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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman memberikan perubahan diberbagai sektor budaya, 

sosial, dan ekonomi. Pada sektor ekonomi ditandai adanya MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN) yang dimulai tahun 2014. Setiap individu atau kelompok 

dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan mampu bersaing dalam dunia bisnis. 

Perusahaan publik juga semakin meningkat. Direktur pengembangan BEI 2015-

2018 Nicky Hogan menegaskan meningkatnya minat perusahaan di dalam negeri 

untuk menjadi perusahaan tercatat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 16 

Agustus 2017, terdapat 555 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di 

pasar modal. Adanya perusahaan publik yang semakin banyak mempengaruhi 

profesi akuntan publik yang dibutuhkan.  

Profesi akuntan publik timbul dan berkembang, dikarenakan adanya dua 

kepentingan yang berlawanan dari manajemen perusahaan ingin menyampaikan 

informasi pertanggungjawaban yang berasal dari pihak luar, sedangkan disisi lain 

pihak luar perusahaan menginginkan informasi yang andal dari manajemen 

perusahaan atas pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Akuntan 

publik dijelaskan dalam peraturan pemerintan republik Indonesia nomor 20 Tahun 

2015 adalah profesi yang memiliki peran strategis dalam mendukung 

perekomonian yang sehat, efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas 

informasi laporan keuangan. Menurut Jusup (2011:7) profesi akuntan publik yaitu 
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akuntan beserta stafnya yang bekerja memberikan jasa akuntan bagi masyarakat 

(publik). Akuntan publik bisa berpraktik secara perorangan maupun bagian atau 

anggota dari suatu Kantor Akuntan Publik. Ia harus mempunyai izin untuk 

memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, karena profesi akuntan publik menjadi salah satu 

pilar dalam upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas. Fungsi pokok dari 

akuntan publik melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan 

sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.  Terdapat dua 

golongan jasa yang diberikan oleh akuntan publik yaitu jasa assurance dan jasa 

non-assurance. Salah satu dari jasa assurance yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi 

adalah jenis jasa assurance di mana Kantor Akuntan Publik mengeluarkan laporan 

tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain (Elder, dkk, 2013:11). 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014:2). Dalam aturan etika (IAI, 

20000.1-20.000.6) yang dikutip Agoes dan Ardana (2017:L-9) laporan keuangan 

didefinisikan sebagai suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang 

menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber 

dana ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau 

perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban suatu periode tertentu sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk itu, perusahaan yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban melaporkan laporan keuangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 

1998. Keinginan perusahaan agar mendapatkan suatu laporan keuangan yang 

layak untuk disajikan, biasanya perusahaan menggunakan bantuan jasa dari pihak 

ketiga seperti auditor independen yang merupakan akuntan publik yang 

bersertifikat untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan perusahaan agar 

layak dipakai oleh para pengambil keputusan. 

Muncul berbagai keraguan mengenai independensi akibat dari lamanya 

hubungan kerja auditor dengan klien, apakah auditor bisa bersikap objekif dan 

independen. Oleh karena itu rotasi penugasan audit harus dilakukan untuk 

mencegah keterlibatan auditor dengan klien yang lebih jauh dan menjaga sikap 

independensi auditor.  Auditor switching merupakan perpindahan auditor maupun 

pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan pihak klien perusahaan. 

Auditor switching bisa terjadi secara mandatory dan voluntary. Auditor switching 

secara mandatory adalah penggantian wajib auditor yang dilakukan perusahaan 

atas dasar keputusan Peraturan Pemerintah yang berlaku umum. Peraturan di 

Indonesia yang telah mengatur kewajiban penggantian auditor atau rotasi Kantor 

Akuntan Publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor 

Akuntan Publik (KAP) hanya boleh mengaudit suatu entitas paling lama 6 (enam) 

tahun buku berturut-turut, sedangkan seorang Akuntan Publik dalam KAP 

tersebut hanya boleh mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 

Pada 6 April 2015 pemerintah membuat aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah 



4 

 

 

 

No 20 Tahun 2015 yang menyatakan tidak ada pembatasan pemberian jasa oleh 

KAP, namun perusahaan wajib melakukan penggantian Akuntan Publik paling 

lama 5 tahun buku berturut-turut (Tisna dan Suputra, 2017). Sedangkan auditor 

switching secara voluntary dilakukan sukarela yang faktor-faktor penyebabnya 

berasal dari sisi klien contohnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, 

perubahan ownership, dan Intial Public Offering dan berasal dari sisi auditor 

contohnya fee audit dan kualitas audit (Sukadana dan Wirakusuma, 2016).  

Kasus di Indonesia yang melibatkan auditor yaitu pada perusahaan PT 

Kimia Farma Tbk. Kementrian BUMN dan Bapepam menilai PT Kimia Farma 

Tbk melakukan froud laporan keuangan dengan menyajikan laba perusahaan tidak 

sebenarnya per 31 Desember 2001, yang diaudit oleh KAP Hans Tuanakota dan 

Mustofa (Tisna dan Suputra, 2017). Kasus lain akibat hubungan auditor dan 

manajemen perusahaan yang terjalin lama adalah masalah manipulasi laporan 

keuangan PT Inovisi  Infracom Tbk (INVS). Pada tahun 2015 perdagangan saham 

PT Inovisi  Infracom Tbk masih dihentikan karena BEI menemukan delapan 

kesalahan pencatatan dalam pelaporan keuangan kuartal III tahun 2014. 

Kesalahan tersebut diketahui ketika PT Inovisi Infracom Tbk mengganti auditor 

yang sebelumnya KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan kemudian menunjuk 

Kreston Internasional: Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan 

(finance.detik.com). Kasus tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan 

publik terhadap profesi akuntan kerena memberikan implikasi Kantor Akuntan 

Publik besar tersebut melanggar integritas, objektivitas dan independensi yang 

tinggi. Selain itu pada tahun 2017 terdapat kasus jual beli opini wajar tanpa 
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pengecualian (WTP) yang dilakukan oleh pejabat dari mitra utama KPK yakni 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga ada dua auditor (pejabat BPK) yang 

menerima suap dari pejabat Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi untuk mengubah opini hasil audit laporan keuangan kementrian 

itu dari wajar dengan pengecualian menjadi WTP (www.kompasiana.com).  

Tabel 1.1 

Perusahaan Manufaktur yang Melakukan Auditor Switching 

No Perusahaan  Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1 
INCI (Intanwijaya 
Intarnasional Tbk) 

Hananto 
Budianto 

dan Rekan 

Hananto 
Budianto dan 

Rekan 

Hananto 
Budianto 

dan Rekan 

Hendra 
Winata 

Siddharta dan 
Tanzil 

Hendra 
Winata 

Siddharta dan 
Tanzil 

2 
KBRI (Kertas 
Basuki Rachmat 
Indonesia Tbk) 

Gideon 
Ikhwan 
Sofwan 

Tanubrata 
Sutanto 

Fahmi dan 
Rekan 

Hananta 
Budianto 

dan Rekan 

Hendrawinata 
Eddy 

Siddharta dan 
Tanzil 

Hendrawinata 
Eddy 

Siddharta dan 
Tanzil 

3 

SCCO (Supreme 
Cable 
Manufacturing and 
Commerce Tbk) 

Kosasih, 
Nurdiyaman, 
Tjahyo dan 

Rekan  

Bambang, 
Sudarmadji 
dan Dadang 

Doli, 
Bambang, 

Sulistiyanto, 
Dadang, 
dan Ali 

Kosasih, 
Nurdiyaman, 
Tjahyo dan 

Rekan 

Doli, 
Bambang, 

Sulistiyanto, 
Dadang, dan 

Ali 

4 

ULTJ (Ultrajaya 
Milk Industry and 
Trading Company 
Tbk) 

Bambang 
Budi Tresno 

Koesbandijah, 
Beddy Samsi 
dan Setiasih 

Tanubrata 
Sutanto 

Fahmi dan 
Rekan 

Tanubrata 
Sutanto 

Fahmi dan 
Rekan 

Tanubrata 
Sutanto 

Fahmi dan 
Rekan 

Sumber data: www.idx.co.id 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat contoh perusahaan sering melakukan 

auditor switching. Auditor switching terjadi karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor dari klien maupun faktor dari auditor sendiri 

(Widyanti dan Badera, 2016). Beberapa faktor tersebut yaitu opini audit, 

pertumbuhan perusahaan, audit fee, dan financial distress. 

Opini audit merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keputusan 

untuk melakukan auditor switching. Biasanya perusahaan menginginkan laporan 

http://www.kompasiana.com/
http://www.idx.co.id/
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keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), karena pendapat 

WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan 

investasi pihak eksternal (Effendi dan Rahayu, 2015). Apabila perusahaan sudah 

mendapat opini WTP, maka perusahaan akan cenderung mempertahankan 

auditornya. Penelitian yang dilakukan Putra dan Suryanawa (2016) menunjukkan 

opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Putra (2014), dan Amalia (2015) menunjukkan bahwa 

opini audit berpengaruh positif signifikan pada penggantian auditor, sedangkan 

Effendi dan Rahayu (2015), Pawitri dan Yadnyana (2015) mengungkapkan hasil 

yang bertolak belakang yaitu opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Auditor Switching.  

Faktor kedua auditor switching yaitu pertumbuhan perusahaan. Tingkat 

pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan 

kualitas baik industrinya maupun kualitas baik kegiatan ekonominya secara 

keseluruhan (Putra, 2014). Rahayu (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. 

Aktivitas perusahaan juga akan meningkat maka perusahaan membutuhkan tenaga 

ahli yang kompeten dalam masalah pelaporan keuangan. Hal ini memicu 

perusahaan mengganti auditor yang lebih handal.  Penelitian yang dilakukan Tisna 

dan Suputra (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

positif pada auditor switching. Hasil penelitian ini didukung Alansari dan Badera 

(2016), Faradila dan Yahya (2016) juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap auditor switching, sedangkan penelitian yang 
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dilakukan Saidin, dkk (2016) menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Faktor ketiga auditor switching yaitu audit fee. Mulyadi (2002:63) 

menyatakan audit fee merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh auditor atas 

jasa yang telah diberikan kepada klien. Pembayaran audit fee yang terlalu tinggi 

pada saat kodisi tertentu akan semakin membebani perusahaan, sehingga dapat 

mendorong perushaan untuk melakukan pergantian kantor akuntan publik dengan 

audit fee lebih rendah (Sari dan Widanaputra, 2016). Penelitian yang dilakukan 

oleh Sari dan Widanaputra (2016) membuktikan bahwa audit fee memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap auditor switching, sementara itu penelitian 

yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014), dan Amalia (2015) bertolak 

belakang membuktikan audit fee tidak berpengaruh signifikan auditor switching. 

Faktor lain auditor switching yaitu financial distress sebagai variabel yang 

dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel opini audit, pertumbuhan 

perusahaan, dan audit fee dengan auditor switching. Kesulitan keuangan dalam 

perusahaan disebut dengan fianancial distress. Financial distress yang dialami 

perusahaan cenderung akan menyebabkan adanya penggantian auditor maupun 

kantor akuntan publik (Pinto dan Gayatri, 2016). Alasannya dalam kondisi 

kesulitan keuangan, perusahaan akan berkeinginan untuk mengganti auditor 

dengan fee audit yang lebih murah. Penelitian dilakukan Dwiyanti dan Sabeni 

(2014) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif signifikan 

terhadap auditor switching. Berbeda dengan penelitian Saidin, dkk (2016) yang 

menunjukkan bahwa fiancial distress berpengaruh negatif terhadap auditor 
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switching. Tisna dan Suputra (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

financial distress memperlemah pengaruh opini audit dan pertumbuhan 

perusahaan pada auditor switching, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Diandika dan Badera (2017) menunjukkan bahwa financial distress memperkuat 

pengaruh fee audit pada auditor switching.  

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya beberapa hasil 

yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini 

mengembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Suputra (2017). 

Penelitian ini menguji kembali pengaruh opini audit, dan pertumbuhan perusahaan 

pada auditor switching dengan variabel moderasi financial distress. Perbedaan 

dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel independen lain yaitu audit fee. 

Penambahan variabel audit fee untuk memperkuat dugaan karena fee audit yang 

terlalu tinggi akan membebani perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan 

melakukan auditor switching. Perbedaan yang lain, peneliti memperbarui periode 

penelitian. Penelitian sebelumnya di perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Effek Indonesia tahun 2011-2015, sedangkan dalam penelitian ini di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Indonesia tahun 2012-2016. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukakan penelitian 

dengan judul “FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI PEMODERASI 

PENGARUH OPINI AUDIT, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN 

AUDIT FEE PADA AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Effek Indonesia Tahun 

2012-2016)”. 



9 

 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan judul yang saya ambil, penelitian ini mempunyai batasan 

masalah atau ruang lingkup tersendiri. Bertujuan agar tidak menyimpang dan 

lebih terfokus dengan apa yang akan dibahas, maka lingkup penelitian yang akan 

dibahas sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Data yang digunakan penelitian ini adalah data laporan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit dan dipublikasikan. 

3. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012-2016. 

4. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini yaitu variabel auditor 

switching (Y). 

5. Variabel independen yang digunakan penelitian ini yaitu variabel opini 

audit (X1), variabel pertumbuhan perusahaan (X2), dan variabel audit fee 

(X3). 

6. Variabel moderasi yang digunakan penelitian ini yaitu variabel  financial 

distress (Z). 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah opini audit berpengaruh pada auditor switching? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada auditor switching? 
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3. Apakah audit fee berpengaruh pada auditor switching? 

4. Apakah financial distress memoderasi hubungan opini audit pada auditor 

switching? 

5. Apakah financial distress memoderasi hubungan pertumbuhan perusahaan 

pada auditor switching? 

6. Apakah financial distress memoderasi hubungan audit fee pada auditor 

switching? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan 

penelitian yang hendak dicapai berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit pada auditor 

switching. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan pada 

auditor switching. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit fee pada auditor switching. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh financial distress memoderasi 

hubungan opini audit pada auditor switching. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh financial distress memoderasi 

hubungan pertumbuhan perusahaan pada auditor switching. 

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh financial distress memoderasi 

hubungan audit fee pada auditor switching. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait teori keagenan ketika 

terjadi auditor switching. 

b. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar peneliti 

selanjutnya yang berminat untuk meneliti auditor switching. 

2. Kegunaan praktik 

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi auditor mengenai 

praktik penggantian auditor (auditor switching) yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai bahan evaluasi bagi auditor untuk meningkatkan 

independensi, obyektif, kualitas, dan kompetensi auditor. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik untuk menjaga dan meningkatkan independensi dan 

obyektivitas dalam melaksanakan audit. 

 


