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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan dan dunia usaha yang luas memicu perkembangan 

profesi akuntan publik, karena dengan berkembangnya dunia usaha yang pesat 

menjadikan perusahaan tersebut membutuhkan jasa dari seorang akuntan publik 

yang handal dibidangnya, guna untuk meyakinkan atas laporan keuangan yang telah 

dibuat oleh perusahaan. Apabila laporan keuangan tersebut telah audited maka 

sangat bisa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terkemuka yang dapat 

meyakinkan pihak eksternal atas laporan keuangannya. Dengan adanya  keinginan 

perusahaan yang seperti itu maka perusahaan menuntut kepada akuntan publik 

untuk memberikaan jasa akuntannya dengan standar kualitas tinggi yang dapat 

dipercaya keandalannya.  

Laporan keuangan merupakan media yang melaporkan kondisi dan posisi 

keuangan di suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut berisikan informasi bagi 

pihak yang berkepentingan di suatu perusahaan atas laporan keuangan, seperti: 

manajer, investor, kreditor, maupun pemerintah (Arinta dan Adiwibowo, 2013). 

Karena laporan keuangan sebagai media informasi bagi pihak yang berkepentingan, 

maka informasi yang tertuang di dalam laporan keuangan tersebut harus disajikan 

secara wajar dan dapat di percaya kewajarannya. Mendapatkan kewajaran 

informasi di laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, maka diperlukan 

akuntan publik. 
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Akuntan publik merupakan pihak yang independen yang mampu menjadi 

jembatan dari kepentingan pihak prinsipal maupun pihak agen (Agoes, 2012, 74). 

Apabila laporan keuangan suatu perusahaan telah diperiksa oleh auditor dari 

akuntan publik, maka dapat di percaya kewajarannya. Karena auditor yang 

bergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) menyatakan bahwa auditor 

tersebut telah memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Kantor Akuntan Publik 

(KAP) ini untuk membedakan auditor eksternal atau auditor independen dengan 

auditor internal (Arens et al., 2011).  

Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia sehubung dengan lamanya waktu 

kontrak kerja antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klienya. Salah satunya 

yang terjadi pada perusahaan PT. Aqua Golden Mississipi yang menggunakan jasa 

auditornya ke Kantor Akuntan Publik (KAP) Utomo dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Prasetio Utomo dimana kedua Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut 

merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama, namun hanya pergantian 

nama. Sejak tahun 1989 hingga 2001 sudah sekitar 13 tahun  PT. Aqua Golden 

Mississipi di audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Pada tahun 2002 

melakukan perpindahan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio Utomo ke 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarwoko dan Sanjaya yang Kantor Akuntan Publik 

(KAP) tersebut merupakan kelanjutan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio 

Utomo yang telah bubar dan menggabungkan diri ke Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Sarwoko dan Sanjaya.  

Selain PT Aqua Golden Mississipi kasus yang sama terjadi pada PT. BAT 

Indoensia. Perusahaan tersebut hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan 
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yang sama dimana kantor akuntan tersebut berafiliasi dengan PWC (Price 

Waterhouse Coopers). Sejak tahun 1979 hingga 2004 KAP yang dipilih PT. BAT 

tidaklah berubah namum Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut hanya berubah 

nama. Hal ini bahwa mereka selama 25 tahun tidak pernah mengganti auditornya 

(Nikmah dan Rahardjo, 2014). Kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Arthur Andersen adalah salah satu kasus yang disebabkan oleh adanya kontrak 

kerja yang lama antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien, yang 

memungkinkan timbulnya excessive similiarty (keakraban yang berlebihan) 

sehingga dapat berpengaruh dalam independensi dan obyektivitas sebuah Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Harga saham dalam perusahaan Enron menurun dan 

berakibat kebangkrutan setelah diakui bahwa laba yang diungkapkan selama ini 

merupakan manipulatif. Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen tidak 

sanggup menjaga dan mempertahankan independensi yang dimilikinya sehingga 

menyebabkan Kantor Akuntan Publik KAP tersebut menjadi pihak yang sangat 

menanggung akbibatnya. Akibat dari kasus yang dibuatnya akhirnya Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Arthur Endersen ditutup (Prastiwi dan Wilsya, 2009).  

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa perusahaan Indonesia masih 

banyak yang melanggar atas regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah 

mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa 

akuntan publik yang berisi pembatasan atas pemberian jasa audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Adanya peraturan yang telah oleh dibuat pemerintah maka 

perusahaan harus melakukan pergantian auditor (auditor switching), jika tidak dan 

masih terus dilakuakan menjadikan independensi auditor tidak terjaga.  



4 
 

 
 

Auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

dilakukan oleh perusahaan, dimana pergantian tersebut disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu: faktor klien dan faktor auditor (Wea dan Murdiawati, 2015). Pergantian 

(switch) yang dimaksud terdiri dari dua bentuk, yaitu: pergantian secara mandatory 

dan secara voluntary. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) secara mandatory 

merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan karena adanya peraturan 

mengenai mengganti auditornya dalam jangka waktu mengaudit selama enam tahun 

dan hal tersebut tidak menimbulkan suatu penolakan karena bersifat wajib 

(mandatory), sedangkan secara voluntary merupakan pergantian Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang terjadi bukan disebabkan adanya waktu yang mengharuskannya 

untuk melakukan pergantian, yang mana telah ditetapkan oleh peraturan. Masa 

kontrak melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) biasanya lebih 

pendek dari yang telah diwajibkan (Putri, 2017).  

Manajemen agen dan pemegang saham (principal) memiliki hubungan 

berupa timbal balik yang dituangkan dalam teori keagenan. Teori keagenan 

menjelaskan terjadinya konflik kepentingan yang dimiliki oleh setiap pihak, dimana 

pihak manajemen (agen) selaku penyaji laporan keuangan cenderung termotivasi 

dengan kepentingan manajamen sendiri, sedangkan pemegang saham (principal) 

memiliki kepentingan sebagai pemakai laporan keuangan, yang diperlukan untuk 

memperoleh laporan keuangan yang benar-benar menggambarkan kondisi 

perusahaan secara nyata. Terjadinya konflik kedua kepentigan tersebut maka perlu 

adanya pihak ketiga sebagai mediator yang independen. Mediator yang dimaksud 

ialah auditor. Setiawan (2006) mengemukakan bahwa konflik kepentingan antara 
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prinsipal dengan agen dalam mengelola perusahaan dijembatani oleh hadirnya 

auditor.  

Pihak independen atau auditor tidak hanya menyajikan laporan keuangan, 

tetapi selain itu sebagai mediator atas kepentingan prinsipal dan agen, auditor 

independen diperlukan untuk meyakinkan serta memberi jaminan atas kewajaran 

laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Jasa yang dihasilkan oleh 

auditor independen yaitu berupa opini, opini tersebut merupakan hasil dari jasa 

akuntan publik yang sangat dibutuhkan perusahaan. Hal ini pula persaingan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam mempertahankan dan mendapatkan klien dengan 

memberikan sebaik mungkin jasa audit atas laporan keuangan. Borton (2005) 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan mencari Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang berkualitas tinggi karena investor dan pemakai laporan keuangan 

cenderung mengandalkan auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan.  

Auditor independen menjaga hubungan kerjanya dengan melaksanakan tugas 

dengan baik. Mara Cameran et al. (2009) menyatakan bahwa perusahaan 

melakukan rotasi audit diusulkan sebagai solusi untuk kemungkinan masa audit 

yang panjang dapat terjadi kemerosotan kualitas audit. Di Indonesia keharusan 

rotasi audit telah di atur sedemikian rupa. Adapun regulasi yang tertuang pada 

Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 423/KMK.01/1997 yang kemudian 

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

lagi menjadi Keputusan Menteri Keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 

tentang “jasa akuntan publik” dengan isi pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan disuatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama berturut-
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turut selama 5 tahun buku dan akuntan publik yang sama berturut-turut selama 3 

tahun buku. Namun disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yang di berlakukan sejak 5 Februari 

2008. Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit 

kepada satu klien yang sama dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

sama berturut-turut selama 6 tahun buku dan akuntan yang sama berturut-turut 

selama 3 tahun buku.  

Adapun hasil penelitian sebelumnya menurut Salim dan Rahayu (2014), 

menunjukkan bahwa secara silmutan variabel opini audit, ukuran KAP, pergantian 

manajemen, dan financial distress, berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Secara parsial variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching, sedangkan opini audit, ukuran KAP, dan financial 

distress tidak berpengaruh signifikan. Menurut Aprianti dan Hartaty (2016), 

berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran KAP terhadap auditor 

switching. Sedangkan variabel ukuran perusahaan klien dan tingkat pertumbuhan 

perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Menurut 

Arisudhana (2017), hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

independen yang terdiri dari audit delay, ukuran klien, opini audit tahun 

sebelumnya, reputasi kantor akuntan publik (KAP), dan return on assets (ROA) 

memengaruhi pergantian auditor sukarela (auditor switching). Manfaat dengan 

dicantumkannya penelitian sebelumnya, terdapatnya variasi faktor yang 

memengaruh suatu perusahaan melakukan auditor switching, salah satu variabel, 

opini audit masih ada yang mengatakan bahwa tidak terjadinya hubungan tehadap 
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auditor switching, maka dapat dikatakan bahwa jika terdapat hasil yang berbeda-

beda dalam satu jenis variabel, hal tersebut memiliki hasil yang masih belum 

konsisten. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperkuat 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

Terdapatnya peraturan untuk pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) 

secara wajib di Indonesia menjadi salah satu yang menarik untuk di teliti. Hal apa 

sesungguhnya yang dapat memengaruhi perusahaan-perusahaan Indonesia 

melakukan auditor switching, yang terpenting perusahaan melakuakan auditor 

switching diluar ketentuan peraturan yang telah ada dan mewajibkan di Indonesia 

untuk melakukan auditor switching. Pergantian auditor (auditor switching) dari 

salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak semua bersifat wajib (mandatory) 

tetapi ada juga yang bersifat sukarela (voluntary) dikarenakan beberapa alasan, 

seperti opini audit, pergantian manajemen, return on assets (ROA), dan ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian tentang auditor switching masih sangat 

menarik untuk diteliti karena hasil empiris dari penelitian-penelitian terdahulu 

berbeda-beda dilihat dari aspek hasil serta objek penelitian.  

Peneliti juga tertarik untuk meneliti pada perusahaan sub sektor property dan 

real estate yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada periode 2015-2017. 

Property dalam Surak Keterangan (SK) Menteri Perumahan Rakyat Nomor 

05/KPTS/BKP4N/1995 pasal 1 ayat 4 menyatakan tanah hak atau bangunan 

permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan, sehingga property 

merupakan industri real estate yang mempunyai hukum-hukum seperti sewa dan 

kepemilikan. Real estate yaitu tanah serta peningkatan secara permanen yang 



8 
 

 
 

berada diatasnya. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian 

industri real estate terdapat dalam PDMN Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan 

perusahaan property yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan, dan 

pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri, termasuk juga industri 

pariwisata.  Peneliti memilih objek pada perusahaan sub sektor property dan real 

estate karena dari tahun 2008-2014, sektor ini diprediksi masih hangat, yang berasal 

dari situs resmi PT. Kompas Cyber Media, sehingga secara otomatis perusahaan 

terus berinovasi untuk meningkatkan operasi perusahaannya dan membutuhkan 

auditor yang dapat mendukung kemajuan. Selain itu perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 terdapat 11 (sebelas) 

perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Perusahaan sub sektor property 

dan real estate masih belum banyak yang menggunakan sebagai objek penelitian 

yang hampir sama dengan topik yang peneliti pilih.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

ulang tetang “Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Return On Assets 

(ROA) , dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor 

Switching pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Tedaftar pada 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching  pada perusahaan 

property dan real estate? 
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2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan property dan real estate? 

3. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap auditor switching 

pada perusahaan property dan real estate? 

4. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap auditor 

switching pada perusahaan property dan real estate? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Memproleh bukti empiris tentang opini audit berpengaruh 

terhadap auditor switching pada perusahaan property dan real 

estate. 

b. Memperoleh bukti empiris tentang pergantian manajemen 

berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

property dan real estate. 

c. Memperoleh bukti empiris tentang Return On Assets (ROA) 

berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

property dan real estate. 

d. Memperoleh bukti empiris tentang ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan property dan real estate. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengahasilkan dan 

memberikan bukti secara empiris tetang hal-hal yang 

mempengaruhi auditor switching. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti-

peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis sehingga 

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang 

audit.  

b. Manfaat Praktik  

1) Bagi Auditor, penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan 

independensi pada auditor dan obyektifitas Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dalam melakukan audit. 

2) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap pergantian auditor, sebab jika mengetahui faktor-

faktornya perusahaan menjadikan pertimbangan dalam hal 

pergantian auditor dan pemilihan auditor.  


