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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau 

yang sudah go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh 

akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meningkatnya 

perkembangan perusahaan go publik akan berdampak pada meningkatnya jasa 

akuntan yang dibutuhkan. Tugas dari auditor yaitu harus mampu melaksanakan 

tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan optimal sehingga akan berpengaruh 

terhadap hasil opini audit yang diharapkan oleh klien dan berkualitas sehingga 

akan berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas (Wibowo, 2009 dan Pratini, 

2013). Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang auditor, maka 

perusahaan akan mengganti auditor yang dipandang lebih memiliki independensi 

dan kredibilitas yang tinggi.  

Kasus pergantian auditor yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia 

dilakukan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. Perusahaan ini mendapatkan sanksi 

penghentian sementara perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

karena ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan 

kuartal III-2014. Sebelumnya perusahaan ini diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, 

Sukimto, dan rekan. Kemudian perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston 

International (Hendrawinata, Eddy Siddarta, Tanzil dan rekan) untuk mengaudit 
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laporan kinerja keuangannya. Pergantian auditor dilakukan agar kualitas 

penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku 

(www.detik.com) 

Kasus pergantian auditor juga dilakukan oleh PT. BAT Indonesia hanya 

memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke 

PWC sekarang ini walaupun berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 

sampai tahun 2004. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti 

auditor. Banyak pihak berpendapat bahwa kasus ini disebabkan akibat adanya 

hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien yang memungkinkan 

terciptanya suatu resiko excessive familiarity (berlebihnya keakraban) yang dapat  

mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Sebaliknya, dari sudut 

pandang perusahaan yang diaudit, hubungan yang berkesinambungan dengan 

suatu KAP dapat membantu meringankan pekerjaan auditor dalam perencanaan 

dan praktik akuntansi dan keuangan (Andri dan Frenawidayuarti, 2009).  

Pergantian KAP ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pergantian wajib 

(mandatory) dan pergantian sukarela (voluntary). Ukuran KAP juga berpengaruh 

terhadap pergantian KAP (Hackenbrack, 2002) dan (Calderon, 2008) ditinjau dari 

pemeriksa (auditor) yang melaksanakan audit, pada dasarnya audit dapat 

digolongkan menjadi dua jenis yaitu audit pihak dalam (internal auditor) dan 

audit pihak luar (eksternal auditor). Secara umum audit akuntan (auditing) adalah 

suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 
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tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan (Daily dan Strawser, 1974; Agus 2004; 

Ferguson, Rafuse, 2004; Boynton dan Johnson, 2007; Elder, and Beasley, 2008).  

Audit internal adalah kegiatan penilaian independen yang dibentuk dalam 

suatu organisasi untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam bentuk 

penelaahan kegiatan organisasi. Audit internal merupakan pengendalian 

manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi keefektifan sistem 

pengendalian lain. Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota 

manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara 

menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang 

berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah. Sedangkan audit eksternal adalah 

suatu proses audit yang sistematik dan obyektif terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan atau unit organisasi lain dengan tujuan untuk memberikan pendapat 

mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau unit 

organisasi tersebut. 

Di Indonesia membuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan 

kebijakan atau himbauan untuk mewajibkan pergantian auditor secara berkala 

sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008 yang mengatur pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun 

buku. Peraturan itu kembali diperbaiki dan dievaluasi setelah beberapa tahun 

kemudian, KAP hanya diperbolehkan memeriksa laporan keuangan perusahaan 

selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan untuk akuntan publik paling lama 3 
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(tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian akuntan publik dan 

KAP  dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) 

tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang 

sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Dengan adanya peraturan tersebut mengharuskan 

perusahaan untuk melakukan pergantian auditor dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini auditor terdiri dari auditor yang bekerja pada KAP sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 yang kembali 

diperbarui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntansi Publik, dan auditor yang 

bekerja pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang No.16 

tahun 2006. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor switching yaitu ukuran 

perusahaan, opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, audit tenure dan 

financial distress. Faktor pertama yang memperngaruhi auditor switching adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan keuangan perusahaan, 

dimana perusahaan yang besar dipercaya dapat menyelesaikan kesulitan keuangan 

yang dihadapi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil (Mutchler, 1985). 

Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor, perusahaan yang sedang bertumbuh akan 

cenderung melakukan pergantian auditor (Woo dan Koh, 2001). Ukuran 

perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan 

dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Saiful dan Erliana, 2010). 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001), Wijayani (2011) menjelaskan 
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bahwa tujuan audit atas laporan keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Faktor kedua yang mempengaruhi auditor switching adalah opini audit. 

Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan 

pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang 

kewajaran laporan keuangannya (Putra, 2014 dan Faradila, 2016). Opini audit 

merupakan suatu pernyataan pendapat yang diungkapkan oleh seorang auditor 

dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan yang diauditnya. 

Pernyataan pendapat tersebut dapat berupa pernyataan yang diharapkan oleh klien 

yaitu wajar tanpa adanya pengecualian (unqualified) maupun selain wajar tanpa 

pengecualian. Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika 

klien tidak setuju dengan opini audit yang diberikan oleh auditor (Fitriyani dan 

Zulaikha, 2014).  

Faktor ketiga yang mempengaruhi auditor switching adalah pergantian 

manajemen. Pergantian manajemen adalah perubahan pada struktur perusahaan 

yang ditandai dengan pergantian direksi pada perusahaan yang disebabkan karena 

anggota direksi keluar dari perusahaan atau berdasarkan hasil Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) (Damayanti dan Sudarma, 2007). Pergantian 

manajemen di perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan 

dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Pergantian manajemen 

dapat diikuti oleh pergantian KAP karena KAP dituntut untuk mengikuti 

kehendak manajemen, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen 

(Chadegani, Arezoo Aghaei. 2011). 
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Faktor keempat yang mempengaruhi auditor switching adalah ukuran 

KAP. Menurut Angraini (2013) menemukan bahwa ukuran KAP bukanlah 

dimensi yang memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pergantian 

auditor pada perusahaan. Ukuran KAP bukanlah dimensi atau faktor yang 

mendorong manajer perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, sehingga 

tidak ada kecenderungan pergantian auditor. Perusahaan akan lebih memilih KAP 

dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 

dan meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemakai laporan keuangan 

(Wijayani, 2011). 

Faktor kelima yang mempengaruhi auditor switching adalah audit tenure. 

Audit tenure merupakan massa perikatan antara auditor dari KAP yang 

memberikan jasa audit terhadap kliennya. Lamanya massa perikatan audit dengan 

klien Shockley (1981) menyatakan bahwa seorang partner yang memperoleh 

penugasan audit lebih dari 5 (lima) tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama 

sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap independensi 

auditor. 

Faktor keenam yang mempengaruhi auditor switching adalah financial 

distress. Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan sedang 

menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Fachrudin (2008) kesulitan 

keuangan dimulai ketika perusahaan perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal 

pembayaran, atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya, 

financial distress adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami 
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kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, keadaan di mana pendapatan 

perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian. Kondisi 

keuangan perusahaan dimana kewajiban lebih besar dibandingkan dengan 

kekayaan, maka dapat dinyatakan perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan 

atau sebaliknya (Adit dan Dharma, 2015). 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016) 

yaitu objek terdapat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Dengan mengacu pada 

penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Luthfiyati (2016) yaitu yang pertama, penelitian ini menambahkan satu 

variabel independen yaitu financial distress alasan nya karena salah satu analisis 

laporan keuangan yang umum digunakan adalah mengidentifikasi area yang 

memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Salah satu aplikasinya adalah 

untuk memprediksi kesulitan keuangan atau mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan saat ini dan yang akan datang terhadap auditor switching. Perbedaan 

yang kedua, pada periode penelitian yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.  

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, PERGANTIAN MANAJEMEN, UKURAN 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AUDIT TENURE DAN FINANCIAL 

DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING” (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, beberapa 

kriteria yang ditetapkan untuk pembahasan masalah meliputi :  

1. Objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa  Efek Indonesia (BEI). 

2. Variabel dependen yaitu auditor switching. 

3. Variabel independen yaitu ukuran perusahaan, opini audit, pergantian 

manajemen, ukuran KAP, audit tenure dan financial distress.  

4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2016. 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan 

merumuskan permasalahan penelitian antara lain :  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap auditor 

switching? 

2. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor 

switching? 

4. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap auditor switching? 

5. Apakah audit tenure berpengaruh positif terhadap auditor switching? 

6. Apakah financial distress berpengaruh positif terhadap auditor switching? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Bedasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang dapat digunakan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif ataupun 

pengaruh negatif pada auditor switching antara lain :  

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor switching. 

2. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

3. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

5. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap auditor switching. 

6. Untuk menguji pengaruh financial distress terhadap auditor switching. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut :  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti 

selanjutnya agar memiliki pengembangan teori tentang auditor switching 

dan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuaan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

bidang pengauditan. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk membatasi perikatan audit dengan sebuah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) sesuai dengan peraturan audit tenure yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

b. Bagi Akuntan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh akuntan sebagai acuan 

untuk menambah informasi dalam penyusunan laporan keuangan yang 

berhubungan dengan pergantian auditor.  

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi bagi para 

auditor sehingga dapat meningkatkan independensi obyektivitas dan 

kompetensi auditor. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengontrol bisnis untuk 

mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan agar pemerintah dapat 

mengetahui bagaimana mengontrol sumber daya ekonomi di Indonesia 

agar tidak disalahgunakan dan tetap stabil. 

 

 


