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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Auditor switching merupakan0pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) 

maupun auditor yang disebabkan oleh auditee maupun auditor. Auditor Switching 

memiliki dua sifat yaitu dapat bersifat mandatory (wajib) atau voluntary 

(sukarela). Auditor Switching bersifat mandatory (wajib) terjadi karena 

melaksanakan kewajiban dari ketentuan0regulasi yang berlaku. Sedangkan secara 

voluntary (sukarela) terjadi karena suatu alasan terdapat faktor-faktor tertentu dari 

pihak klien (Pawitri & Yadnyana, 2015). Faktor-faktor yang menyebabkan 

auiditor switching bersifat voluntary (sukarela) pada penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP dan pergantian manajemen. 

Pergantian Kantor0Akuntan Publik (KAP) di Indonesia secara mandatory 

(wajib) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 pasal 

3 ayat (1), pemberian0jasa audit umum0atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan oleh0Kantor Akuntan Publik0(KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun 

buku0berturut-turut0dan0oleh seorang0Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut. Sedangkan perusahaan yang melakukan pergantian 

Kantor Akuntan Publik (KAP) secara voluntary (sukarela) atau diluar Peraturan 

Menteri0Keuangan0nomor 17/PMK.01/2008 terjadi karena dua hal yaitu auditor 

mengundurkan diri0atau auditor0dipecat oleh klien. 
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Kunci0utama0auditor dalam melakukan pengauditan ialah independensi 

auditor. Auditor0wajib dalam memberikan penilaian dan opini atas kewajaran 

laporan keuangan perusahan0yang0diaudit. Dengan melakukan pergantian kantor 

akuntan0publik, merupakan0salah satu cara untuk menjaga independensi auditor 

dan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas0harus dapat 

mengidentifikasi0adanya0kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam 

laporan0keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, 

seorang auditor harus juga melaporakan pelanggaran yang ia temukan dan tidak 

ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, 

karena0hal0tersebut melanggar etika seorang auditor (Anastasia & Meiden, 2015). 

Berikut0data0fenomena - fenomena kualitas audit selama lima periode. 

Tabel 1.1  

Fenomena – Fenomena Kualitas Audit 

Tahun Nama Kantor Akuntan 

Publik (KAP) 

Pelanggaran yang dilakukan 

2014 PT Alam Baru Jaya dan 

Kepala Dinas Bina Marga 

dan Tata Ruang (BMTR) Ir 

H Sutadi. 

Melakukan pelanggaran terhadap pasal 2, 

pasal 3, pasal 18 Undang - Undang No 31 

Tahun 1999 serta membuat laporan  yang 

memuat fiktif pengadaan kerangka baja 

jembatan di kota Tanggerang. 

Sumber: liputan6.com (15 September 2014). 

2015 PT Bumi Citra Permai Tbk 

dan Akuntan Publik (AP) 

Ben Ardi, CPA. 

Melakukan tindakan dengan tidak 

sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - 

(SPAP) Standar Profesional Akuntan Publik. 

Sumber: dokumentips.com (7 Desember 

2015). 
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2016 Akuntan Publik (AP) 

Ahmad Sumaryono. 

Melakukan pelanggaran terhadap kode etik 

yaitu tidak menjaga prinsip intergritas, 

prinsip perilaku profesional serta tidak 

mematuhi setiap ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

Sumber: koransindo.com (12 Desember 

2016). 

2017 PT Indosat Tbk dan mitra 

Ernst & Young’s (EY) di 

Indonesia, yakni KAP 

Purwantono, Suherman dan 

Surja. 

Ketidaksesuaian dalam menyajikan laporan 

keuangan dengan kondisi keuangan yang 

sebenarnya secara signifikan. 

Sumber: bisnistempo.com (11 Februari 

2017). 

2018 PT Sunprima Nusantara 

Pembiayaan (SNP) dan 

Akuntan Publik (AP) 

Marlinna, Akuntan Publik 

(AP) Merliyana Syamsul 

dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Satrio, Bing, Eny 

dan Rekan. 

Tidak memberikan opini yang sesuai dengan 

kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan 

tahunan. 

Sumber: cnnindonesia.com (26 September 

2018). 

Berdasarkan tabel 1.1 fenomena tahun 2014 yaitu kasus korupsi proyek 

pembangunan Jembatan Kedaung yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas 

Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten Ir H Sutadi. Sebelumnya 

penyidik sudah menetapkan tersangka lain yakni Direktur Utama  PT Alam Baru 

Jaya Makamad Kholis, selaku pemenang lelang proyek sebagai tersangka. Setelah 

penetapan tersangka, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten yang 

berjumlah lima0orang0datang pukul 15.00 WIB0menggeledah0Kantor Dinas 

Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, 

Kelurahan Banjarsari,0Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Penyidik keluar 

gedung DBMTR dengan0menyita setumpuk lembar dokumen yang diduga kuat 

merupakan alat bukti terkait kasus korupsi pembangunan jembatan Kedaung. 

Sumber : liputan6.com (15 September 2014). 
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Fenomena0lain yang terkait rendahnya kualitas audit pada tahun 2015 yaitu 

kasus pembekuan izin KAP Ben Ardi melalui Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan0sanksi pembekuan izin itu berdasar 

Peraturan Menteri0Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. 

AP Ben Ardi, CPA , dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang 

bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan 

klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013. 

Sumber : dokumentips.com (7 Desember 2015). 

Fenomena lain yang terkait rendahnya kualitas audit pada tahun 2016 yaitu 

kasus korupsi KPU Jatim pada tahun 2016. Kejaksaan Tinggi0Jawa Timur telah 

menahan Ahmad Sumaryono sebagai akuntan publik yang selaku tersangka 

korupsi belanja fiktif barang dan distribusi KPU Jatim dengan kerugian negara 

sekitar Rp 12 milyar. Sumaryono ditetapkan sebagai tersangka bersama empat 

orang lainnya. Mereka adalah Bendahara KPU Jatim, Achmad Suhari; PNS KPU, 

Anton Yuliono; serta pihak rekanan Nanang Subandi dan Fachrudi Agustadi. 

Empat lainnya sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. 

Saat itu, kasus masih ditangani Kejari Surabaya dan menemukan adanya dugaan 

penyelewengan0dana pengadaan logistik dalam gelaran Pileg dan Pilpres di tahun 

2014. Kasus ini dari hasil audit Inspektorat Pusat yang dilaporkan KPU Pusat. 

Sumber : koransindo.com (12 Desember 2016). 
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Fenomena lain yang terkait rendahnya kualitas audit pada tahun 2017 yaitu 

kasus kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni 

KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta 

(sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal 

melalukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh 

Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting 

Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. 

Mereka menemukan bahwa hasil audit PT Indosat Tbk tidak didukung dengan 

data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. 

PCAOB juga menyatakan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY 

di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” 

sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda 

US$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat 

dalam audit pada 2011. 

Sumber : bisnistempo.com (11 Februari 2017). 

Fenomena lain pada tahun 2018 terhadap kasus SNP Finance yakni Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan 

pendaftaran kepada akuntan publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di 

bawah Deloitte Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kasus gagal bayar PT 

Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). OJK memandang sanksi 

tersebut diberikan sebagai bentuk efek jera agar tak lagi ada auditor publik yang 

melakukan kesalahan. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan 
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berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan 

Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan 

dilarang untuk menambah klien baru. Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah 

diaudit akuntan publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil 

pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan 

Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang 

sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Sementara Kantor 

Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (KAP SBE) yang merupakan entitas 

dari Deloitte Indonesia mengaku belum menerima salinan resmi keputusan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas sanksi yang diberikan. Sanksi tersebut terkait 

dengan kasus gagal PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). 

Sumber : cnnindonesia.com (26 September 2018). 

Fenomena auditor switching terjadi karena beberapa faktor, faktor yang 

pertama yang mempengaruhi auditor switching adalah ukuran perusahaan. 

Menurut (Kristiawan, 2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat 

mencerminkan aktivitas dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang 

meningkat akan menyebabkan pemilik sebagai principal kesulitan dalam 

memantau tindakan manajer sebagai agent, yang mendorong manajemen 

cenderung untuk melakukan pergantian auditor dengan auditor yang lebih besar 

dan memiliki independensi tinggi karena auditor yang lebih besar dianggap lebih 

mampu menjembatani kebutuhan principal dan agent. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Mulyadi & Walidi, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Penelitian tersebut didukung 

oleh (Fakhri et al., 2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching. Sedangkan menurut (Pratiwi & Muliartha RM, 2019) ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap auditor switching. Hasil ini sama 

dengan yang diteliti oleh (Luthfiyati, 2016) bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor switching. 

Faktor kedua yang mempengaruhi auditor switching adalah pertumbuhan 

perusahaan. Menurut (Apriyanti, Siska & Hartanty, 2016) Pertumbuhan 

perusahaan diukur dengan tingkat penjualan perusahaan, sehingga ketika 

pertumbuhan perusahaan tinggi, maka auditor akan cenderung mempertahankan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) daripada pertumbuhan perusahaan yang rendah. 

Hal ini dikarenakan ketika bisnis terus bertumbuh, permintaan untuk 

independensi yang lebih tinggi dan perusahaan audit yang berkualitas untuk 

mengurangi biaya keagenan serta memberikan layanan non-audit yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan perluasan perusahaan. Menurut penelitian 

(Mulyadi & Walidi, 2019) pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan 

oleh (Saidin et al., 2016) yang membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hasil ini berbeda 

dengan yang dilakukan oleh (Hidayati, 2018) bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hasil ini sama dengan yang 

diteliti oleh (Sofiana, Nur Diana, 2018) bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor switching. 
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Faktor ketiga yang mempengaruhi auditor switching adalah ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Menurut (Sinarwati, 2010) Beberapa Kantor Akuntan 

Publik (KAP) mempunyai reputasi besar dan berskala internasional. Kantor 

Akuntan Publik (KAP) tersebut seringkali melakukan afiliasi diberbagai negara 

dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) lokal. Kantor Akuntan Publik (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 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki 

reputasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi & Walidi, 2019) ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Hasil ini sama dengan yang dilakukan oleh (Sofiana, Nur Diana, 2018) 

bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap auditor switching. Sedangkan (Fakhri et al., 2018) menyimpulkan 

bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Hasil ini sama yang diteliti oleh (Hidayati, 2018) bahwa ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Faktor keempat yang mempengaruhi auditor switching adalah pergantian 

manajemen. Menurut (Pratini & Astika, 2013) Pergantian manajemen diputuskan 

pada rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen yang berhenti karena 

kemauan sendiri, sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang 

baru, yaitu direktur utama atau CEO. Dengan adanya CEO yang baru, mungkin 

akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan juga 

pemilihan KAP. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajad et al., 2019) 
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pergantian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor 

switching. Hasil ini sama dengan yang dilakukan oleh (Sofiana, Nur Diana, 2018) 

bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap auditor 

switching. Sedangkan (Antoni et al., 2018) menyimpukan bahwa pergantian 

manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Hasil ini sama yang 

diteliti oleh (Luthfiyati, 2016) bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor switching menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap auditor switching. Penelitian ini 

merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu (Mulyadi & Walidi, 2019). 

Dari saran (Mulyadi & Walidi, 2019), disarankan untuk menambah variabel 

independen, yaitu pergantian manajemen. Berikut merupakan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. 

Pertama penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu 

pergantian manajemen. Alasan menambah variabel pergantian manajemen yaitu 

karena dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk 

memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan 

akuntansi perusahaan. Kedua, penelitian ini menambah jangka waktu penelitian. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan objek perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penelitian ini 

berjudul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN PERGANTIAN MANAJEMEN 

TERHADAP VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING (STUDI EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2014-2018)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan, sehingga 

mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengn tujuan. Kriteria tersebut yaitu: 

1. Objek0penelitian0ini0adalah0pada0perusahaan0manufaktur0yang0terdaftar0

di0Bursa0Efek0Indonesia. 

2. Periode0dalam0penelitian0ini0yaitu0tahun 2014-2018. 

3. Variabel0dependen0dalam0penelitian0ini0adalah0Auditor0Switching. 

4. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 

pergantian manajemen. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 

(studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2018)? 
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2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor 

switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018)? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap voluntary auditor switching (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018)? 

4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary auditor 

switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan0yang0ingin0dicapai0dalam0penelitian0ini0yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap voluntary 

auditor switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). 

2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

voluntary auditor switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap voluntary 

auditor switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). 

4. Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap 

voluntary auditor switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018).  
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil0penelitian0ini0diharapkan0dapat0memberi0manfaat0kepada: 

1. Bagi0Akademik 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama 

untuk dapat dijadikan pembanding. 

2. Bagi0Perusahaan 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai alasan-alasan dibalik pergantian auditor (auditor switching) yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk investor maupun calon investor 

penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan yang mempunyai 

kinerja tertentu berdasarkan laporan audit. 

3. Bagi0Pembaca 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan yaitu tentang ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

ukuran KAP dan pergantian manajemen terhadap auditor switching. 

 

 

 

 


