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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dekade terakhir menunjukkan lebih dari 20% pertumbuhan industri 

keuangan syariah, yang salah satunya diprakarsai oleh kehadiran 

perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dari 

tahun ke tahun. Secara institusional perkembangan bank syariah kini mulai 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut Statistik Perbankan 

Syariah per Desember 2016 mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah 

(BUS) sebanyak 13 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21, 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 166 bank dan 

jaringan kantor sebanyak 2.654 (Riani dan Mardian, 2017). 

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perlu 

memiliki model tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk 

mendorong pelaksanaan shariah compliance yang kuat dan efektif. 

Pemenuhan kepatuhan syariah tersebut bertujuan menjaga citra publik 

khususnya kepentingan stakeholder dengan harapan mewujudkan kegiatan 

ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi 

yang bebas dari riba. Suatu rangkaian proses pemenuhan kebutuhan 

shariah compliance tersebut adalah pelaksanaan audit syariah (Riani dan 

Mardian, 2017). 
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Menurut Baker dan AlThuneibat (2011) dalam jurnal Riani dan 

Mardian (2017) bahwa audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa 

bank syariah dapat menegakkan tata kelola syariah dan pada saat yang 

sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, 

seringkali muncul kemungkinan masalah perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemakai laporan keuangan mengenai kesenjangan 

informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang 

kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan. 

Menurut Wea dan Murdiawatii (2015) menyatakan bahwa auditor 

switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan 

oleh perusahan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan 

keuangan. Kewajiban mengenai rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 

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

Terdapat dua bentuk auditor switching, yaitu auditor switching yang 

secara nyata dan secara semu. Auditor switching yang nyata berarti 

perusahaan mengganti suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) lain yang berbeda afiliasi sebaliknya, pada auditor 

switching secara semu, perusahaan dianggap melakukan auditor switching, 

tetapi masih merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi 

sama namun memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri 

Keuangan No.17/KMK.01./2008, yaitu suatu Kantor Akuntan Publik 
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(KAP) dianggap sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda jika 

komposisi partner berjumlah di bawah 50% dibandingkan dengan 

komposisi partner awal. 

Auditor switching dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu auditor 

switching secara wajib (mandatory) ataupun secara sukarela (voluntary). 

Auditor switching secara  secara wajib (mandatory) dan secara sukarela 

(voluntary) dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian 

dari isu tersebut. Jika auditor switching terjadi secara wajib (mandatory), 

maka perhatian utama adalah pada sisi auditor. Sebaliknya, jika auditor 

switching terjadi secara sukarela (voluntary), perhatian utama beralih 

kepada klien.  

Ketika auditor switching terjadi karena adanya pembatasan yang 

membatasi tenure, maka perhatian utama beralih kepada auditor tidak lagi 

pada klien. Berbeda dengan pergantian sukarela yang bisa saja terjadi 

karena pertengkaran antara klien dan auditor, pada pergantian secara wajib 

(mandatory) yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian 

kantor akuntan publik dan partner audit diberlakukan secara periodik. 

Kebijakan tersebut tidak serta merta diterapkan tanpa alasan. Masa tenure 

audit yang panjang dikhawatirkan akan merusak independensi auditor. 

Independensi auditor dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 

tidak memihak klien dalam memberikan opininya. Hubungan antara klien 
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dan auditor yang terjalin lama bisa saja membuat auditor tidak 

memberikan opininya secara objektif.  

Seperti penjelasan di atas, bahwa auditor switching yang dilakukan 

secara wajib (mandatory) dilakukan secara paksa karena adanya peraturan. 

Peraturan yang terkait dengan auditor switching yaitu pada tahun 2002 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dikatakan 

bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk lima tahun buku 

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

berturut-turut. Selanjutnya pada pasal 59 ayat 5 dinyatakan bahwa KAP 

yang telah memberikan jasa audit umum untuk lima tahun buku berturut-

turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun 

buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat 

berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan 

perikatan dimaksud untuk satu tahun buku berikutnya. Kemudian pada 

ayat 6 pasal 59 dinyatakan bahwa akuntan publik yang telah memberikan 

jasa audit umum untuk tiga tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih 

mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas 

laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan 

Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud 

untuk satu tahun buku berikutnya. 

Pada tahun 2003 Ketentuan Menteri Keuangan tahun 2002 

diamandemen menjadi dikeluarkannya Ketentuan Menteri Keuangan 
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Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003. Terakhir pada tahun 2008, 

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terkait jasa akuntan publik. 

Perubahan dalam peraturan menteri ini mencakup dua hal. Pertama, 

pemberian jasa audit secara umum atas laporan keuangan suatu entitas 

dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku 

secara berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selama tiga tahun 

buku secara berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dan Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan 

keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Perubahan terhadap 

aturan tersebut dilatar belakangi guna menciptakan pengaturan, 

pembinaan, dan pengawasan yang efektif terhadap akuntan publik dan 

kantor akuntan publik. Di samping itu, PMK itu juga untuk melindungi 

kepentingan umum. Ada pula alasan lain yang menyatakan adanya 

perubahan asosiasi profesi akuntan publik. Sebelumnya, setiap akuntan 

publik berhimpun dalam naungan Ikatan Akuntan Indonesia-

Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Namun sekarang berada di 

bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat 

dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan 

usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu fungsinya sebagai 

pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana lembaga keuangan 
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ini mampu memperlancarkan gerak pembangunan. Untuk memenuhi 

tuntutan kinerja perbankan syariah yang efektif dan efisien serta 

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian 

diharapkan manajemen perbankan syariah memiliki kewenangan dan 

diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya 

kinerja perbankan syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, 

transparan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, menjaga 

kehati-hatian dan professional. 

Citra sistem keuangan syariah yang semakin meningkat ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya lembaga keuangan baik nasional maupun 

internasional yang memuka layanan jasa keuangan syariah. Kepercayaan 

masyarakat yang tinggi atas pelaksanaan sistem keuangan syariah di 

Indonesia pun semakin mempercepat pertumbuhan industri perbankan 

syariah. 

Suatu bank syariah bebas untuk memilih auditor mereka sendiri, 

sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 

atas auditor dan keputusan untuk mengganti auditor. Faktor-faktor ini 

tentunya di luar ketentuan atau regulasi mengenai pergantian auditor. 

Apabila pergantian kantor akuntan publik didasarkan pada waktu audit 

yang telah mencapai enam tahun buku berturut-turut atau pergantian 

auditor mencapai tiga tahun buku berturut-turut, maka hal ini bersifat 

wajib (mandatory) dan tidak menimbulkan pertanyaan. 
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Selain secara wajib (mandatory), klien dapat melakukan auditor 

switching secara sukarela (voluntary). Klien mengganti auditornya ketika 

tidak ada aturan yang mengharuskan auditor switching dilakukan, yang 

terjadi adalah salah satu diantara dua hal yaitu auditor mengundurkan diri 

ataupun auditor dipecat oleh klien. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan 

opini yang diberikan oleh auditor tidak sesuai yang diinginkan oleh klien. 

Klien pasti menginginkan auditor memberikan opini wajar tanpa 

pengecualian. Saat hal tersebut tidak terjadi, maka klien bisa saja 

melakukan pergantian auditor dengan memecat auditor tersebut. Adanya 

pembatasan ruang lingkup yang dilakukan oleh pihak manajemen klien 

yang menyebabkan tidak leluasanya auditor dalam melakukan 

pengevaluasian dapat menyebabkan auditor mengundurkan diri. Auditor 

switching secara sukarela (voluntary) dapat terjadi juga ketika adanya 

pergantian dewan komisaris syariah. Ketika pergantian dewan komisaris 

syariah dilakukan akan adanya perubahan-perubahan kebijakan ataupun 

aturan dari dewan komisaris syariah yang baru. Sehingga penunjukkan 

auditor yang telah dilakukan sebelumnya dapat berubah sesuai dengan 

dewan komisaris syariah yang baru. Hal lain yang dapat menyebabkan 

auditor secara sukarela (voluntary) yaitu financial distress dan ukuran 

kantor akuntan publik. 

Kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami perusahaan 

terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban 

finansialnya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa 
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disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, 

sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih 

Kantor Akuntan Publik.  Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan 

cenderung melakukan pergantian KAP (Salim dan Rahayu, 2014). Isu 

opini audit sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk 

mengganti KAP yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di 

perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini muncul pada saat perusahaan 

klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau opini audit yang 

akan datang. Secara umum, auditee menginginkan laporan keuangannya 

diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP yang disewanya. 

Ukuran kantor akuntan publik menjadi pertimbangan klien dalam 

mengambil keputusan auditor switching. Klien berkemungkinan lebih 

besar untuk lebih memilih suatu kantor akuntan publik yang memiliki 

ikatan dengan KAP Big Four untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan perusahaan (Borton, 2005 dalam jurnal Pradnyani dan Latrini, 

2017). Ukuran kantor akuntan publik ditentukan oleh manajemen 

perusahaan. Pergantian manajemen perusahaan dapat memperkuat 

pengaruh ukuran kantor akuntan publik pada auditor switching. Pengaruh 

ukuran kantor akuntan publik dapat diperkuat oleh pergantian manajemen 

akibat adanya kecenderungan manajemen untuk memilih KAP yang 

berikatan dengan Big Four untuk mempertahankan kredibilitas laporan 

keuangan perusahaan (Pradnyani dan Latrini, 2017). Audit tenure terjadi 

karena sudah telalu lamanya pihak auditor saling bekerja sama sehingga 
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dapat mempengaruhi independensi seorang auditor dalam mengaudit 

laporan keuangan.  

Pergantian Dewan Komisaris yang dimaksud yaitu pergantian 

presiden komisaris atau salah satu anggotanya maupun keseluruhannya, 

karena setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-

sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 4). Menurut 

Meryani & Mimba (2013) dalam hal melakukan tugasnya sebagai 

pengawas untuk kepentingan perseroan, dewan komisaris juga 

berkewenangan untuk menunjuk suatu KAP melalui rekomendasi dari 

komite audit yang nantinya akan diusulkan dalam RUPS. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015) dengan 

menambah dua variabel independen. Penambahan variabel independen 

yang digunakan yaitu Audit Tenure dan Pergantian Dewan Komisaris 

Syariah karena Audit Tenure dan Pergantian Dewan Komisaris Syariah 

berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching. Sedangkan variabel 

Pergantian Manajemen, Presentase Perubahan ROA, dan Ukuran Klien 

dalam penelitian Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati 

(2015) tidak digunakan dalam penelitian ini. Adapun penambahan periode 

penelitian dari tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan adalah 

perbankan syariah pada periode tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Auditor Switching pada Perbankan Syariah di 

Indonesia Periode 2012-2016. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh financial distress, 

ukuran kantor akuntan publik, opini audit, audit tenure, dan pergantian 

dewan komisaris syariah terhadap auditor switching pada perbankan 

syariah periode 2012-2016. Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching 

pada perbankan syariah periode 2012-2016? 

2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perbankan syariah periode 2012-2016? 

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perbankan syariah periode 2012-2016? 

4. Apakah audit tenure berpegaruh terhadap auditor switching pada 

perbankan syariah periode 2012-2016? 

5. Apakah pergantian dewan komisaris syariah berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perbankan syariah periode 2012-2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh financial distress terhadap auditor switching 

pada perbankan syariah periode 2012-2016. 

2. Mengetahui ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) manajemen 

terhadap auditor switching pada perbankan syariah periode 2012-2016. 

3. Mengetahui pengaruh opini audit terhadap auditor switching pada 

perbankan syariah periode 2012-2016. 

4. Mengetahui pengaruh audit tenure terhadap auditor switching pada 

perbankan syariah periode 2012-2016. 

5. Mengetahui pengaruh pergantian dewan komisaris syariah terhadap 

auditor switching pada perbankan syariah periode 2012-2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagi berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi 

khususnya dalam bidang audit mengenai pengaruh financial distress, 

ukuran kantor akuntan publik, opini audit,  audit tenure,  dan 

pergantian dewan komisaris syariah terhadap auditor switching. Di 
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samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-

temuan dari penelitian sebelumnya.  

2. Bagi Auditor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi 

auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien 

melakukan auditor switching serta sebagai referensi agar auditor dapat 

selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan 

hubungan kerja dengan klien.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam 

mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switching. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing 

bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, 

rumusah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendeskripsikan teoritis 

variabel penelitian yang meliputi financial distress, ukuran kantor akuntan 

publik, opini audit, audit tenure, dan pergantian dewan komisaris syariah 

serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukuran, teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data 

tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisis simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta 

saran-saran bagi peneliti berikutnya. 


