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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang telah go public diwajibkan  menyampaikan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen. Peraturan 

mengenai penerbitan laporan keuangan tersebut tertuang dalam  Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK04/2016 tentang Laporan 

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut mewajibkan 

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka 

kepada pihak OJK  paling  lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Laporan keuangan tersebut 

memberikan informasi yang bermanfaatkepada pihak internal maupun 

eksternal dalam proses pengambilan keputusan.Pihak internal tersebut adalah 

manajemen  perusahaan yang bertugas menentukan kebijakan  jangka pendek 

maupun jangka panjang.Informasi yang andal dari pihak internal mengenai 

pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan dan informasi lain yang 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan pihak 

eksternal seperti pemegang saham, kreditur,calon investor, kantor pelayanan 

pajak, serta organisasi buruh (Mulyadi,2002). Untuk meningkatkan keandalan 

dari laporan keuangan, maka dalam  melaksanakan  penugasan audit, auditor 

harus bersifat independen. 
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Independensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor dalam  menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi merupakan 

cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan evaluasi hasil 

pemeriksaan, dan penyusunan laporan   audit (Arens, et al.,2008:111).  Secara 

umum, ada dua bentuk independensi auditor yaitu, independence in fact 

(Independensi dalam fakta) dan  independence in appearance (Independensi 

dalam penampilan). Independence in fact dinilai berdasarkan sikap auditor 

dalam bertindak, dilihat dari kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, 

dan objektif dalam melaksanakan audit. Apakah dalam situasi sulit atau 

tertekan seorang auditor akan tetap bersikap independen. Sementara 

Independence in appearance dinilai berdasarkan cara berpikir, bertindak, 

beretika serta bagaimana seorang auditor menentukan sebuah keputusan. 

Independensi seorang auditor bisa terancam jika terjadi kerjasama dalam 

jangka waktu yang lama antara auditor dengan klien(Aprillia,2013). Seorang 

auditor yang terlibat hubungan pribadi dengan klien akan mempengaruhi 

sikap mental dan opini mereka sehingga independensi auditor akan hilang 

(Nasser et al, 2006) dalam (Suarjana dan Widhiyani,2015). Pembatasan 

tenure (masa  perikatan audit) adalah  usaha yang  dilakukan  untuk  

mencegah  agar  auditor (KAP) tidak terlalu lama berinteraksi dengan klien 

yang akan mempengaruhi independensinya. Untuk  menghindari  hal tersebut 

maka diberlakukanperaturan mengenai kewajiban pergantian KAP oleh 

perusahaan atau yang disebut juga auditor switching (Wea dan Murdiawati, 

2015). 
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Auditor  switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan 

oleh perusahaan atau klien.  Auditor switching dapat bersifat mandatory 

(wajib) atau voluntary (sukarela). Auditor  switching yang bersifat mandatory 

(wajib) terjadi  karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang 

berlaku. Sedangkan voluntary auditor switching terjadi karena suatu alasan 

atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari 

KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku (Pawitri dan 

Yadnyana, 2015) 

Adanya auditor switching juga disebabkan karena adanya kasus 

kecurangan akuntansi pada perusahaan Enron di Amerika sekitar tahun 2001, 

dimana perusahaan Enron pada saat itu menggunakan KAP yang sama selama 

16 tahun yaitu, KAP Arthur Anderson sejak tahun 1985. Namun, KAP Arthur 

Anderson gagal mempertahankan independensinya. Semenjak kasus tersebut 

terungkap, pemerintah Amerika mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam 

The Sarbanes Oxley Act (SOX)  pada tahun 2002 yang digunakan untuk 

mencegah kasus serupa (Adhiputra, 2015).  

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan serupa untuk 

menindaklanjuti The Sarbanes Oxley Act (SOX) yang tertuang dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian 

diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 

tetang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 6). Peraturan ini menyebutkan bahwa 

tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan pada sebuah 

perusahaan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) paling lama 
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yaitu lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling 

lama untuk tiga tahun berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik” (pasal 3 ayat 1) yang berisi tentang pemberian jasa audit 

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas paling lama enam tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun 

berturut-turut. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut disempurnakan 

kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 yaitu 

pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit untuk informasi 

keuangan historis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a 

untuk sebuah entitas oleh seorang akuntan publik paling lama yaitu lima 

tahun buku berturut-turut (Soraya dan Haridhi, 2017). 

Pada penelitian Santriantini, Sinarwati, dan Musmini (2014) mengenai 

pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran KAP terhadap 

pergantian KAP menunjukkan hasil bahwa pergantian manajemen, opini 

audit, dan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. 

Putra (2014) meneliti pengaruh financial distress, perubahan rentabilitas, 

pertumbuhan perusahaan klien dan opini audit terhadap pergantian auditor. 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa financial distress, perubahan 

rentabilitas dan pertumbuhan perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap 

perusahaan sampel untuk mengganti auditornya, sedangkan opini audit 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan sampel untuk 

mengganti auditornya.  



5 

 

Astuti dan Ramantha(2014) meneliti pengaruh audit fee, opini audit going 

concern, financial distress dan ukuran perusahaan pada pergantian auditor. 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa audit fee, opini audit going concern 

dan ukuran perusahaan berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan 

financial distress tidak berpengaruh pada pergantian auditor. 

Ginting dan Fransisca (2014) meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik di Malaysia. Penelitian ini 

memberikan hasil bahwa secara simultan, ukuran KAP, ukuran klien, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, fee audit, dan opini audit berpengaruh terhadap 

pergantian kantor akuntan publik. Namun secara parsial, hanya fee audit yang 

berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik, sedangkan ukuran 

KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan perusahaan, opini audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pergantian KAP. 

Adanya perbedaan hasil penelitian di atas, mungkin dikarenakan   

perbedaaan sifat variabel dependen dan variabel independen yang diteliti,  

perbedaan periode pengamatan, maupun perbedaaan dalam metodologi 

statistik yang digunakan. Hal tersebut yang mendorong peneliti tertarik   

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan  Juliantari 

dan Rasmini (2013) yang berjudul Auditor Switching dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) antara lain: 

Pergantian Manajemen, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan 
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yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

memasukkan variabel Opini Audit Going Concern dan Fee Audit dan 

penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR 

SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Non 

Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah opini audit going concern berpengaruh terhadap auditor 

switching? 

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching? 

5. Apakah fee audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah  diutarakan,  maka  dapat  

diketahui bahwa  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit going concern terhadap auditor 

switching. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor 

switching. 

5. Untuk menganalisis pengaruh fee audit terhadap auditor switching. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan informasi untuk profesi 

akuntan publik tentang praktik auditor switching yang dilakukan 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Indonesia. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil Penelitian ini menjadi salah satu sumber bagi pembuatan regulasi 

yang berkaitan dengan praktik auditor switching oleh perusahaan go 

public yang berkaitan erat dengan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) 

dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). 
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3. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya 

mengenai auditor switching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan informasi 

untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

auditor switching. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan 

penelitian, penelitian terdahuluyang berkaitan dengan penelitian, kerangka 

pemikiran penelitian, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
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pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


