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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat mengakibatkan 

perusahaan saling berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

mereka agar dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar serta menjadikan 

perusahaannya menjadi yang terkemuka diantara perusahaan lainnya. 

Peningkatan kinerja perusahaan tersebut secara nyata tercermin dalam 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu media 

yang memuat informasi terkait posisi dan kegiatan operasional perusahaan 

yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Menurut Robbitasari dan 

Wiratmaja (2013), manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) 

memiliki suatu hubungan keagenan diantara keduanya yang digambarkan 

dalam teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan konflik kepentingan 

diantara keduanya. Dimana pihak manajemen (agen) selaku penyaji laporan 

keuangan cenderung untuk termotivasi oleh kepentingannya sendiri, 

sementara pihak eksternal (prinsipal) perusahaan yang juga pemakai laporan 

keuangan memiliki kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang 

benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Untuk 

mengatasi terjadinya masalah keagenan tersebut dapat dijembatani dengan 

adanya seorang auditor. 

Selain itu, adanya auditor dalam suatu perusahaan juga diperlukan dalam 

rangka untuk memberikan jasa yang berupa opini untuk menjamin kewajaran
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atas laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan semakin 

banyaknya jasa akuntan publik yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan serta 

berakibat pula pada peningkatan persaingan diantara Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dalam mendapatkan dan mempertahankan klien yang mereka miliki 

dengan memberikan jasa audit yang sebaik mungkin. Pelayanan yang baik 

yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada kliennya akan 

mempengaruhi keputusan klien dalam menentukan lamanya waktu perikatan 

kerja diantara mereka. Dimana, semakin baik pelayanan yang diberikan akan 

mengakibatkan klien cenderung untuk mengunakan jasa Kantor Akuntan 

Publik (KAP) tersebut dalam waktu yang lama. Namun demikian, perikatan 

kerja yang terlalu lama dapat menyebabkan suatu risiko keakraban yang 

berlebihan antara pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya, 

sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi dari Kantor 

Akuntan Publik (KAP) itu sendiri. 

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan 

lamanya waktu perikatan kerja diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dengan kliennya. Salah satunya yaitu yang terjadi pada PT Aqua Golden 

Mississipi, KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo yang dimana kedua KAP 

tersebut adalah KAP yang sama. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2001 atau 

sekitar 13 tahun, PT Aqua Golden Mississipi diaudit oleh kedua KAP 

tersebut. Pada tahun 2002, PT Aqua Golden Mississipi melakukan 

perpindahan dari KAP Prasetio Utomo ke KAP Sarwoko dan Sanjaya, yang 

dimana KAP tersebut ternyata kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang 
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telah bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Selain 

PT Aqua Golden Mississipi, kasus yang sama juga pernah terjadi pada PT 

BAT Indonesia. Perusahaan tersebut hanya memiliki satu auditor yaitu kantor 

akuntan yang sama, yang dimana kini KAP tersebut berafiliasi dengan PWC 

(Price Waterhouse Coopers). Sejak tahun 1979 hingga 2004 KAP yang 

dipilih oleh PT BAT tidaklah berubah, KAP tersebut hanya berubah nama 

saja. Hal ini berarti bahwa selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti 

auditor (Nikmah, 2014). 

Dengan adanya kasus tersebut menyebabkan pemerintah membuat suatu 

regulasi yang dimana mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian 

Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor secara berkala. Regulasi 

tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 

43/KMK.01/1997, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 dan diubah lagi atas Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” 

yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan 

dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008, dimana dalam pasal 3 

ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan 

dari suatu entitas dilakukan oleh KAP untuk waktu 6 (enam) tahun buku 

berturut-turut dan oleh auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 
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Adanya regulasi terkait dengan rotasi audit tersebut merupakan awal dari 

munculnya fenomena pergantian auditor (auditor switching). Menurut Pawitri 

dan Yadnyana (2015), auditor switching adalah pergantian Kantor Akuntan 

Publik (KAP) maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor 

switching dapat bersifat mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela). Auditor 

switching yang bersifat mandatory (wajib) terjadi karena melaksanakan 

kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang dimana keputusan ini berisi 

tentang pembatasan audit tenure atau panjangnya masa perikatan antara 

perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan auditor 

switching yang bersifat voluntary (sukarela) terjadi ketika tidak ada peraturan 

yang mewajibkannya untuk melakukan penggantian tersebut. Ada dua 

kemungkinan yang terjadi dalam penggantian secara voluntary, yaitu akuntan 

publik mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau perusahaan 

yang memang ingin mengganti akuntan publik atas jasa yang diberikan 

(Susan dan Trisnawati, 2011 dalam Sulistianto, 2015). 

Terjadinya auditor switching secara voluntary dalam suatu perusahaan 

menimbulkan terjadinya kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan 

pihak eksternal lainnya. Hal tersebut dikarenakan terjadinya auditor 

switching tersebut dilakukan diluar aturan atau ketentuan yang berlaku. 

Dengan demikian, maka menjadi perlu untuk diketahui faktor-faktor yang 

mungkin menjadi penyebab perusahaan dalam melakukan auditor switching 
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tersebut. Salah satu faktor yang diprediksi mampu menjadi penyebab 

dilakukannya auditor switching dalam suatu perusahaan yaitu audit delay. 

Audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup tahun 

buku perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan 

audit (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013). Panjang dan pendeknya audit delay 

dipengaruhi oleh kerumitan dari proses audit itu sendiri. Che-Ahmad dan 

Abidin (2008) dalam Pawitri dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa 

tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah 

hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak 

perusahaannya. Rentang waktu yang terlalu lama dalam suatu penyelesaian 

tugas audit akan dapat berakibat pada keterlambatan perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangannya ke pasar modal. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

Faktor lainnya yang diduga dapat menjadi penyebab terjadinya auditor 

switching adalah opini audit. Opini audit merupakan informasi penting bagi 

pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Pernyataan opini dari seorang auditor dapat mepengaruhi pandangan 

pemegang saham mengenai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Opini audit dihasilkan melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor 

dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, 

dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan 

laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum 

(Nikmah, 2014). 



6 

 

 

 

Secara umum, manajemen tentunya menginginkan bahwa laporan 

keuangannya mendapat unqualified opinion  atau mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disewanya. Apabila 

auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut memberikan suatu 

pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, maka perusahaan 

klien cenderung akan memberhentikan auditornya. Dengan demikian maka 

hal tersebut mengindikasikan bahwa opini audit mempengaruhi perusahaan 

dalam hal membuat keputusan untuk melakukan auditor switching atau tidak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2011) yang 

memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh pada auditor switching. 

Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Wijayani (2011) 

yang menemukan bahwa opini auditor tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

berpindah KAP. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) juga mempengaruhi kualitas audit 

yang berdampak pada terjadinya auditor switching. Hal ini dikarenakan 

ukuran KAP mencerminkan tingkat reputasi dari auditor. Dimana, reputasi 

auditor itu sendiri menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas atau 

kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam 

penelitian ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan The Big 4. 

Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan 

nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin 

berinvestasi (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Menurut penelitian Wijayanti 

(2010) dalam Wijayani (2011) juga menyatakan bahwa perusahaan akan lebih 
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memilih KAP dengan reputasi atau kualitas yang lebih baik untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan citra 

perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. The Big 4 adalah auditor 

bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain 

The Big 4. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Sinarwati 

(2010) dalam Pawitri dan Yadnyana (2015) yang menyatakan bahwa reputasi 

auditor tidak berpengaruh pada auditor switching. 

Dalam suatu kondisi ketika perusahaan melakukan restrukturisasi dalam 

manajemennya atau melakukan pergantian manajemen juga diprediksi dapat 

menyebabkan terjadinya auditor switching. Hal ini dikarenakan, pergantian 

manajemen memungkinkan manajer baru untuk menunjuk auditor yang 

memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang 

dapat menuruti kebijakan dan pilihan-pilihan akuntansi mereka (Schwartz dan 

Menon, 1985 dalam Pawitri dan Yadnyana, 2015). Hasil Penelitian Sinaga 

(2015) menyatakan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh yang 

signifikan pada auditor switching secara voluntary (sukarela). Namun, hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nikmah (2014) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, karena masih banyaknya perbedaan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan masih belum 

didapatkannya kesimpulan yang saling mendukung antara peneliti yang satu 

dengan yang lainnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait 
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dengan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan 

auditor switching. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Pawitri dan Yadnyana (2015), sehingga 

penelitian ini berjudul “Pengaruh  Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor 

dan Pergantian Manajemen Pada Voluntary Auditor Switching (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal sampel yang 

digunakan yaitu dimana penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi sementara penelitian sebelumnya menggunakan 

perusahaan sektor real estate and property. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Apakah audit delay berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap voluntary auditor switching 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh dari audit delay terhadap voluntary auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh pemberian opini audit terhadap voluntary auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap voluntary auditor 

switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap voluntary 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi 

berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

akuntansi terutama dalam hal Auditing dengan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh audit delay, opini audit, reputasi auditor dan 

pergantian manajemen terhadap voluntary auditor switching. 
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2. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik bagi auditor

khususnya auditor independen dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan klien melakukan voluntary auditor switching serta sebagai 

referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta 

independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien. 

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi

penulis mengenai pengaruh audit delay, opini audit, reputasi auditor dan 

pergantian manajemen terhadap voluntary auditor switching, sebagai 

kajian dalam bidang akuntansi khususnya dalam hal auditing. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang

akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan 

penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan voluntary auditor switching. 


