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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang go publik mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan posisi dan kegiatan keuangan dari suatu 

perusahaan. Sehubungan dengan banyaknya pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap laporan tersebut menyebabkan laporan keuangan 

tersebut harus diaudit untuk memastikan kewajarannya agar tidak 

menyesatkan para pihak yang memakainya sehingga kebutuhan masing-

masing pengguna laporan dapat terpenuhi (Astrini dan Muid, 2013). 

Laporan keuangan merupakan hal yang akan dimiliki setiap 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

sangat membantu pihak ekternal dalam mengetahui kondisi perusahaan dan 

sangat membantu dalam pengambilan keputusan bagi penanam saham. Selaku 

pemakai laporan keuangan, pihak eksternal sangat berkepentingan untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dipercaya.  

Laporan  keuangan  yang  telah  dibuat  oleh  perusahaan  tidak  serta 

merta  dipercayai  oleh pihak  eksternal. Karena alasan tersebut, maka perlu 

adanya pengawasan yang dilakukan oleh auditor berupa pemeriksaan. 

Pemeriksaan ini diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang disajikan 

terpercaya, dan bagi pihak eksternal pun bisa mendapatkan keyakinan untuk 
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menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar dari pengambilan 

keputusan-keputusannya terhadap hubungan dengan perusahaan tersebut. 

Tanpa  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  auditor  ini, mungkin  saja  

laporan  keuangan  ini  tidak  cukup  dipercaya,  karena  dari  sudut  pandang  

pihak eksternal, perusahaan mempunyai kepentingan yang tidak diketahui 

oleh pihak lain (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). 

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan 

klien diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan 

perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan 

untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Nasser, 

et al., (2006) dalam Juliantari dan Rasmini, (2013) menyatakan bahwa 

kewajiban  rotasi  auditor  diatur  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  

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. Hubungan ini bisa mengancam penurunan kualitas dan 

kompetensi auditor saat mengevaluasi bukti audit.  

Di Indonesia, penggantian wajib dilakukan sesuai dengan KMK-

359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik yang isinya antara lain 

menyebutkan akuntan publik yang menandatangani laporan audit hanya boleh 

menangani perusahaan yang sama paling lama tiga tahun. Sedangkan KAP 

dibatasi paling lama lima tahun. Peraturan ini berlaku sejak 21 Agustus 2003. 
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Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan PMK-17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik. Perubahannya ada dua yaitu pemberian jasa 

audit umum oleh KAP paling lama untuk enam tahun berturut-turut dan oleh 

akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut pada satu klien 

yang sama (pasal 3 ayat 1), serta KAP dan akuntan publik boleh menerima 

kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit 

umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). 

Karena adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, maka timbul 

perilaku perusahaan untuk melakukan auditor switching. Auditor switching 

merupakan salah  satu  isu yang masih menjadi  topik bahasan oleh para 

akuntan, akademisi, dan pihak lain yang  berkepentingan.  Banyak  pihak  

yang  pro  dan  kontra terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  mewajibkan  

perusahaan  melakukan  pergantian  auditor.  

Namun terlepas dari peraturan tersebut, ada perusahaan yang 

melakukan pergantian KAP sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Hal ini 

terjadi karena beberapa hal, antara lain karena KAP terdahulu bersifat 

konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan. 

Maka dari itu, dalam rotasi audit yang bersifat voluntary, perusahaan akan 

mencari KAP yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Astuti dan Muid 

(2013). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan auditor switching, diantaranya pergantian  manajemen 

(management turnover)  dalam  sebuah  perusahaan  akan  mempengaruhi 
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terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dalam 

memilih Kantor Akuntan Publik. Pergantian manajemen dapat diikuti oleh 

pergantian KAP sebab  KAP  dituntut  untuk  mengikuti  kehendak  

manajemen, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen. 

Hudaib and Cooke (2006), dan Sinarwati (2010) dalam Partini dan Astika, 

(2013) menemukan  bahwa  pergantian manajemen  berpengaruh  pada  

pergantian auditor. Sedangkan  penelitian  yang dilakukan  Chow  dan  Rice  

(1982),  Damayanti  dan  Sudarma  (2008) dalam Juliantari dan Rasmini 

(2013), menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak 

mempengaruhi auditor switching. 

financial distress merupakan variabel yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan mengapa perusahaan melakukan auditor switching. Dwiyanti 

dan Sabeni (2014) menyatakan bahwa Financial distress merupakan kondisi 

di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat  ataupun  kesulitan  

dalam  keuangan  sehingga  dikhawatirkan  akan mengalami  kebangkrutan. 

Perusahaan yang mengalami financial distress cenderung melakukan auditor 

switching dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress atau dalam keadaan normal. Penelitian yang dilakukan Dwiyanti dan 

Sabeni (2014), Partini dan Astika, (2013) menunjukkan bahwa financial 

distress berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Astrini dan Muid, (2013), menunjukkan hasil yang berbeda, dalam 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa financial distress tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 
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Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh 

auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui 

tentang kewajaran laporan keuangannya (Putra, 2014). Opini audit dapat 

memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan 

opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor (Fitriani dan 

Zulaikha, 2014). 

Dalam penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) yang menunjukkan 

bahwa opini audit tidak berpengaruh positif terhadap auditor switching. 

Perusahaan yang  menggunakan auditor baru akan menerima opini yang 

sama, atau opini yang tidak jauh berbeda dari opini yang diberikan auditor 

sebelumnya, karena auditor baru akan mencari informasi atas opini yang akan 

diberikan melalui auditor lama. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wea dan Murdiawati, (2015), Astrini dan Muid, (2013),  

Fitriani dan Zulaikha, (2014), dan Partini dan Astika, (2013) yang 

menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Luthfiyati, (2016) opini audit 

berpengaruh positif terhadap auditor switching. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati, (2015) 

membahas mengenai auditor switching juga dipengaruhi oleh ukuran KAP. 

Wea dan Murdiawati, (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP the Big Four 

memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan auditor switching. 

Hal ini bisa dikarenakan bahwa perusahaan ingin mencari KAP yang bisa 
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memberikan pelayanan dan jasa audit sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan 

misalkan dalam hal pemberian opini. 

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada 

terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam big-4 dan 

non big-4. KAP big-4 dianggap lebih mampu meningkatkan indepedensi 

dibandingkan KAP yang kecil (Nasser etal. 2006 dalam Pratini 2013) dan 

KAP non big-4 diaggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada 

KAP big-4. Klien cenderung berpindah KAP ke Big-4 untuk mencari audit 

yang lebih baik. Pengujian terhadap pengaruh variabel ukuran KAP telah 

dilakukan oleh Susan dan Trisnawati (2009) yang menemukan bukti empiris 

bahwa ukuran KAP merupakan variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. Sedangkan Pratini (2013) membuktikan bahwa 

ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap switching. 

Ukuran perusahaan klien merupakan ukuran untuk menentukan besar 

kecilnya perusahaan klien yang dihubungankan dengan financial perusahaan. 

Dimana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-

kesulitan keuangan yang dihadapinya dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan klien dapat 

mempengaruhi auditor switching.  

Perusahaan klien yang besar memiliki kompleksitas usaha, dan 

peningkatan sejumlah konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan, 

sehingga permintaan yang sangat tinggi bagi perusahaan audit independen 

untuk mengurangi biaya keagenan. Penelitian yang telah dilakukan Sinason et 
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al. (2001), Nasser et al. (2006), Suparlan dan Andayani (2010) berhasil 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh pada pergantian 

Kantor Akuntan Publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 

(2010) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran klien pada 

auditor switching. 

Auditor switching telah dilakukan para peneliti terdahulu diantaranya 

yaitu: Wea dan Murdiawati (2015), serta Juliantari dan Rasmini (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang 

dipakai dan tahun penelitian yang dipakai berbeda dengan penelitian yang 

digunakan oleh penulis. Penelitian ini mereplikasi penelitian di atas. 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh management turnover, financial 

distress, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan terhadap auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul penelitian 

“PENGARUH MANAGEMENT TURNOVER, FINANCIAL DISTRESS, 

OPINI AUDIT, UKURAN KAP, DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP AUDITOR SWITCHING” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Management 

Turnover, Financial Distress, Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan 
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terhadap Auditor Switching pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada 

BEI Periode 2012-2015. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

meliputi, apakah Management turnover, financial distress, opini audit, ukuran 

KAP, dan ukuran  perusahaan  berpengaruh terhadap auditor switching 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh Management turnover, financial distress, opini 

audit, ukuran KAP, dan ukuran  perusahaan  berpengaruh terhadap auditor 

switching..  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, 

diantaranya bagi perusahaan, investor dan calon investor, maupun bagi 

peneliti selanjutnya yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut; 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan para praktisi untuk lebih 

berhati-hati kepada para manajernya agar melakukan tindakan 

pengawasan yang lebih ketat dalam menyusun laporan keuangan 

sehingga dapat mempertahankan relevansi nilai akuntansi. 

2. Bagi investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai input informasi terkait 

dengan pengambilan keputusan di dalam investasi sehingga investor dapat 

mengambil keputusan secara efektif dan efisisen. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi maupun acuan bagi mahasiswa maupun pembaca untuk 

melakukan penelitian di waktu yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran penelitian 

yang jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini mengungkapkan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran secara garis besar, pernyataan 

tentang keadaan yang memerlukan jawaban melalui penelitian yang 

dirumuskan dalam perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang telaah pustaka yang mendukung 

penelitian, dimulai dengan landasan teori yang mendukung 

perumusan hipotesis, kemudian penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III. METODA PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian yang mencakup variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang 

digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV.ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya 

yang diawali dengan penjelasan atau diskripsi oleh peneliti, 

kemudian dilanjutkan dengan analisi data dan pembahasan atas 

analisis data. 

BAB V.PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan 

diuraikan pula keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 


