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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua perusahaan go public yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) wajib untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Hal ini 

bertujuan untuk menyampaikan informasi pada perusahaan melalui laporan 

keuangan bagi para investor dan para pengguna laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang telah diterbitkan nantinya akan digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Sehingga, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi suatu 

perusahaan yang sebenarnya agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

Selain laporan keuangan perusahaan go public wajib untuk 

mempublikasikan setiap laporan keuanganya yang telah diaudit oleh auditor 

independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan adanya audit laporan 

keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan pengguna 

laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk auditor 

independen memberikan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan 

dan kesesuaianya pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

Untuk menjaga independensi seorang auditor dan kepercayaan 

stakeholder terhadap kredibilitas pada laporan keuangan semakin tinggi maka 

pergantian auditor wajib dilakukan oleh setiap perusahaan (Sinarno dan 

Wenny, 2017). Auditor Switching merupakan suatu perubahan  yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk berganti auditor maupun Kantor Akuntan 
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Publik (KAP). Terdapat dua jenis pergantian yakni pergantian voluntary 

(sukarela) dan modetary (wajib). Di indonesia merupakan salah satu negara 

yang  memberlakukan pergantian KAP secara mandatory. 

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 yang 

mengaharuskan perusahaan mengganti KAP atau melakukan pergantian 

auditor (auditor swiching) jika telah bertugas selama 6 tahun berturut-turut, 

dan  bagi  auditor  publik  yang  memberikan  jasa  auditnya  selama 3 tahun 

berturut-turut. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan maka 

menimbulkan prilaku untuk perusahaan melakukan auditor swiching. Auditor 

swiching dengan cara pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Keputusan perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching 

akan menjadi pertanyaan bagi banyak pihak mengapa perusahaan mengganti 

auditor. Fitriani dan Zulaikha (2014) menyatakan pergantian auditor secara 

tiba-tiba dapat menimbulkan kecurigaan pada para pemakai informasi 

akuntansi, hal itu akan membuat para pemakai informasi mempertanyakan 

apa yang telah mendasari perusahaan untuk melakukan voluntary auditor 

switching. 

Pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya auditor switching. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Faradila dan Yahya, 2016) berpendapat bahwa pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh positif terhadap auditor switching. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan maka tindakan auditor switching akan meningkat, 

hal ini dilakukan untuk mendapatkan auditor yang dapat memenuhi tuntutan 
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perusahaan. Perusahan akan melakukan pergantian auditor jika auditor lama 

tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan (Gunady dan Mangoting, 

2013) dalam (Faradila dan Yahya, 2016). Namun pada penelitian Putra 

(2014) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching.  

Pergantian manajemen baru biasanya akan mengakibatakan 

perubahan kebijakan dalam perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan adanya 

pergantian auditor karena manajemen baru menginginkan KAP yang sesuai 

dengan kebijakan pelaporan akuntansinya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kencana, et al (2018) mengenai auditor switching menunjukkan bahwa 

pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniaty, et al, 2014) bahwa 

pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

. Opini auditor sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam 

mengambil keputusan oleh investor dan pengguana laporan keuangan 

lainnya. Opini audit dapat mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian 

auditor ketika klien tidak setuju dengan opini audit yang telah diberikan 

(Fitriani dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian Fakhri,et al (2018), 

Khasharmeh (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap 

auditor switching. Hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Kurniaty, et al, 2014)  menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh opini audit 

terhadap auditor switching. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani dan Zulaikha, 2014) 

mengenai auditor switching juga dipengaruhi oleh financial distress. 

Perusahaan akan melakukan pergantian KAP apabila biaya yang dikeluarkan 

untuk biaya jasa akuntan publik dirasa cukup besar. Perusahaan akan 

menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Namun 

pada penelitian yang dilakukan oleh (Kurniaty, et al, 2014) financial distress 

tidak berpengaruh adanya auditor switching. 

Faktor lain yang mempengaruhi auditor switching adalah ukuran 

kantor akuntan publik (KAP). Besarnya KAP menjadi sebuah pertimbangan 

perusahaan untuk melakukan auditor switching. KAP yang memiliki ukuran 

lebih besar (big 4) akan memiliki anggapan bahwa lebih mampu dalam 

mempertahankan independensi daripada ukuran KAP yang lebih kecil. Sama 

halnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Apriyanti dan Hartaty, 2016) 

bahwa ukuran KAP berpengaruh terhdap auditor switching. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kencana, et al, 2018) dan (Kurniaty, 

et al, 2014) bahwa hasil yang didapatkan ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kencana, et al  (2018). 

Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel Pergantian Manajemen, 

Financial Distress, Ukuran KAP, Presentase perubahan ROA dan ukuran 

klien terhadap auditor switching. Penelitian ini mengambil sampel pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010-2015 dengan penelitian Faradilla dan Yahya (2016) dengan judul 
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Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, Dan Pertumbuhan perusahaan 

Klien Terhadap Auditor Switching Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, 

PERGANTIAN MANAJEMEN, OPINI AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, 

DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris 

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor 

switching pada perusahaan manufaktur di BEI ? 

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching 

pada perusahaan manufaktur di BEI ? 

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur di BEI ? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur di BEI ? 

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur di BEI ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini digunakan untuk : 

A. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pertumbuhan perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2015-2017. 

B. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pergantian manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2015-2017. 

C. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai opini audit 

terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 

2015-2017. 

D. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

financial distress terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur 

di BEI tahun 2015-2017. 

E. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur di 

BEI tahun 2015-2017. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi tambahan, wawasan serta bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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2. Bagi Kantor Akuntan Publik  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi 

Kantor Akuntan Publik tentang praktik auditor switching yang dilakukan 

perusahaan, hal ini dapat menjadi bahan masukan agar auditor dapat 

mempertahankan independensi serta meningkatkan objektivitas dan 

kompetensi. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika kepenulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan auditor switching yaitu pertumbuhan perusahaan, pergantian 

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

terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, dan metodologi. 
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BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data dan 

pembahasan tentang hasil analisis data. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisis tentang kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-

saran. 

 


