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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian. Alasan-alasan tersebut dimuat dalam sub-bab latar 

belakang masalah. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan dilakukannya penelitian yang terdapat pada sub-bab 

rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dalam berbagai bidang, serta bab ini dilengkapi dengan sub-bab 

sistematika penulisan. Berikut adalah penjelasannya: 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan masih aktif dalam pergerakan BEI wajib mempublikasikan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen atau Kantor Akuntan 

Publik (KAP) setiap tahunnya. Laporan keuangan merupakan laporan 

pertanggungjawaban suatu perusahaan atau manajemen kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terkait dengan kondisi perusahaan pada periode 

tertentu, yaitu para pemegang saham, pemerintah, kreditor, dan pihak yang 

berkepentingan lainnya. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. 

Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah 

wajar dapat dipahami, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi 

pemakainya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak 
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yang berkepentingan. Agar laporan keuangan tidak menyesatkan bagi 

pemakainya, maka manajemen harus menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya, yang biasa disebut dengan 

keandalan. Keandalan merupakan karakteristik kualitatif utama sebuah 

laporan keuangan. Selain itu, untuk memberikan informasi yang wajar, 

dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya prosedur 

pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP melalui seorang 

auditor yang independen (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Sikap independen merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor 

atau akuntan publik dimana mereka bebas dari pengaruh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Menurut Faradila dan Yahya (2016), auditor independen 

berfungsi untuk melakukan pemeriksaan secara obyektif dan memberikan 

opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan pihak 

manajemen perusahaan. Singgih dan Bawono (2010) dalam Putra dan 

Suryanarwa (2016) menyatakan penggunaan jasa auditor dapat memberikan 

jaminan, bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan 

reliable, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. 

Menurut Nasser et al., (2015) dalam Wijaya dan Rasmini (2015) 

menyatakan bahwa auditor yang terlibat hubungan pribadi dengan klien 

akan menyebabkan hilangnya independensi, dikarenakan hal tersebut dapat 

mempengaruhi sikap mental dan opini yang diberikan auditor. Wea dan 

Murdiawati (2015) menyatakan bahwa kurangnya independensi auditor 
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secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang 

dikeluarkan oleh auditor (KAP). 

Terdapat banyak kasus yang disebabkan karena semakin 

berkurangnya tingkat independensi auditor yang dapat mengakibatkan 

adanya kontrak kerja atau perikatan auditor yang terlalu lama. Salah satunya 

adalah kasus yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Enron yang 

melibatkan KAP big five Arthur Anderson pada tahun 2001. Banyak yang 

berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena hubungan kerja yang panjang 

dimana Athur Enderson hampir 20 tahun menjadi auditor eksternal Enron. 

Perikatan kerja yang terlalu lama menyebabkan suatu risiko excessive 

familiarity (keakraban yang berlebihan) sehingga dapat mempengaruhi 

objektivitas dan independensi KAP.    

Oleh karena itu, untuk mempertahankan keandalan suatu laporan 

keuangan perusahaan dan independensi auditor maka perusahaan 

diwajibkan untuk melakukan auditor switching. Auditor switching bukanlah 

hal yang baru. Ide rotasi audit telah diperkenalkan dan didiskusikan pada 

1976 (Hoyle, 1978 dalam Faradila dan Yahya, 2016). Di Indonesia sendiri 

peraturan mengenai rotasi audit sudah diatur sejak tahun 2002 yang 

tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 

dan KMK Nomor 359/KMK/.06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik 

mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama 

maksimal 6 tahun berturut – turut dan auditor selama 3 tahun berturut – 
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turut. Peraturan ini menyebabkan perusahaan harus melakukan pergantian 

auditor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Terdapat 2 (dua) tipe pergantian audit, yaitu pergantian sukarela 

(voluntary) dan pergantian wajib (mandatory). Dua tipe ini dibedakan atas 

dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Perhatian 

utama dari pergantian secara sukarela (voluntary) yaitu pada sisi klien. 

Pergantian auditor secara sukarela (voluntary) terjadi apabila klien 

mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang mengharuskan berpindah 

auditor (Faradila dan Yahya, 2016). Hal ini dapat menimbulkan berbagai 

pertanyaan mengenai alasan pergantian tersebut. Sedangkan pergantian 

secara wajib (mandatory) terjadi apabila melaksanakan kewajiban dari 

peraturan yang berlaku.  

Pergantian auditor ini sangat menarik untuk diteliti. Mengingat bahwa 

telah banyak penelitian yang dilakukan dan masih terdapat pertentangan 

pada hasil dari penelitian-penelitian tersebut, terutama pada faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan pergantian auditor. 

Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi auditor switching. Kecenderungan untuk melakukan auditor 

switching yang telah diuji dipenngaruhi oleh opini auditor (Nazri dan 

Ismail, 2012; Pratini dan Astika, 2013; Khasanah dan Nahumury, 2013; 

Satriantini et al., 2014; Syadiah dan Riduwan, 2015; Faradila dan Yahya, 

2016), ukuran KAP (Pratini dan Astika, 2013; Khasanah dan Nahumury, 

2013; Satriantini et al., 2014; Kistini dan Nahumury, 2014; Syadiah dan 
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Riduwan, 2015; Wijaya dan Rasmini, 2015), pergantian manajemen (Nazri 

dan Ismail, 2012; Pratini dan Astika, 2013; Khasanah dan Nahumury, 2013; 

Kistini dan Nahumury, 2014; Satriantini et al., 2014; Syadiah dan Riduwan, 

2015), financial distress (Pratini dan Astika, 2013; Khasanah dan 

Nahumury, 2013; Astuti dan Ramantha, 2014; Kistini dan Nahumury, 2014; 

Wijaya dan Rasmini, 2015; Faradila dan Yahya, 2016), dan audit fee (Astuti 

dan Ramantha, 2014; Wijaya dan Rasmini, 2015; Syadiah dan Riduwan, 

2015).  

Menurut Prastini dan Astika (2013), isu opini audit sering digunakan 

sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti KAP yang secara regulasi 

masih boleh melakukan audit di perusahaan yang bersangkutan. 

Permasalahan ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini 

audit sebelumnya maupun opini audit di masa yang akan datang. Tentunya 

auditee menginginkan laporan keuangannya menghasilkan opini wajar tanpa 

pengecualian dari KAP yang bekerja sama. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa opini auditor 

berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nazri dan Ismail (2012), Pratini dan Astika (2013), 

Khasanah dan Nahumury (2013), Satriantini et al., (2014), dan Syadiah dan 

Riduwan (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dimana opini auditor 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Wibowo dan Hilda (2009) dalam Wijaya dan Rasmini (2015) 

mengidentifikasi bahwa KAP besar (Big 4) mempunyai kemampuan yang 
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lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil (Non Big 4) 

sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. KAP big-4 

biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkatan independensi 

yang cukup daripada KAP yang lebih kecil, karena mereka biasanya 

menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien (Nasser et al., 2006 

dalam Pratini dan Astika, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Kistini dan 

Nahumury (2014), Khasanah dan Nahumury (2013), dan Syadiah dan 

Riduwan (2015) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap 

auditor switching, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan 

oleh Pratini dan Astika (2013), Satriantini et al., (2014), Wijaya dan 

Rasmini (2015) dimana ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

dapat disebabkan karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau 

kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Pergantian manajemen yang baru ini mungkin juga dapat diikuti dengan 

pemilihan KAP yang baru. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Nazri dan Ismail (2012), Pratini dan Astika (2013) yang 

menyatakan bahwa pergantian manajemen juga berpengaruh terhadap 

auditor switching. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan 

Nahumury (2013), Kistini dan Nahumury (2014), Satriantini et al., (2014), 

dan Syadiah dan Riduwan (2015) yang menyatakan bahwa pergantian 

manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
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Perusahaan dalam yang mengalami financial distress akan mencari 

auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan 

kepercayaan shareholder, kreditur dan mengurangi permasalahan hukum 

(Francis dan Wilson, 1988 dalam Astuti dan Ramantha, 2014). Haskin dan 

Williams, 1990 dalam Wijaya dan Rasmini, 2015) juga menyatakan bahwa 

financial distress yang dialami perusahaan berpengaruh pada keputusan 

klien melakukan pergantian auditor. Hal senada juga diungkapkan oleh 

Pratini dan Astika (2013) bahwa financial distress berpengaruh pada auditor 

switching. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan 

Nahumury (2013), Astuti dan Ramantha (2014), Kistini dan Nahumury 

(2014), Wijaya dan Rasmini (2015),  Faradila dan Yahya (2016) 

menyatakan sebaliknya. 

Audit fee merupakan imbalan atas jasa yanng diterima oleh auditor 

setelah melakukan tugasnya. Schwartz dan Menon (1985) dalam Sari dan 

Widanaputra (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang akan bangkrut 

atau mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi ketidakpastian dalam 

bisnisnya akan menimbulkan kondisi untuk melakukan auditor switching, 

karena perusahaan lebih cenderung mengalami ketidakmampuan dalam 

membayar audit fee yang terlalu tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti dan Ramantha (2014), Wijaya dan Rasmini (2015),  Syadiah dan 

Riduwan (2015) menyatakan bahwa audit fee berpengaruh terhadap auditor 

switching. 
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Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari 

penelitian Pratini dan Astika (2013) yang berjudul “Fenomena Pergantian 

Auditor di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Pratini 

dan Astika (2013) mengambil perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 

di BEI sebagai populasi dan sampel.  Periode  penelitian yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah tahun 2008-2011 (4 tahun). Populasi dan 

sampel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Pratini 

dan Astika (2013) yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada periode waktu yang digunakan. Periode waktu yang digunakan oleh 

Pratini dan Astika (2013) adalah pada tahun 2008-2011 (4 tahun), 

sedangkan pada penelitian ini periode waktu yang digunakan adalah dari 

tahun 2011 hingga 2015 (5 tahun). Peneliti tertarik untuk mengetahui 

kecenderungan auditor switching pada perusahaan manufaktur karena 

umumnya perusahaan manufaktur semakin berkembang dan memiliki 

jumlah perusahaan go public terbesar di BEI sehingga diharapkan dapat 

menjelaskan keseluruhan dari populasi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian hampir sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian Pratini dan Astika (2013), yaitu 

opini auditor, ukuran KAP, pergantian manajemen dan financial distress. 

Namun dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan dua faktor yang 

tidak terdapat pada penelitian Pratini dan Astika (2013) yaitu audit fee. 
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Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN KAP, PERGANTIAN 

MANAJEMEN, FINANCIAL DISTRESS, DAN AUDIT FEE 

TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

membuat identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah ukuran KAP berpengaruuh terhadap auditor switching? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching? 

5. Apakah audit fee berpengaruh terhadap auditor switching? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh opini auditor terhadap auditor 

switching. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor 

switching. 
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3. Menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap 

auditor switching. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh financial distress terhadap 

auditor switching. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh audit fee  terhadap auditor 

switching. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau 

referensi sehingga dapat menambah pandangan dan wawasan 

mengenai pengauditan khususnya mengenai auditor switching. 

2. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi bagi profesi akuntan publik mengenai praktik pergantian 

auditor yang dilakukan perusahaan. 

3. Bagi Regulator 

Hasil daripenelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi 

pembuat regulasi berkaitan dengan praktik perpindahan KAP oleh 

perusahaan go publlic yang berkaitan dengan Undang-Undang 

Penanaman Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (UUPT). 
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4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan auditor 

switching. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang penelitian yang jelas dan sistematis agar 

dapat mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian. Isi 

dan bahasa ini disajikan dalam bentuk sistematika. Sistematika penulisan 

yang dgunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan ini menjelaskan ide 

yang menjadi landasan penelitian dan berisi latar belakang yang memuat 

hal-hal yang mengantar pada pokok pembahasan, rumusan masalah yang 

menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai terkait 

dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka ini memuat dan 

menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, mendeskripsikan 

teoritis variabel penelitian yang meliputi auditor switching, opini audit, 

ukuran KAP, pergantian manajemen, financial distress, dan audit fee. 

Selanjutnya, bab ini juga mencantumkan telaah penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III adalah metode penelitian. Bab ini memuat jenis penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, data dan sumber penelitian, definisi 

operasional dan pengukurannya, dan metode analisis data. 

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan 

pembahasan mengenai hasil analisis data. 

BAB V adalah penutup. Bab penutup ini berisi tentang simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, 

dan saran. 

 


