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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan go publik yang telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) wajib untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara 

luas, karena laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan dapat 

dijadikan sebagai dasar pihak luar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab 

itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan andal. Sehingga 

perusahaan  sangat membutuhkan profesi seperti auditor untuk menjamin 

kewajaran laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik atau auditor 

merupakan pihak independen yang memiliki tugas untuk memeriksa secara 

objektif dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan 

perusahaan. Mengingat pentingnya tugas auditor tersebut maka auditor harus 

menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Dalam menjaga kualitas audit, auditor 

harus memiliki independensi (Mas Ruroh dan Rahmawati, 2016). 

Menurut Mulyadi (2002) Independensi merupakan sikap mental 

yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak 

tergantung pada orang lain. Auditor harus menjaga independensi yang 

dimilikinya dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengurangi 

independensi auditor. 

Pembatasan jangka waktu perikatan audit perlu dilakukan, karena 

hubungan kerja yang lama dapat menyebabkan timbulnya rasa nyaman antara 
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auditor dengan klien sehingga dapat mengurangi independensi auditor yang 

berpengaruh terhadap kualitas dan kompetensi kerja auditor (Aminah, 

Werdhaningtyas dan Tarmizi, 2017). 

Kekhawatiran berkurangnya independensi auditor dapat disebabkan karena 

hubungan kerja yang lama semakin diperkuat dengan adanya kasus Enron yang 

melibatkan KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 silam, dan kasus Olympus 

yang melibatkan KAP KPMG tahun 2011. Kecurangan laporan keuangan yang 

melibatkan kantor akuntan publik besar tersebut mendorong lahirnya The 

Sarbanas Oxlet Act (SOX) pada tahun 2002. Dalam peraturan tersebut terdapat 

beberapa peraturan yang mengatur kebijakan akuntan publik baik peraturan 

mengenai kantor akuntan publik maupun partner audit. Salah satu peraturan 

terkait dengan partner audit yaitu adanya pembatasan masa perikatan kerja 

antara auditor dengan klien. Menanggapi saran tersebut pada tahun 2003 

Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan audit yaitu Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang kemudian diperbaharui 

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

Akuntan Publik” (Mas Ruroh dan Rahmawati, 2016). 

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan 

publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pada dasarnya pergantian auditor 

atau KAP merupakan salah satu cara dalam meningkatkan independensi 

auditor dan kualitas audit. Auditor switching bisa terjadi secara voluntary dan 

mandatory. Auditor switching terjadi secara voluntary karena perusahaan 

secara sukarela mengganti kantor akuntan publik (KAP). Jika auditor switching 
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terjadi secara mandatory karena adanya peraturan pemerintah yang berlaku 

(Febrianto, 2009 dalam Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi,  2017). 

Ukuran KAP dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor 

switching. Menurut Riyatno (dalam Kurniaty, 2014) KAP Big four 

diindikasikan memiliki kredibilitas audit yang lebih baik dari pada KAP yang 

kecil. Beberapa KAP mempunyai reputasi besar dan berskala internasional. 

KAP tersebut sering kali melakukan afiliasi diberbagai negara dengan KAP 

lokal. KAP besar yang berlaku secara universal dikenal dengan Big Four 

World Wide Accounting Firm atau Big Four. Investor cenderung lebih percaya 

kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki 

reputasi (Ni Kadek, dalam Mas Ruroh dan Rahmawati, 2016). 

Faktor lain yang mempengaruhi auditor switching adalah opini audit. 

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga 

auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas 

laporan keuangan yang diauditnya. Perusahaan tentu mengharapkan auditor 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya karena 

biasanya opini diluar itu kurang diharapkan oleh pihak manajemen dan tidak 

begitu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Charemichael dan 

Willingham, dalam Kurniaty, Hasan dan Anisma, 2014). Namun tidak 

selamanya harapan itu terpenuhi karena auditor harus tetap independen dalam 

menjalankan auditnya. Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini 

yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya (Damayanti dan 

Sudarma, dalam Kurniaty, Hasan dan Anisma, 2014) . 
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Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diiringi dengan 

pergantian kebijakan dalam perusahaan. Manajemen lebih sering melakukan 

pergantian akuntan publik atau KAP karena adanya unsur kepercayaan. Karena 

manajemen yang baru yakin bahwa akuntan publik baru bisa diajak kerja sama 

dan bisa memberikan opini seperti yang diharapakan manajemen disertai 

dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, 

pergantian akuntan publik maupun kantor akuntan publik dapat terjadi dalam 

perusahaan (Wahyuningsih dan Suryanawa, dalam Kurniaty, Hasan dan 

Anisma, 2014). 

Kesulitan keuangan terdiri dari likuiditas sampai dengan kondisi 

perusahaan berpontensi bangkrut. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesulitan keuangan perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Keputusan bisnis yang salah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan 

perusahaan mengalami kebangkrutan. (Sinarwati dan Sudarma, dalam 

Kurniaty, Hasan dan Anisma 2014) menyatakan perusahaan klien yang 

terancam bangkrut cenderung akan meningkatkan evaluasi subjektivitas, 

kehati-hatian auditor dan perusahaan cenderung akan melakukan pergantian 

KAP. Pergantian KAP atau auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan 

sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban biaya audit 

yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan suatu klien dapat dilihat dari keadaan financial 

perusahaan tersebut. Di mana perusahaan yang besar dipercayai dapat 
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menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada 

perusahaan kecil (Mutchler, dalam Pradhana dan Suputra, 2015). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan klien mempengaruhi auditor 

switching. Karena 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 keagenen (Juliantari dan Rasmini, 2013).   

Kurniaty, Hasan dan Anisma (2014) melakukan penelitian dengan variabel 

dependen adalah auditor switching dan variabel independen adalah pergantian 

manajemen, opini audit, financial distress, ukuran KAP, dan ukuran 

perusahaan klien. Didalam penelitian yang dilakukan Kurniaty, Hasan dan 

Anisma (2014) menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi perusahaan 

untuk melakukan auditor switching adalah variabel ukuran perusahaan klien. 

Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

auditor switching adalah variabel pergantian manajemen, opini audit, financial 

distress, dan ukuran KAP. 

Wea dan Murdiawati (2015) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary pada perusahaan 

manufaktur dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase 

perubahan ROA dan opini audit tidak mempengaruhi auditor switching. 

Sedangkan pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran klien memiliki 

pengaruh yang signifikan pada sampel perusahaan untuk melakukan auditor 

switching. 
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Faradila dan Yahya (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh opini audit, financial distress, dan pertumbuhan 

perusahaan klien terhadap auditor switching. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel opini audit dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh 

terhadap auditor switching. Sedangkan variabel financial distress tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Berdasarkan penelitian diatas yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

sehingga dalam pengambilan kesimpulan menjadi ambigu. Sehingga peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai auditor switching. 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniaty, Hasan dan Anisma (2014). Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniaty, Hasan dan Anisma (2014), yaitu pergantian manajemen, opini audit, 

financial distress, ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini studi empiris 

pada perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufkaktur  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Sedangkan penelitian 

sebelumnya studi empiris pada perusahaan real estate dan properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2012. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN KAP, OPINI 

AUDIT, PERGANTIAN MANAJEMEN, FINANCIAL DISTRESS, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP AUDITOR 
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SWITCHING” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan 

Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2014-

2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah opini Audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching? 

5. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

4. Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap auditor switching. 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap auditor 

switching. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi pada profesi 

akuntan publik mengenai praktik auditor switching yang dilakukan oleh 

perusahaan di indonesia. 

2. Bagi Akademisi  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan, terutama 

mengenai auditor switching. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai 

pengaruh ukuran KAP, opini audit, pergantian manajemen, financial 

distress, ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan 

informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai auditor switching. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi 

tentang masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya 
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dibahas mengenai rumusan masalah yaitu  masalah-masalah yang 

diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi berisi urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, 

didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoritis, 

dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan pengukuranya dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELETIAN  DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta 

penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran 

dari hasil penelitian. 


