positif dari auditor 

switch yang dilakukan. Dengan mengganti auditornya dengan auditor yang 

lebih punya nama maka reputasi perusahaan juga akan terangkat dimata 

investor (Smith dan Nichols 1982 ;Eichenseher et al. 1989). 

Independensi  merupakan  kunci  utama  bagi  profesi  akuntan publik. 

Independensi  ini  mutlak  harus  ada  pada  diri  auditor ketika  ia  melakukan  

audit.  Sikap  independensi  bermakna  bahwa auditor  tidak  mudah  

dipengaruhi,  sehingga  auditor  akan melaporkan  apa  yang  ditemukannya  

selama  proses  pelaksanaan audit. 

Ada  keraguan  mengenai  independensi  ketika  ada  hubungan kerja  

yang  panjang  antara  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  dan klien.  Hubungan  

kerja  yang  lama  kemungkinan  menciptakan  suatu ancaman  karena akan  

mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP.  Auditor  yang  memiliki  

hubungan  yang  lama  dengan  klien diyakini  akan  membawa  konsekuensi  
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ketergantungan  yang  tinggi,sehingga  dapat  menciptakan  hubungan  

kesetiaan  yang  kuat  dan pada  akhirnya  mempengaruhi  sikap  mental  serta  

opini  mereka (Sumarwoto, 2006). 

Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk 

mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga 

menggangu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan 

pergantian KAP dan auditor secara wajib (mandatory) yang dilandasi 

peraturan dan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara wajib 

diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan 

maupun secara fakta (Giri, 2010). 

Nasser,  et  al.  (2006)  berpendapat  bahwa  hilangnya independensi  

auditor dikarenakan  auditor  terlibat  dalam  hubungan  pribadi  dengan  

klien. Hal  ini  dapat  mempengaruhi  sikap  mental  dan  opini  mereka.  

Salah  satu ancaman  seperti  itu  adalah  audit  tenure  yang  panjang.  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.  Audit  tenure  yang  panjang juga  memberikan  hasil  

familiaritas  yang  tinggi  dan  akibatnya,  kualitas  dan kompetensi  kerja  

auditor  dapat  menurun  ketika  mereka  mulai  membuat  asumsi-asumsi 

yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti yang ada. (Nasser,  et 

al. 2006). 
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Kritik terhadap dependensi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari 

fakta perbandingan jumlah kantor akuntan publik dengan jumlah perusahaan 

yang diaudit. Jumlah kantor akuntan selalu lebih kecil dari pada jumlah 

perusahaan yang meminta jasa audit. Kantor akuntan sendiri memiliki 

perbedaan kualitas antar mereka sehingga perusahaan akan cenderung 

memilih kantor akuntan yang baik. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa 

perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan 

metode akuntansi tertentu. Simpulannya, hubungan antara klien dengan 

auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan 

akan terjalin dalam jangka panjang. 

Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser et al. (2006) juga percaya 

bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki 

kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki 

hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi 

ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap 

klien. Semakin tinggi keterikatan auditor secara ekonomik dengan klien, 

makin tinggi kemungkinan auditor membiarkan klien untuk memlilih metode 

akuntansi yang ekstrim. Kekhawatiran ini memiliki bukti yang kuat yaitu 

Enron. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit 

dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkain ketentuan, 

profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka 

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran 

adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA,1978a; AICPA 1987b dalam 
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Nasser et al., 2006 ) karena dapat menimbulkan kemampuan auditor dalam 

melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap 

kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah 

hubungan yang lebih dekat dengan klien (Mautz, 1974; Winters, 1976; Hoyle, 

1978; Brody dan Moscove, 1998 dalam Nasser et al,. 2006 ). 

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan 

No.423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan 

No.359/KMK.06/2003  mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang 

telah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan 

yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama lima tahun tidak 

akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor bersifat 

mandatory.  Jadi, yang biasanya manjadi masalah apabila pergantian KAP 

bersifat voluntary, yaitu atas keinginan perusahaan sendiri di luar aturan 

menteri tadi. Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan 

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

“Jasa Akuntan Publik”, pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP 

paling lama untuk enam tahun buku berturu-turut dan oleh seorang akuntan 

publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Sedangkan 

pergantian sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditornya, ketika 

tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian 

auditor. Dua kemungkinan yang terjadi pada pergantian sukarela ini adalah 

Pesan pergantian KAP ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di 
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Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal mempertahankan independensinya 

terhadap kliennya Enron. Skandal ini melahirkan The Sarbanes-Oxley Act 

(SOX) tahun 2002 (Suparlan dan Andayani, 2010). 

Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang 

dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar dari 

pada manfaat. Rotasi dan switching yang sering akan mengakibatkan 

peningkatan fee audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang 

lebih rendah berikutnya setelah tahun –tahun awal dari setiap audit tidak akan 

sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang 

diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia – sia  

dengan pengangkatan seorang audit baru (AICPA, 1992 dalam Nasser et al., 

2006). 

Permasalahan muncul ketika suatu perusahaan mengganti KAP atas ke 

inginan perusahaan itu sendiri (voluntary). Pesan pergantian 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 (Suparlan dan 

Andayani, 2010). 

Adanya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib di 

Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor 

apa yang mempengaruhi perusahan-perusahaan di Indonesia melakukan 
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auditor switching terutama jika auditor switching terjadi diluar ketentuan 

peraturan yang telah ditetapkan dan bagaimana pengaruh dari adanya 

peraturan pergantian KAP secara wajib tersebut. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah 

klien (client-related factors), yaitu: ukuran perusahaan klien, kesulitan 

keuangan perusahaan, perubahan persentase ROA dan faktor auditor(auditor-

related factors), yaitu: opini audit dan ukuran KAP (Mardiyah, 2002dalam 

Wijayani, 2011). 

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2008) 

menggunakan variabel fee audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini 

akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit dan ukuran 

KAP yang mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan 

auditor switching. 

Penelitian yang dilakukan Asti Pratini dan Putra Astika (2013) 

menemukan bahwa opini auditor dan ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Di sisi lain, Estralita 

dan Hansen (2009) memberikan bukti empiris bahwa opini auditor,persentase 

perubahan ROA dan kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik. 

Penelitian Wijayani dan Januarti (2011) menemukan bahwa 

yangmempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor switching adalah 

pergantian manajemen dan ukuran KAP. Sedangkan opini audit,financial 
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distress, persentase perubahan ROA, dan ukuran klien tidak mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

ELSYE SHEZARITASARI (2013). Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian tidak menggukan variabel ROA karena menurut 

Estralita dan  Hansen (2009), presentase perubahan ROA  tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching dan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

antara tahun 2011 – 2013. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk  

membuat penelitian dengan  judul “ANALISIS PENGARUH OPINI 

AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, KESULITAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN, UKURAN KAP, DAN PERGANTIAN MANAJEMEN 

TERHADAP AUDITOR SWITCHING  (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2010-2014). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah  kesulitan keuangan perusahaan  berpengaruh terhadap  auditor 

switching? 

4. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh  terhadap auditor switching? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap 

auditor switching. 

3. Untuk mengetahui apakah kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

5. Untuk mengetahui apakah pergantian manajenen berpengaruh terhadap 

auditor switching. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Sebagai bahan informasi bagi Profesi Akuntan Publik tentang praktik 

auditor switching yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai 

auditor switching. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan peneliti 

selanjutnya mengenai pembahasan auditor switching. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan yang memiliki gambaran 

umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Penulisan menyusun 

pembabakan dari ringkasan setiap isi dari bab per bab yang dibagi dalam lima 

bab yaitu yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang memuat landasan teori dan 

tinjauan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu 

pengertian auditor swicthing, opini audit, ukuran perusahaan klien, kesulitan 

keuangan perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, pergantian manajemen. 

Dalam penelitian ini juga akan menguraikan kerangka pemikiran dan 

hipotesis.  

Pada bab tiga ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian.  

Bab empat menjelaskan uraian tentang gambaran umum, analisis data, 

hasil analisis, dan pembahasannya. Bagian ini menjelaskan deskripsi obyektif 

objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam 

penelitian yaitu studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bura efek 

indonesia periode tahun 2010-2014. analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan 
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mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis 

penelitian, serta analisis data dan pembahasan. 

Dan terakhir yaitu bab lima yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan 

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-

pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


