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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tijauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Konflik yang terjadi antara principals dengan agent disebabkan adanya 

asimetri informasi Jensen dan Meckling (1976), yang mana asimetri 

informasi ini terjadi ketika informasi yang dimiliki oleh pihak agen lebih 

banyak dibandingkan dengan pihak principal. Perbedaan kepentingan 

tersebutlah, maka dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses 

pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

independen memerlukan biaya atau monitoring cost dalam bentuk fee audit, 

yang merupakan salah satu dari agency cost. Aktivitas pihak agen dinilai 

lewat kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Principals 

memerlukan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan 

manajemen kepada pihak perusahaan. Bagi manajemen, auditor dibutuhkan 

untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat secara reliable.  

Teori agensi mengartikan bahwa semua individu bertindak hanya untuk 

memenuhi kepentingan mereka sendiri. Prinsipal mempunyai kepentingan 

sendiri yang diasumsikan hanya untuk pengambilan keuntungan yang 

diperoleh dari investasi mereka diperusahaan yang bersangkutan sedangkan 

dari pihak agen bertindak juga mementingkan diri sendiri yang diasumsikan 

akan menerima kepuasaan, tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga
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 dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti 

memutuskan untuk melakukan auditor switching, terjadi karena adanya 

ketidakpastian antara praktik akuntansi tertentu. Maka agen akan berpindah 

ke auditor yang dapat bersepakat dengan agen. Konflik yang terjadi pula 

antara manajer (agent) dan stakeholders (principal) yang memicu dapat 

terjadinya pergantian manajemen. Pergantian manajemen yang dilakukan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itulah 

diharapkan dapat mewujudkan keinginan stakeholders. Karena dengan 

manajemen yang baru maka akan merubah dan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang berbeda dengan yang lama. Oleh sebab itu manajemen yang 

baru menuntut Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi partner 

dengan perusahaannya dapat bekerja sama agar dapat menghasilkan opini 

yang diinginkan manajemen baru. Jika manajemen tidak mendapatkan opini 

yang diinginkannya, seperti opini adverse atau disclaimer, manajemen yang 

baru secara otomatis akan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik 

(KAP), karena para stakeholders berasumsi bahwa opini yang diberikan oleh 

auditor mengartikan bahwa terjadi ketidak sesuaian di dalam perusahaan. 

Teori agen juga berasumsi bahwa setiap individu manusia akan 

melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya (self interest). Jika 

menggunakan auditor yang memiliki reputasi yang baik merupakan salah satu 

cara manajemen memfasilitasi kepentingan stakeholders dengan pihak 

didalam perusahaan. Adapun persepsi stakeholders akan lebih berpihak 

kepada data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor yang beruputasi baik, 
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karena bagi mereka akan menambah kepercayaan terhadap perusahaan. 

Sehingga tidak melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP), karena 

dianggap telah menggunakan auditor yang beruputasi baik.  

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 

17/PMK.01/2008  

Di negara Indonesia telah diwajibkan untuk pergantian auditor secara 

berkala sejak tahun 2002, yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit 

umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 

Tetapi di tahun 2003 peraturan pemerintah tersebut diperbarui dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pada 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-turut selama 5 tahun buku dan akuntan publik yang sama 

berturut-turut selama 3 tahun buku. Seiiring perkembangan waktu yang 

semakin kompleks, munculah peraturan yang disempurnakan dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 pada pasal 3 ayat 1 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang 

berisi tentang aturan mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan disuatu entitas perusahaan dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh 

seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menerima kembali 
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penugasan audit umum untuk klien yang sama, namun setelah 1 (satu) tahun 

buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang 

sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Tertulis peraturan mewajibkan perusahaan 

melakukan pergantian auditor beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) secara 

periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.  

3. Auditor Switching  

Menurut Malek dan Saidin (2014) auditor switching merupakan salah 

satu fenomena auditor yang saat ini sedang bertugas tidak akan lagi bertugas 

pada tahun yang sama di satu perusahaan. Karena dianggap auditor switching 

perlu diadakan guna menjaga independensi di setiap auditor dan Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Masa perikatan (tenure) audit yang lama waktunya 

diyakini akan membuat sebuah hubungan yang “erat” antara auditor dan 

manajemen yang akan dapat memengaruhi indepensi auditor. Namun dipihak 

lain beranggapan bahwa apabila melakukan pergantian auditor serta Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang baru namun tidak begitu familiar dalam 

operasinya di pihak stakeholders atau pihak eksternal, yang dikhawatirkan 

akan mengurangi kualitas audit dan jika sering terjadi maka akan 

meningkatkan biaya audit dan akan memberi kesan kepada stakeholders 

bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berkualitas dalam mengerjakan 

tugasnya (Soraya dan Haridhi, 2017).  

Auditor Switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk berpindah auditor. Hal ini muncul karena adanya kewajiban rotasi audit 

yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan bukti teoritis, 
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dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan masa perikatan audit (audit 

tenure) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan perpindahan 

auditor (Nasser et al., 2006). Sedangkan pergantian auditor secara wajib 

dengan secara sukarela bisa di bedakan atas dasar pihak mana yang menjadi 

fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi 

secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada klien. Sebaliknya, jika 

pergantian terjadi secara wajib, perhatian tersebut lebih diutamakan beralih 

kepada auditor (Febrianto, 2009). 

Menurut Sumarwoto (2006), pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)  

ada dua jenis, yaitu bersifat sukarela (voluntary)  dan wajib (mandatory). 

Bersifat auditor switching voluntary jika suatu perusahaan melakukan 

pergantian auditornya tidak berdasarkan waktu atau ketentuan lama yang 

tercantum dalam rotasi auditor yang ditentukan. Sedangkan bersifat auditor 

switching mandatory jika suatu perusahaan melakukan pergantian auditornya 

sesuai dengan peraturan yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.01/2008. Klien melakukan pergantian auditornya pada saat 

tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi 

adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor 

diberhentikan oleh klien. Dua yang terjadi apabila tolak ukurnya bukan 

karena ada yang mengharuskan pergantian auditor.  
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4. Opini Auditor  

Menurut Agoes (2012: 74), opini audit adalah pendapat auditor tentang 

kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan 

tanggungjawab manajemen. Opini hasil dari auditor merupakan sumber 

informasi yang diperlukan bagi pengguna laporan keuangan guna untuk 

mempertimbangkan keputusan yang akan dibuatnya. Opini yang dihasilkan 

auditor merupakan hal yang dapat memengaruhi pandangan stakeholders 

untuk melihat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaannya (Putra dan 

Suryanawa, 2016).   

Opini yang dihasilkan oleh auditor sangat berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak investor. Menurut Mulyadi 

(2002), terdapat 5 jenis pendapat akuntansi, yaitu: 

a. Pendapat Wajar tanpa Pengecualian (Unqualified 0pinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian akan diberikan auditor jika 

tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat 

pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan 

prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan 

keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan 

keuangan. 

b. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan 

Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory 

Language) 
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Apabila auditor menemukan kondisi-kondisi yang memerlukan 

bahasa penjelasan, namun laporan keuangan telah menyajikan 

secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, 

auditor dapat menerbitkan laporan audit baku dengan bahasa 

penjelasan.  

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Apabila auditor menemukan hal-hal seperti berikut, maka auditor 

akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam 

laporan auditnya.  

Kondisi-kondisi tersebut yaitu: 

1) Lingkup audit dibatasi oleh klien; 

2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi 

yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor; 

3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum; 

4) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara 

konsisten; 

d. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Auditor akan memberikan opini tidak wajar apabila laporan 

keuangan klien tidak berdasarkan prinsip akuntansi berterima 
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umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas klien. 

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinions) 

Apabila auditor memberi pendapat ini atas laporan keuangan 

kalien, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa 

pendapat (no opinion report).  

Opini dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang diberi status 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat meyakinkan investor dalam 

menanamkan modalnya. Oleh sebab itu penelitian ini hanya berfokus pada 

pendapat auditor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini ini yang 

sangat diharapkan oleh perusahaan sebab dengan opini yang seperti itu 

menyatakan bahwa laporan keuangan atau kondisi perusahaan dapat 

mengelola keuagannya dengan baik. Menurut Fitriani dan Zulaikha (2014), 

apabila auditor tidak dapat memberikan opini dengan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) yang tidak sesuai harapan bagi perusahaan, disini 

perusahaan kemungkinan besar dapat melakukan berpindahan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang dapat memberikan opini yang sesuai harapan 

perusahaan. Manajemen perusahaan disini akan melakukan pemberhentian 

auditornya atas dasar auditor tidak dapat memberikan opini yang sangat 

diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya dan pada saat telah 

diganti auditornya, perusahaan berharap mendapatkan auditor yang sedikit 

lunak atau mudah dalam memberikan opini yang diharapkan perusahaan. 
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Sehingga diasumsikan opini audit berpengaruh positif terhadap auditor 

switching.  

5. Pergantian Manajemen  

Pergantian manajemen adalah terdapatnya perubahan susunan dan 

komposisi manajerial pada perusahaan. Perubahan susunan manajerial 

tersebut dapat terjadi pada dewan komisaris dan dewan direksi. Pergantian 

manajemen ada beberapa sebab, dapat disebabkan karena adanya keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan manajemen tersebut berhenti 

karena keinginan sendiri.  Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan cenderung 

mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) karena manajemen akan mencari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Hal 

ini menyebabkan auditor akan terjadi hubungan yang timbal balik dengan 

pihak klien, dimana klien menyewa jasa auditor untuk melakukan 

pemeriksaan atas laporan keuangannya yang telah disajikan sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur yang dapat diandalkan dan 

relevan yang dapat menarik investor sedangkan pihak auditor harus 

melakukannya secara profesional dalam melakukan audit laporan keuangan 

dari klien dan mengungkapkan secara transparan dan objektif. Hal ini pihak 

klien dapat menilai apabila auditor melakuakan tugasnya tidak kompenten 

yang sesuai diharapkan klien maka, membuat manajemen berfikir untuk 

melakukan auditor switching.  
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Pergantian manajemen memungkinkan manajer yang baru untuk 

memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun 

memilih auditor  yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan 

akuntansi mereka (Chadegani et al., 2011). Hal ini pihak manajemen 

memerlukan auditor yang mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan 

perusahaan. Sehingga dengan melakukan pergantian manajemen 

memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan 

sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh sebab itu, pergantian 

manajemen menyebabkan peluang adanya auditor switching. 

6. Return On Assets (ROA)  

Menurut Harahap (2004), Return On Assets (ROA) merupakan 

perputaran aset diukur dari volume penjualan. Apabila nilainya semakin besar 

dalam rasio ini maka dikatakan semakin baik pula. Maka dapat dilihat bahwa 

aset dapat lebih cepat berputar dan mendapatkan laba. Return On Assets 

(ROA) memberikan informasi apakah perusahaan telah efisien dalam 

menggunakan asetnya atau dalam kegiatan operasinya untuk menghasilkan 

laba. Laba tersebut adalah ukuran perusahaan secara keseluruhan sehingga 

dapat atau tidaknya dikatakan berhasil karena laba merupakan hal yang 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman atau 

pendanaan serta posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan 

untuk berubah. Apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan cenderung 

secara teratur atau meningkat merupakan hal penting untuk menganalisa 

tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk menilai 
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apakah telah efisien suatu perusahaan dalam penggunaan modalnya dengan 

memperbandingkan laba dengan modal yang digunakan operasinya. Jadi, 

apabila terjadi keuntungan yang besar belum tentu menjamin perusahaan itu 

telah rentable. Karena manajemen serta pihak-pihak yang lain tidak 

mementingkan keuntungan yang tinggi melainkan retabilitas yang tinggi. 

Adapun indikator Return On Assets (ROA) dengan sekala pengukuran :  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset 
 

Sumber : Suarjana dan Widhiyani (2015) 

7. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu tolak ukur yang 

mengkelompokkan atas besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Penelitian ini berasumsi terbagi 2 (dua) jenis yaitu Kantor Akuntan Publik 

(KAP) besar dan Kantor Akuntan Publik (KAP) biasa atau kecil. Ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dinyatakan besar apabila Kantor 

Akuntan Publik (KAP) tersebut telah memiliki anak cabang dan memiliki 

klien di perusahaan besar yang mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang 

keatas. Namun ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dinyatakan kecil 

tidak memiliki kantor anak cabang dan jumlah profesionalnya kurang dari 25 

orang (Arens et al., 2011). Oleh sebab itu, jika perusahaan semakin besar 

menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) di tahun sebelumnya 

maka cenderung lebih kecil perusahaan untuk melakukan auditor switching.   
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B. Reviu Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1.  

Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Tema Hasil 

1 Salim dan 

Rahayu 

(2014) 

Pengaruh Opini 

Audit, Ukuran 

KAP, Pergantian 

Manajemen, Dan 

Financial Distress 

Terhadap Auditor 

Switching 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan 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.  

2 Ardianingsih 

(2014) 

Pengaruh audit 

delay dan ukuran 

KAP terhadap 

auditor switching. 

Kajian dari sudut 

pandang klien.  

Audit delay tidak berpengaruh signifikan 

terhaap auditor switching. Ukuran KAP 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching.  

3 Fajrin (2015) Pengaruh 

diferensiasi kualitas 

audit, kesulitan 

keuangan 

perusahaan, opini 

audit, kepemilikan 

institusional, dan 

fee audit terhadap 

pergantian KAP.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

kepemilikan institusional dan biaya audit 

berpengaruh signifikan terhadap 

peralihan auditor. Sedangkan faktor-

faktor lain seperti diferensiasi kualitas 

audit, financial distress, dan opini audit 

tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap auditor switching.  

4 Effendi dan 

Rahayu 

(2015) 

Analisis pengaruh 

opini audit , ukuran 

Kantor Akuntan 

Publik (KAP), 

ukuran perusahaan 

klien, dan 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

auditor switching.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran KAP berpengaruh secara 

signifikan terhadap auditor switching. 

Sedangkan opini audit, ukuran 

perusahaan klien dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching.  

5 Aprianti dan 

Hartaty 

(2016) 

Pengaruh ukuran 

KAP, ukuran 

perusahaan klien, 

dan tingkat 

Penelitian ini berhasil membuktikan 

adanya pengaruh ukuran KAP terhadap 

auditor switching. Sedangkan variabel 

ukuran perusahaan klien dan tingkat 
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pertumbuhan 

perusahaan klien 

terhadap auditor 

switching.  

pertumbuhan perusahaan klien tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching.  

6 Arisudhana 

(2017) 

Pengaruh audit 

delay, ukuran klien, 

opini audit tahun 

sebelumnya, 

reputasi kantor 

akuntan publik, dan 

return on assets 

(ROA) terhadap 

pergantian auditor 

sukarela.  

Hasil pengujian menunjukkan 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). 

 

Terdapat penelitian terdahulu yang dicantumkan guna untuk membandingkan 

faktor-fakor apa saja yang dapat mempengaruhi auditor switching. Penelitian ini 

meneliti “Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Return On Assets (ROA), 

dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor Switching”. Namun 

terdapat perbedaan dengan peneliti-peneliti yang lain. Menurut Salim dan Rahayu 

(2014) dan Arisudhana (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap 

auditor switching sedangkan menurut Fajrin (2015) dan Effendi dan Rahayu 

(2015), menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Pada pergantian manajemen menurut Salim dan Rahayu (2014), 

menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor 

switching baik secara simultan maupun secara parsial. Return On Assets (ROA) 

menurut Arisudhana (2017), menyatakan Return On Aseets (ROA) berpengaruh 

terhadapa auditor switching. Pada ukuran KAP menurut Salim dan Rahayu (2014) 

dan Ardianingsih (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching,  sedangkan menurut Salim dan Rahayu (2014) dan 



24 
 

 
 

Aprianti dan Hartaty (2016), menyatakan bahwa ukuran KAP adanya pengaruh 

terhadap auditor switching. selain itu dalam penelitian saya terdapat perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari perpaduan antar variabel yang tidak sama 

dengan penelitian terdahulu, serta menambahkan variabel Return On Assets (ROA). 

Sehingga dengan adanya keragaman dari hasil yang dicapai dari penelitian yang 

sebelumnya maka peneliti perlu adanya penelitian lebih lanjut. 

 

C. Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Opini Audit dengan Auditor Switching 

Opini merupakan pendapat terakhir yang diharapkan klien dalam 

manajemennya guna untuk memberikan penilaian yang akan berpengaruh 

dalam pertumbuhan perusahaannya dalam menarik investor untuk dapat 

menanam modalnya diperusahaan. Jika opini yang diberikan melenceng dari 

harapan manaejemen perusahaan serta manajer tidak merasakan kepuasan 

dari jasa auditornya, maka pihak manajemen akan mengubah kebijakannya 

serta mengganti audiornya yang dapat memberikan kepuasan. Sehingga 

apabila opini yang di dapat oleh klien tidak sesuai dengan harapan 

perusahaan, memungkinkan perusahaan klien melakukan auditor switching 

untuk mengatasi hal tersebut  (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Menurut Fitriani dan Zulaikha (2014) apabila auditor tidak dapat 

memberikan opini dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak 

sesuai harapan bagi perusahaan, disini perusahaan kemungkinan besar dapat 

melakukan berpindahan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat 
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memberikan opini yang sesuai harapan perusahaan.  Manajemen perusahaan 

disini akan melakukan pemberhentian auditornya atas dasar auditor tidak 

dapat memberikan opini yang tidak diharapkan oleh perusahaan atas laporan 

keuangannya dan pada saat telah diganti auditornya, perusahaan berharap 

mendapatkan auditor yang sedikit lunak atau mudah dalam memberikan opini 

yang diharapkan perusahaan. Sehingga diasumsikan opini audit berpengaruh 

terhadap auditor switching. Jadi, dapat disimpulkan bahwa opini audit 

mampu mempengaruhi auditor switching karena pihak manajemen 

perusahaan menginginkan opini yang diberikan oleh auditor yaitu Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP).  

H1: Opini audit berpengaruh secara signifikan pada auditor switching. 

2. Pengaruh Pergantian Manajemen dengan Auditor Switching 

Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal, sering kali 

prinsipal akan menenetukan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

pergantian manajemen. Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen 

kemungkinan besar perusahaan juga akan mengalami perubahan dalam 

kebijakan perusahaan termasuk dalam melakukan auditor switching. Karena 

manajemen yang baru akan menginginkan apa yang mereka mau dan 

berharap sesuai dengan tujuannya. Manajemen yang baru akan memilih 

auditor yang memiliki hubungan baik dan dapat memberikan hasil yang 

diinginkan oleh manajemen yang baru tersebut. 

Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 

melakukan pergantian manajemen akan cenderung mengganti Kantor 
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Akuntan Publik (KAP) karena manajemen akan mencari Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Hal ini auditor akan 

terjadi hubungan  timbal balik dengan pihak klien, dimana klien menyewa 

jasa auditor untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya yang 

telah disajikan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur  

yang dapat diandalkan dan relevan serta dapat menarik investor, sedangkan 

pihak auditor harus melakukannya secara profesional dalam melakukan audit 

laporan keuangan dari klien. Auditor harus mengungkapkan secara transparan 

dan objektif. Hal ini pihak klien dapat menilai apabila auditor melakukan 

tugasnya tidak kompenten yang sesuai diharapkan klien maka, membuat 

manajemen berfikir untuk melakukan auditor switching.  

H2: Pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan pada auditor 

switching.  

3. Pengaruh Return On Assets (ROA) dengan Auditor Switching 

Return On Assets (ROA) merupakan tolak ukur operasi perusahaan 

untuk melihat dan menggambarkan reputasi klien. Return On Assets (ROA) 

juga dapat dijadikan untuk menentukan kondisi keuangan dalam suatu 

perusahaan. Semakin tinggi nilai Return On Assets (ROA) maka semakin 

tinggi pula tingkat perusahaan dapat mengelola asetnya secara efisien. Maka 

semakin tinggi Return On Assets (ROA) dapat diartikan perusahaan mampu 

mengelola perusahaannya dengan efektif, sehingga perusahaan akan 

cenderung mengganti ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih memiliki 
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reputasi yang lebih baik atau yang telah terkenal. Arisudhana (2017) dalam 

penelitiannya menyatakan adanya pengaruh terhadap auditor switching.  

H3: Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan pada auditor 

switching.  

4. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Auditor 

Switching 

Sebuah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) biasanya sebagai 

pertimbangan perusahaan untuk memakai jasanya. Jika Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang dianggap besar, maka Kantor Akuntan Publik (KAP) 

tersebut lebih mampu mempertahankan dan membuktikan independensi 

auditor sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap kecil 

kurang mampu mempertahankan independensinya.  

Menurut  Arens et al. (2011) ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah suatu tolak ukur yang mengelompokkan atas besar kesilnya Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini berasumsi terbagi 2 (dua) jenis yaitu, 

Kantor Akuntan Publik (KAP) besar dan Kantor Akuntan Publik (KAP) biasa 

atau kecil. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dinyatakan besar 

apabila Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut telah memiliki anak cabang 

dan memiliki klien di perusahaan besar yang mempunyai tenaga profesional 

diatas 25 orang. Namun ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

dinyatakan biasa atau kecil tidak memiliki kantor anak cabang dan jumlah 

profesionalnya kurang dari 25 orang. 

H4: Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan pada auditor switching.  
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D. Rerangka Pemikiran  

Gambar 2.1.  

Rerangka Pemikiran 
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