
 7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Review Penelitian Terdahulu 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruh auditor switching diantaranya: 

No Nama 

(Tahun) 

Judul Variabel Penelitian Hasil 

1 Ni Wayan 

ari 

Juliantari 

dan Ni 

Ketut 

Rasmini 

(2013) 

Auditor switching dan 

faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 

Variabel dependen: 

Auditor Switching 

Variabel Independen: 

opini audit, 

pergantian 

manajemen, ukuran 

KAP, ukuran 

perusahaan 

Opini audit 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching. 

2 Divianto 

(2011) 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

perusahaan dalam 

melakukan auditor 

switch. 

Variabel dependen: 

auditor switch 

Variabel Independen: 

opini auditor, ukuran 

KAP. 

Opini audit 

berpengaruh 

terhadap 

Auditor 

Switching. 

3 Putu Diah 

Santriatini 

(2014) 

Pengaruh Pergantian 

Manajer, Opini Audit, 

ukuran KAP terhadap 

Pergantian KAP pada 

Perusahaan Real estate 

dan Properti. 

Variable dependen : 

pergantian KAP 

Variabel independen: 

pergantian manajer, 

opini audit dan 

ukuran KAP 

Pergantian 

manajer 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Auditor 

Switching. 

4 Endina 

Sulistiarini 

dan 

Sudarno 

(2012) 

Analisis Faktor-faktor 

yang Memengaruhi 

Perusahaan di Indonesia 

Melakukan Auditor 

Switching. 

Variabel dependen: 

pergantian KAP 

Variabel Independen: 

pergantian KAP, 

ukuran KAP, 

financial distress, 

kepoemilikan publik, 

pergantian manajer, 

Pergantian 

manajer 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Auditor 

Switching. 
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pergantian komite 

audit. 

5 Nabila 

(2011) 

Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Auditor 

Switching 

Variabel dependen: 

Auditor switching 

Variabel Independen: 

ukuran KAP, ukuran 

perusahaan klien, 

tingkat pertumbuhan 

perusahaan klien, 

financial distress, 

audit tenure. 

Ukuran 

perusahaan 

dan 

financial 

distress 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching. 

6 Martina 

Putri 

Wijayanti 

(2010) 

Analisis Hubungan 

Klien : Faktor-faktor 

yang memengaruhi 

Auditor Switching. 

Variabel dependen: 

Auditor switching 

Variabel Independen: 

ukuran KAP, ukuran 

klien, tiungkat 

pertumbuhan klien, 

financial distress, 

pergantian 

manajemen, opini 

audit, fee audit 

Ukuran 

perusahaan 

dan 

financial 

distress 

berpengaruh 

terhadap 

Auditor 

Switching. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

pemilihan sampel dan populasi yang digunakan. Penelitian sebelumnya 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan dan keuangan, sedangkan 

penelitian ini memilih menggunakan perusahaan manufaktur. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Akuntan Publik 

 Akuntan publik adalah seorang akuntan yang memiliki tugas untuk 

memberikan jasa dan pelayanan akuntan terhadap masyarakat (Mulyadi, 2002: 

59). 
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Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia (2011) No 5 tentang akuntan publik secara umum 

menjelaskan tentang sanksi, tugas, tagung jawab, hak dan kewajiban dari 

seorang akuntan publik dan Kantor akuntan Publik. 

 Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, 

seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh 

sebutan “CPA Indonesia” sebelum tahun 2007 disebut “Bersertifikat akuntan 

Publik” atau BPA. Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat akuntan 

publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan 

izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementrian Keuangan. 

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Jasa Akuntan 

Publik  

 Peraturan di Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik telah ditetapkan yang 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

17/PMK.01/2008. 

 Akuntan  Publik  adalah  akuntan  yang  telah  memperoleh izin  dari 

Menteri  untuk  memberikan  jasa  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan 

Menteri Keuangan ini. Kantor Akuntan Publik  yang selanjutnya disebut KAP, 

adalah badan usaha  yang  telah  mendapatkan  izin  dari  Menteri  sebagai  

wadah  bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. (Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasal 1 ayat (2-3). 
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 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasal 2 ayat 1 

Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi,yang meliputi:  

a. Jasa audit umum atas laporan keuangan;  

b. Jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;  

c. Jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;  

d. Jasa reviu atas laporan keuangan; dan  

e. Jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP  

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1-3: 

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu  entitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf adilakukan oleh KAP  

paling  lama  untuk  6  (enam)  tahun  buku  berturut-turut  dan  oleh seorang  

Akuntan  Publik  paling  lama  untuk  3  (tiga)  tahun  buku berturut-turut.   

1) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima 

kembali penugasan audit umum untuk  klien  sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum 

atas laporan keuangan klien tersebut.  

2) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada 

klien  yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setelah 1 (satu)  tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. 

 

Auditor Switching 

 Meryani dan Mimba (2011) menyatakan bahwa auditor switching 

merupakan perpindahan akuntan publik maupun KAP yang dilakukan oleh 
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perusahaan (klien). Ketentuan mengenai auditor switching di Indonesia telah 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” khususnya pasal 3 mengenai 

“Pembatasan Masa Pemberian Jasa”. Auditor switching dapat terjadi karena 

melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku (mandatory) dan 

karena suatu alasan atau pertimbangan tertentu dari pihak perusahaan klien 

diluar ketentuan regulasi yang berlaku (voluntary). 

 Pergantian auditor secara wajib dengan secara suka rela bisa dibedakan 

atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut.Jika 

pergantian auditor terjadi secara suka rela, maka perhatian utama adalah pada 

sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama 

beralih kepada auditor (Febrianto, 2009). 

 Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan bahwa auditor switching 

merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh klien 

(perusahaan). Pergantian auditor atau KAP ini dapat dibedakan menjadi 

pergantian auditor secara mandatory (wajib) dan pergantian auditor secara 

voluntary (sukarela). Pergantian auditor secara mandatory (wajib) dilakukan 

oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah yang 

berlaku umum. Sedangkan pergantian auditor secara voluntary (sukarela) 

dilakukan oleh perusahaan ketika tidak adanya peraturan yang mewajibkannya 

untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. 
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 Jika suatu perusahaan atau klien melakukan pergantian atau perpindahan 

akuntan publik maupun KAP yang mana tidak didasarkan pada aturan 

kewajiban rotasi auditor yang harus dilakukan maka ada faktor-faktor yang 

melatar belakangi keputusan tersebut, yaitu auditor mengundurkan diri atau 

auditor dihentikan oleh klien. 

 Menurut Divianto (2011) klien dapat mengganti auditornya walau tidak 

diwajibkan oleh peraturan, dan yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri 

atau auditor diberhentikan oleh klien. 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor Switching 

1. Opini Audit 

  Opini  audit  adalah  pernyataan  pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan auditan, dalam semua hal  yang material, yang  

didasarkan  atas  kesesuaian  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  

dengan prinsip  akuntansi  berterima  umum (Mulyadi, 2002: 74). 

  Menurut Damayanti dan Sudarma (2007), jika auditor tidak 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau tidak sesuai dengan 

keinginan perusahaan, maka perusahaan akan mencari dan berpindah KAP 

yang mungkin dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

  Ada beberapa jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor 

eksternal (Agoes, 2012:75) :  

 Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 
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 Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahan 

penjelas (unqualified opinion with explanatory language) 

 Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

 Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

 Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) 

 

 Pendapat wajar tanpa pengecualin (unqualified opinion) akan 

dinyatakan oleh auditor eksternal apabila laporan keuangan disajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material. 

 Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahan 

penjelas (unqualified opinion with explanatory language) akan diberikan 

oleh auditor eksternal dalam keadaan tertentu dengan memberikan 

paragrap penjelas meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian yang dinyatakan oleh auditor eksternal. 

 Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) dalam 

opini ini, auditor eksternal menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan 

secara wajar dalam semua hal yang material kecuali dampak yang 

berkaitan dengan yang dikecualikan, yaitu ketiadaan bukti kompeten yang 

cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. 

 Pendapat tidak wajar (adverse opinion) akan dinyatakan oleh 

auditor eksternal apabila laporan keuangan secara keseluruhan tidak 

disajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 
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 Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) dalam opini 

ini, auditor eksternal tidak menyatakan suatu pendapat atas laporan 

keuangan tersebut karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar 

dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal 

ini seorang auditor harus mampu untuk memberikan alasan yang dapat 

mendukung pernyataan tersebut. 

 

2. Pergantian Manajer 

   Pergantian manajer merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

disebabkan karena adanya rapat umum pemegang saham (Saputri dan 

Achyani, 2014). 

   Santriatini et al. (2014) menyatakan bahwa pergantian manajer 

mungkin dilakukan perusahaan karena kinerja manajemen yang buruk atau 

adanya pergantian kepemilikan perusahaan. Pergantian manajer tidak selalu 

diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa 

auditor atau KAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan 

pelaporan akuntansi KAP lama tetap dapat diselaraskan dengan manajer 

baru dengan cara melakukan negoisasi ulang antara kedua bela pihak.  

   Apabila pergantian manajer dilakukan oleh perusahaan, maka 

memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas 

dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan (Wijayani dan Januarti 

2011). 
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3. Ukuran Perusahaan 

  Saputri dan Achyani (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

menunjukkan mengenai banyak sedikitnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan atau perbandingan besar kecilnya suatu objek perusahaan.  

  Ukuran perusahaan yang besar memiliki kecenderungan lebih 

rendah untuk berganti auditor dibandingan ukuran perusahaan (klien) yang 

kecil (Wijayani dan Januarti, 2011). 

  Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar umumnya memiliki 

insentif yang tinggi untuk mempertahankan auditornya karena mereka lebih 

memperoleh perhatian dari publik sehingga setiap tindakan yang mereka 

lakukan termasuk pergantian auditor pasti akan mendapatkan respon 

daripublik (Mahantara, 2013). 

 

4. Financial Distress 

  Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan financial distress 

merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan 

terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi 

keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan 

mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut 

cenderung meningkatkan evaluasi dan kehati-hatian auditor. 

  Mahantara (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan cenderung akan melakukan pergantian KAP dengan 
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harapan akan mendapatkan fee audit yang lebih rendah. Perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan akan cenderung memilih KAP yang sesuai 

dengan kemampuan keuangan perusahaan saat itu. 

 

5. Reputasi KAP 

  Menurut Nabila (2011) menyatakan bahwa reputasi KAP yaitu 

kepercayaan publik atas nama baik yang disandang sebuah KAP. Laporan  

keuangan  merupakan  salah  satu  sumber  informasi  keuangan  yang 

diberikan  oleh  perusahaan  kepada  publik  terutama  para  investor  dan  

kreditur. Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang pada umumnya 

diperhatikan yaitu laporan laba rugi, suatu unsur laporan yang menyediakan 

informasi tentang laba (earnings) yang diperoleh oleh perusahaan dalam 

suatu periode waktu. Laba yang berhasil diperoleh oleh suatu perusahaan 

merupakan salah satu ukuran kinerja danmenjadi  pertimbangan  oleh  para  

investor  atau  kreditur  dalam  pengambilan keputusan  untuk  melakukan  

investasi  atau  untuk  memberikan  tambahan  kredit. 

  Perusahaan  yang  melaporkan  laba  yang  tinggi  tentu  akan  

menarik  perhatian investor yang menanamkan modalnya karena investor 

akan mendapatkan dividendari kepemilikan saham yang dimilikinya. Dari 

pihak kreditur juaga akan merasayakin akan menerima pendapatan bunga 

dan pengembalian pokok pinjaman yangtelah diberikan kepada perusahaan 

(Sihombing, 2012). 
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  Salah  satu  peran  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  pada  

perusahaan  adalah untuk  memberikan  jasa  atestasi  atas  laporan  

keuangan  perusahaan.  Pemberian opini  oleh auditor  atas  laporan  

keuangan  perusahaan  meliputi  kewajaran penyajian laporan keuangan 

berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Opini  yang  

dikeluarkan  auditor  akan  menambah  keyakinan  pihak  yang 

berkepentingan atas informasi yang disajikan oleh perusahaan (Sihombing, 

2012). 

  Opini yang dikeluarkan oleh Kantor akuntan Publik dengan 

reputasi yang baik akan menambah keyakinan pengguna laporan atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan. Menurut Yusi (2001) dalam 

Adityawati (2011), bentuk usaha KAP yang dikenal  berdasarkan  hukum 

Indonesia adadua macam, yaitu:  

- KAP  dalam  bentuk  Usaha  Sendiri,  KAP  bentuk  ini  menggunakan  

nama   akuntan publik yang bersangkutan. 

- KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. Dalam KAP pada  bentuk  

ini,beberapa orang akuntan publik bekerja sama berpraktik sebagai 

rekan atau partner,  untuk memberikan jasa professional  berupa  

pengauditan  dan berbagai  jasa  non audit. Para  partner  biasanya  

mempekerjakan  sejumlah staf  professional  untuk  membantu  mereka  

dalam  menjalankan pekerjaannya. Para asisten  umumnya terdiri  dari 

akuntan  publik bersertifikasi. 
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  Reputasi KAP merupakan salah satu proksi kualitas audit. Kualitas 

audit suatu KAP umumnya dikaitkan dengan ukuran KAP tersebut yaitu 

berafiliasi atau tidak dengan Big 4.  Suatu perusahaan  yang telah 

menggunakan jasa KAP besar akan cenderung memilih untuk tidak berganti 

KAP  karena terkait dengan kualitas auditnya (Wijayani dan Januarti, 2011). 

 

6. Audit Tenure 

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure 

telah dijelakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling 

lama 5 tahun berturut turut. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 

tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002) yang mengatur 

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 tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang 

“Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur bahwa 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 
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dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut-turut. 

C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan dari penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka beserta 

dengan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini 

maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah 

 

 

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Opini audit 

  Menurut Damayanti dan Sudarma (2007) jika auditor tidak 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau tidak sesuai dengan 

keinginan perusahaan, maka perusahaan akan mencari dan berpindah KAP 

yang mungkin dapat memberikan opini sesuai yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

Opini Audit 

Pergantian Manajer 

Ukuran Perusahaan 

Financial Distress 

Auditor Switching 
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  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) 

yang hasilnya menyatakan opini audit secara statistik tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Divianto (2011) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap 

auditor switching. 

H1= Opini audit berpengaruh terhadap auditor switching. 

 

2. Pergantian Manajer 

  Santriatini et al. (2014) menyatakan bahwa pergantian manajer 

mungkin dilakukan perusahaan karena kinerja manajer yang buruk atau 

adanya pergantian kepemilikan perusahaan. Pergantian manajer tidak selalu 

diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa 

auditor atau KAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan 

pelaporan akuntansi KAP lama tetap dapat diselaraskan dengan manajer 

baru dengan cara melakukan negoisasi ulang antara kedua bela pihak. 

  Hasil penelitian Santriatini et al. (2014) menyatakan bahwa 

pergantian manajer tidak berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam 

menggunakan jasa KAP namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Santriatini et al. (2014) menyatakan bahwa pergantian manajer berpengaruh 

positif terhadap auditor switching. 

H2= Pergantian manajer berpengaruh terhadap auditor switching. 
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3. Ukuran Perusahaan 

  Menurut Wijayani dan Januarti (2011) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti 

auditor dibandingkan ukuran perusahaan (klien) yang kecil. 

  Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar umumnya memiliki 

insentif yang tinggi untuk mempertahankan auditornya karena mereka lebih 

memperoleh perhatian dari publik sehingga setiap tindakan yang mereka 

lakukan termasuk pergantian auditor pasti akan mendapatkan respon dari 

publik (Mahantara, 2013). 

  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. 

H3= Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching. 

 

4. Financial Distress 

  Financial distress merupakan suatu kondisi atau keadaan yang 

menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

financialnya dan terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam 

bangkrut, posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada 

keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam 
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bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi dan kehati-hatian auditor 

(Setiawan dan Aryani, 2014). 

  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. 

H4= Financial distress berpengaruh terhadap auditor switching. 

 

 

 

 

 


