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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh perkembangan 

perusahaan publik. Semakin banyaknya perusahaan publik, maka semakin banyak 

pula jasa akuntan publik yang akan dibutuhkan (Agusrianda, 2014). Kebutuhan 

akan jasa akuntan publik ini disebabkan oleh keinginan perusahaan publik untuk 

menyajikan laporan keuangan yang wajar. Laporan keuangan merupakan suatu 

media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada 

pihak-pihak diluar entitas. Keandalan dari laporan keuangan sangat dibutuhkan 

oleh pihak stakeholder karena memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan 

keputusan (Lestari, 2012). 

Pada suatu perusahaan pihak manajemen mempunyai suatu kepentingan 

untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu prestasi atau peningkatan kerja 

mereka. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan berpotensi 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sementara dari pihak diluar entitas 

membutuhkan informasi keuangan yang dapat diandalkan (Lestari, 2012). Auditor 

sebagai pihak ketiga yang menyediakan fungsi audit diharapkan mampu 

menjembatani kepentingan dari dua pihak yaitu pihak manajemen dan pihak 

stakeholder (Nikmah, 2014). 

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, 

auditor harus memiliki objektivitas dalam menyatakan laporan keuangan yang 
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berkualitas. Objektivitas merupakan sikap dari auditor yang tidak memihak, tidak 

bias, dan menghindari konflik kepentingan. Menurut Agoes (2017) menyatakan 

bahwa independensi dapat dibagi menjadi tiga yaitu independent in fact, 

independent in appearance dan independent in mind. Independent in fact adalah 

independen dalam kenyataannya dan menjalankan tugasnya. Independent in 

appearance adalah independen dilihat dari penampilannya di struktur organisasi 

perusahaan. Independent in mind independensi dalam pikiran. 

Setiap perusahaan publik mengharapkan opini yang dikeluarkan oleh audior 

merupakan opini yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dari opini 

tersebut dapat mempengaruhi stakeholders dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kinerja perusahaan. Geiger dan Rama (2006) mengungkapkan 

bahwa di dalam memberikan opini audit yang mengungkapkan mengenai keraguan 

atas going concern suatu perusahaan, auditor dihadapkan pada dua tipe kesalahan, 

yaitu 1) laporan audit yang tidak memberikan opini audit going concern pada 

perusahaan yang kemudian bangkrut, 2) laporan audit yang memberikan opini audit 

going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun 

berikutnya. Pada situasi kesalahan pertama, auditor akan menghadapi tuntutan 

hukum dan auditor dapat kehilangan reputasinya. Sebaliknya pada situasi kesalahan 

kedua, klien tidak akan menerima dan akan mengganti auditor tersebut pada periode 

berikutnya (Lestari, 2012). 

Hubungan antara auditor dan kliennya dapat menjadi dekat dipengaruhi dari 

seberapa lama mereka bekerjasama. Dalam hal lain, profesi auditor tidak keberatan 

untuk melayani klien mereka dalam waktu panjang, tetapi tampaknya ada keberatan 
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atas kekhawatiran bahwa lama pelayanan dapat menyebabkan adanya hubungan 

nyaman yang dapat mengancam independensi auditor (Soraya, 2017). Karena 

adanya alasan itu muncullah gagasan adanya rotasi audit secara mandatory. Tetapi 

tidak semua pihak menyetujui adanya rotasi audit, seperti yang dianjurkan oleh 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) karena klien dan 

auditor menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada 

manfaat yang didapat melalui rotasi auditor (Lestari, 2012). Dampak dari kerugian 

rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersifat mandatory menjadi argumentasi 

bagi pihak yang menentang ketentuan kewajiban rotasi KAP dengan menyatakan 

bahwa kualitas laporan keuangan akan menurun karena KAP yang kurang familier 

dengan klien dan industri klien. 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan adanya 

pergantian KAP dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik sesuai peraturan 

yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008, yang memiliki perubahan sebagai berikut, (1) pemberian jasa 

audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga 

tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 

1). (2) Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas 

(pasal 3 ayat 2 dan 3). Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2015 

pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu 

PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) 

dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu 
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perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) 

tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit atas 

informasi keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan 

jasa tersebut. 

Auditor switching secara voluntary telah berlangsung cukup lama, hal ini 

didukung oleh data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratitis (2012) 

yang menemukan fakta bahwa perusahaan di Indonesia melakukan voluntary 

auditor switching termasuk dalam kategori tinggi, hal ini didukung oleh data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI pada tahun 2003-2010, dimana 45 

perusahaan dari 98 perusahaan melakukan auditor switching.  

Tabel 1.1 
Jumlah Pergantian KAP pada Perusahaan di BEI tahun 2012-2016 

Kriteria 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 

463 486 509 525 539 2.522 

Perusahaan yang tidak melakukan 
pergantian KAP 

378 372 376 385 384 1.895 

Perusahaan yang melakukan 
pergantian KAP 

85 114 133 140 155 627 

Sumber : Data sekunder diolah, 2018. 

Pergantian KAP pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 

mengalami penurunan dan masuk dalam kategori rendah berdasarkan dari hasil olah 

data sekunder, dimana 627 perusahaan dari 2.522 perusahaan melakukan auditor 

switching. Mulai berkurangnya pergantian KAP pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2016 menjadikan suatu perhatian bagi penelitian ini, dimana akan 

muncul faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan masih melakukan 

voluntary auditor switching.  
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Faktor pertama yang kemungkinan dapat mempengaruhi perusahaan 

mengganti auditornya adalah financial distress. Perusahaan yang sedang 

mengalami financial distress dimana kondisi keuangan perusahaan itu sedang 

berada dalam keadaan tidak sehat, menyebabkan melakukan pergantian auditornya 

ke auditor yang lebih berkualitas. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan dari stakeholder serta untuk mengurangi rasio litigasi. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Agiastuti dan Suputra (2016) dengan melihat pengaruh 

financial distress perusahaan terhadap pergantian auditor secara sukarela 

menunjukan hasil bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif. Perusahaan yang 

mengalami financial distress cenderung akan menerima opini audit going concern 

karena pengungkapan laporan keuangan mempengaruhi opini audit going concern 

(Haron et al, 2009). 

Going concern opinion adalah kelangsungan hidup entitas yang dipakai 

sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya 

informasi yang menunjukan hal yang berlawanan (SPAP  PSA 30 SA Seksi 341, 

2011). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan apabila auditor menemukan 

keraguan atas keberlangsungan perusahaan kedepannya, seorang auditor akan 

melakukan pertimbangan untuk menerbitkan opini going concern (Junaidi dan 

Hartono, 2010). Menerima opini audit going concern bagi perusahaan akan dapat 

mengurangi kepercayaan pengguna laporan keuangan entitas seperti kreditor, 

investor, dan pengguna laporan keuangan lainnya, maka perusahaan melakukan 

pergantian auditor secara sukarela. 
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Pergantian manajemen (management changes) merupakan pergantian 

direksi perusahaan yang terutama disebabkan dari keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan direksi berhenti karena kemauan sendiri. 

(Agusrianda, 2014). Reputasi KAP merupakan prestasi dan kepercayaan publik 

yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki. Reputasi auditor di 

Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

yaitu afiliasi dan nonafiliasi. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan 

The Big Four dikatakan bereputasi dan KAP yang tidak berafiliasi dengan The Big 

Four dikatakan kurang bereputasi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Agiastuti 

dan Suputra (2016) menunjukan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif 

terhadap pergantian KAP. KAP yang berafiliasi dengan Big Four dianggap lebih 

memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan KAP non Big Four. Perusahaan 

akan lebih memilih KAP Big Four karena akan lebih meningkatkan kredibilitas 

perusahaan. 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary 

auditor switching menunjukkan hasil yang berbeda. Kecenderungan untuk berganti 

auditor telah ditemukan dipengaruhi secara signifikan oleh financial distress 

(Agiastuti dan Suputra, 2016; Wea dan Murdiawati, 2015), going concern opinion 

(Agiastuti dan Suputra, 2016; Pradhana dan Suputra, 2015; Robbitasari dan 

Wiratmaja, 2013), management changes (Agiastuti dan Suputra, 2016; Pradhana 

dan Suputra, 2015; Pawitri dan Yadnyana, 2015; Wea dan Murdiawati, 2015), 

reputasi KAP (Agiastuti dan Suputra, 2016; Pawitri dan Yadnyana, 2015. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Agiastuti dan Suputra (2016). Namun terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian Agiastuti dan Suputra (2016). Perbedaan yang pertama adalah 

penambahan independen yaitu variabel audit tenure, alasan dari ditambahkan 

variabel tersebut karena audit tenure yang panjang dapat menyebabkan kualitas dan 

kompetensi kerja auditor cenderung menurun signifikan dari waktu ke waktu 

(Astrini dan Muid, 2013). 

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjadin antara Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dengan auditor yang sama (Werastuti, 2013). Hasil 

penelitian dari Astrini dan Muid (2013) menunjukan bahwa audit tenure memiliki 

pengaruh positif terhadap voluntary auditor switching. Perusahaaan yang diaudit 

oleh KAP Big Four cenderung akan memiliki masa perikatan yang lebih lama 

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four (Astrini dan 

Muid, 2013). Penelitian ini mengganti metode pengukuran variabel financial 

distress, penelitian Agiastuti dan Suputra (2016) menggunakan metode skala 

pengukuran rasio, sedangkan penelitian ini menggunakan metode Zmijewski X-

Score. Metode Zmijewski X-Score ini menggunakan analisis rasio keuangan yang 

mengukur kinerja, leverage dan likuiditas suatu perusahaan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan. Penelitian Agiastuti dan Suputra (2016) menggunakan 

populasi pada perusahaan property and realestate di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan 

populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena untuk 
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memberikan hasil penelitian yang lebih luas mengenai voluntary auditor switching. 

Penelitian ini juga menggunakan periode penelitian 2012-2016 yaitu 5 (lima) tahun 

penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka peneliti melaku FAKTOR-FAKTOR YANG 

BERPENGARUH TERHADAP VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING  

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2016). 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk menghindari dari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka 

dalam penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel financial distress, going concern 

opinion, management changes, reputasi KAP, dan audit tenure sebagai 

variabel independen dan voluntary auditor switching sebagai variabel 

dependen. 

2. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 2012 sampai 

2016. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, adanya suatu masalah perusahaan di 

Indonesia melakukan voluntary auditor switching karena adanya berbagai faktor, 

baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Diluar dari Peraturan Pemerintah 
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No. 20/2015 mengenai batasan waktu pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan yang dilakukan oleh KAP pada entitas, ada faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi perusahaan melakukan voluntary auditor switching. 

Permasalahan mengenai voluntary auditor switching di Indonesia termasuk 

dalam kategori yang tinggi pada tahun 2003-2010 pada perusahaan manufaktur 

terdapat 45 perusahaan dari 98 perusahaan. Berjalannya waktu, pergantian KAP 

mengalami penurunan tahun 2012-2016 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, dimana 627 perusahaan dari 2.522 perusahaan melakukan auditor 

switching. Perusahaan yang masih melakukan voluntary auditor switching inilah 

yang menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab perusahaan 

melakukan voluntary auditor switching. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, bertujuan untuk 

mengetahui faktor financial distress, going concern opinion, management changes, 

reputasi KAP, dan audite tenure berpengaruh terhadap terjadinya voluntary auditor 

switching di Indonesia. Teori agensi menurut Eisenhardt (1989) didasari oleh 

asumsi tentang sifat manusia, yaitu manusia memiliki sifat untuk mementingkan 

diri sendiri, sifat ini terjadi pada 2 (dua) pihak yaitu principal dan agent yang dapat 

menyebabkan terjadinya auditor switching, tidak menyukai resiko, yaitu seorang 

manajer perusahaan dalam mengambil keputusan akan mengambil yang dirasa 

sudah benar untuk perusahaannya dan tidak berani mengambil tantangan baru. 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali faktor financial distress, going 
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concern opinion, management changes, reputasi KAP, dan audite tenure 

mempengaruhi terjadinya voluntary auditor switching di Indonesia. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk profesi 

akuntan publik tentang praktik voluntary auditor switching yang 

dilakukan perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, disamping 

memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan 

pengaudian khususnya mengenai voluntary auditor switching. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti tentang voluntary auditor switching. 

 

 

 

 

 


