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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Dewasa ini, laporan keuangan merupakan salah satu media yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan suatu perusahaan. Diantara pihak tersebut adalah kreditur, 

investor, pemilik perusahaan itu sendiri, pemerintah, masyarakat umum, lembaga 

keuangan dan pihak-pihak lainnya. Mengingat banyaknya pengguna dan yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan,  maka  informasi yang ada pada 

laporan keuangan harus disajikan secara wajar, dapat dipercaya dan tidak 

menyesatkan agar kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut dapat dipenuhi, 

dalam  menjamin kewajaran pada laporan keuangan maka suatu perusahaan 

memerlukan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen 

(Wijayanti, 2010). 

 Auditor dituntut untuk bersifat obyektif dan independen terhadap 

informasi-informasi yang telah disajikan oleh manajemen yang berupa laporan 

keuangan. Peran seorang akuntan publik yang dibutuhkan sebagai penilai dan 

pemberi pernyataan atas kewajaran suatu laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan, sehingga independensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam 

melakukan perannya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) dan kode etik profesi akuntan publik. Adanya kebutuhan khusus tentang 

akuntan publik oleh perusahaan tersebut membuat perusahaan memilih kantor 
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akuntan publik yang akan digunakan jasannya untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Kenyamanan dan hubungan baik dengan 

kantor akuntan publik yang telah digunakan jasanya beberapa periode akan 

menimbulkan rasa tidak ingin mengganti dengan akuntan publik yang lainnya. 

Namun hal tersebut menjadi kecemasan tersendiri, dikhawatirkan independensi 

akuntan publik mulai terganggu dengan adanya hubungan baik antara akuntan 

publik dan pihak manajemen. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal 

dan dapat dipercaya, perusahaan harus melakukan rotasi audit (Juliantari dan 

Rasmini, 2013). 

        Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menegakkan 

independen auditor. Di Indonesia rotasi audit diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia (2008) Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3. Karena 

adanya peraturan mengenai rotasi auditor, maka timbul perilaku perusahaan dalam 

melakukan auditor switching. Auditor switching merupakan perpindahan auditor 

yang dilakukan oleh perusahaan klien. Perusahaan dalam melakukan auditor 

switching dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pengaruh opini audit, 

pergantian manajer, ukuran perusahaan dan financial distress. Menurut Divianto 

(2011) bahwa pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “ Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini 

menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 
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entitas dapat dilakukan olek Kantor Akuntan publik (selanjutnya disebut KAP) 

paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan 

publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jika perusahaan 

mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama lima tahun, hal itu tidak akan 

menimbulkan pertanyaan karena bersifat wajib (mandatory). Jadi yang biasanya 

menjadi masalah apabila pergantian KAP bersifat voluntary, yaitu atas keinginan 

perusahaan sendiri diluar aturan Menteri Keuangan. Peraturan tersebut kemudian 

diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan 

yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 

6 tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh 

akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan 

publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah 1 tahun 

buku tidak memberikan jasa audit kepada klien diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3). 

 Di Indonesia, perpindahan auditor secara wajib (mandatory) telah 

dilaksanakan. Dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang exist terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-204 ada 30 perusahaan. Dari 30 

perusahaan tersebut, tercatat perpindahan auditor secara mandatory berjumlah 11 

perusahaan.  

 Namun ada pula perpindahan auditor yang dilakukan secara cuma-cuma 

(valuntary) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Dibuktikan dengan 
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adanya data yang menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang exist terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2010-2014 ada 30 perusahaan. Dari 30 perusahaan tersebut, tercatat 

perpindahan auditor secara secara voluntary berjumlah 4 perusahaan hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan perpindahan auditor 

diluar ketentuan pemerintah. Beberapa hasil penelitian terdahulu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruh auditor switching diantaranya 

adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) 

menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2011) menyatakan bahwa 

opini audit berpengaruh terhadap auditor switching. 

 Hasil penelitian Santriatini et al (2014) menyatakan bahwa pergantian 

manajer tidak berpengaruh terhadap auditor switching, namun pada hasil 

penelitian yang dilakukan Sulistiarini dan Sudarno (2012) menyatakan bahwa 

pergantian manajer berpengaruh positif terhadap auditor switching. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2011) faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor switching. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan klien dan financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching hal tersebut berbeda dengan penelitian lain telah dilakukan oleh 

Wijayanti (2010) bahwasannya ukuran perusahaan dan financial distress 

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

 Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor secara wajib (mandatory) dan ada pula beberapa 
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perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara cuma-cuma (voluntary) 

oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang PENGARUH 

OPINI AUDIT, PERGANTIAN MANAJER, UKURAN PERUSAHAAN 

DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING untuk 

memverifikasi teori dan faktor-faktor yang memengaruhi auditor switching. 

 

B.  Rumusan Masalah 

         Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini 

bermaksud menguji pengaruh opini audit, pergantian manajer dan financial 

distress terhadap auditor switching yang ada di Indonesia. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching? 

2. Apakah pergantian manajer berpengaruh terhadap auditor switching? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switchin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh bukti yang empiris apakah opini audit berpengaruh secara 

terhadap auditor switching. 

2. Memperoleh bukti yang empiris apakah pergantian manajer berpengaruh 

terhadap auditor switching. 
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3. Memperoleh bukti secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

4. Memperoleh bukti secara empiris apakah financial distress berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademisi 

  Dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi pandangan dan 

wawasan mengenai perkembangan pengauditan terutama praktik auditor 

switching. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi mengenai 

pembahasan tentang perkembangan pengauditan terutama pada faktor-

faktor dan praktik mengenai auditor switching.   
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