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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Investasi merupakan hubumgan atas banyaknya dana atau sumber daya lain 

yang diperbuat pada masa sekarang, yang mempunyai harapan mendapatkan 

sejumlah keuntungan di masa depan (Eduardus, 2010:2 dalam Yanti 2012 ).  Oleh 

sebab itu, investasi sangat penting diperhatikan seorang investor dimana ia akan 

menanamkan saham pada sebuah perusahaan yang dapat menyebabkan parapihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak lagi 

berpedoman pada para petinggi perusahaan, tetapi lebih berkembang kepada para 

investor maupun calon investor yang akan menanamkan sahamnya pada sebuah 

perusahaan. Sehingga dalam keadaan semacam ini dibutuhkan jasa audit untuk 

memberikan penilaian pada suatu perusahaan, manfaat audit bagi anggota lain 

dalam dunia usaha yaitu memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor 

dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen 

(Mulyadi,2002 dalam Cokro, 2014). 

Reaksi investor adalah tanggapan dari investor atau pemilik modal ketika 

terjadi peristiwa tertentu akan hasil saham dari sejumlah keuntungan yang 
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diharapkannya di masa depan akan hasil investasinya (Jogiyanto, 2008). 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi suatu 

pengumuman . Jika pengumuman mengandung informasi (informasi content), 

maka diharapkan pasar bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Esomar (2010) dalam Yanti (2012)  reaksi investor dapat dilihat dari 

abnormal return. 

 Bulan september 2008 adalah bulan dimana perusahaan-perusahaan terbesar 

di dunia ambruk. Tanggal 7 September, perusahaan prekreditan rumah Fannie 

Mae dan Freddie Mac , yang memberi garansi utang senilai 5,3 trilyun dolar, yang 

meliputi separuh lebih dari utang perkreditan rumah di AS, pun ambruk. 

Pemerintah AS akhirnya terpaksa menyelematkan dua perusahaan tersebut 

dengan menggelontorkan uang dari kas pajak warga negaranya sebesar 200 bilyun 

dolar. Dua perusahaan tersebut ambruk karena berani memberikan utang kepada 

orang-orang yang beresiko tinggi dalam masa-masa kejayaan ekonomi. Disusul 

kemudian beria yang menggemparkan dunia finansial adalah bangkrutnya salah 

satu Bank Investasi terbesar di pusat keuangan Wall Street di New York AS. 

Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi bank AS terbesar memasukkan 

permohonan status bangkrut pada tanggal 15 September 2008 (Hadi, 2010). 

Nezky (2013) menyatakan bahwa sebelum krisis di tahun 2008, pertumbuhan 

ekonomi yang stabil menyebabkan tingkat pengangguran dan inflasi di Amerika 

Serikat rendah. Pada awal tahun 2007, tingkat pengangguran di Amerika Serikat 
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sebesar 4,4% dengan tingkat inflasi 2,1%. Sedangkan saat krisis tahun 2008, 

tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat menjadi 6,8% dengan 

tingkat inflasi 5,6% . Pergerakan harga saham, obligasi, dan sebagainya di pasar 

modal suatu negara disebabkan oleh persepsi investor terhadap kondisi pasar 

modal tersebut. Persepsi ini pada akhirnya akan mempengaruhi dana investasi 

yang masuk ke negara tersebut, sehingga mempengaruhi keadaan perekonomian 

negara yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, 

namun juga melanda Eropa dan Asia, termasuk Indonesia.Nilai tukar Rupiah 

terhadap USD mulai merosot sejak pertengahan tahun 2008 dan terus 

terdepresiasi hingga mencapai level terendah pada awal tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp.11.900 per 1 USD. Perubahan nilai tukar yang terjadi, baik apresiasi maupun 

depresiasi akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor di negara tersebut, karena 

USD masih merupakan mata uang yang mendominasi pembayaran perdagangan 

global.Akibatnya dana asing banyak 'kabur' ke luar negeri, ini dikarenakan krisis 

yang terjadi yang menyebabkan  anjloknya nilai tukar rupiah dan IHSG pada saat 

itu. Krisis pada tahun 2008 itu juga berdampak pada bursa saham yaitu Bursa 

saham Indonesia juga mengalami penurunan indeks yang signifikan dan tajam, 

sampai melebihi 11%, sehingga memaksa Otoritas Bursa untuk melakukan 

penghentian perdagangan selama 3 hari untuk mencegah lebih terpuruknya bursa 

akibat sentimen negatif. 
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Laporan keuangan digunakan sebagai sarana informasi bagi para pemakai 

laporan keuangan dan juga dipergunakan sebagai wujud pertanggungjawaban 

dalam indikator untuk keberlangsungan dalam pencapaian kesuksesan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya (Syafri, 2008).Informasi yang akurat dan 

tepat inilah yang mempengaruhi perusahaan untuk pencapaian tujuan suatu 

perusahaan, seperti informasi keuangan inilah harusdi informasikan untuk 

keseluruhan pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditor, 

investor, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, ketepatan dan keakuratan 

informasi yang disampaikan adalah sesuatu yang penting yang berguna untuk  

mempengaruhi reaksi publik atau reaksi pasar karena kehandalan informasi 

menyebabkan pengguna yakin bahwa informasi yang diungkapkan adalah 

informasi yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan sebagai pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Ketepatan pelaporan laporan keuangan merupakan atribut kualitatif utama 

dalam laporan keuangan. ketepatwaktuan sebagai salah satu kriteria pendukung 

dari kerelevanan secara normatif yang harus dimiliki oleh informasi keuangan 

(Carslaw dan Kaplan, 1991 di dalam Sulthoni, 2013). Perlunya adanya Ketepatan 

pelaporan laporan keuangan dalam  suatu pelaporan keuangan telah diakui oleh 

profesi akuntansi dan SEC (Securities and Exchange Commission)yang 

menyebutkan Fungsi suatu laporan keuangan menjadi kurang bermanfaat atau 

berguna apabila suatu laporan  tidak diterbitkan pada waktu yang tepat. Suatu 
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perusahaan disarankan mengeluarkan laporan keuangannya paling lama ata 

selambat lambatnya tiga bulan setelah tanggal neraca (IAI, 2009). Oleh sebab itu, 

ketepatan waktu atas pelaporan laporan keuangan yang dipublikasikan bisa 

mempengaruhi tingkat ketidakpastian atas pengambilan keputusan yang 

didasarkan  atas  informasi yang akan dipublikasikan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana dan Hery (2009) didalam Suhayati 

(2012) menyatakan bahwa lambatnya informasi keuangan auditan akan 

menimbulkan reaksi negatif dari para investor karena laporan keuangan auditan 

merupakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, secara tidak 

langsung juga diartikan oleh investor sebagai pertanda (signal) yang buruk bagi 

perusahaan.  

Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan semacam ini dapat  

terjadi sebagai akibat adanya beberapa penyimpangan atau kesalahan seperti 

komponen dari keuangan yang kurang lengkap, keterlambatan dalam 

menyampaikan rencana melakukan audit atau penelaahan terbatas atas laporan 

keuangan internal dan salah saji yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengakibatkan timbulnya reaksi dari investor 

berupa ketidak pastian mengenai laporan keuangan atas suatu perusahaan yang 

bersangkutan untuk mengambil keputusan (Fahmi, 2012:21 di dalam Diputra dan 

Ana, 2013). Hasil penelitian dari Sultoni (2013) mendapatkan hasil bahwa 

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan berpengaruh terhadap reaksi 
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investor dan investor dapat meresponnya dengan baik. Namun penelitian lainnya 

seperti penelitian Diputra dan Ana (2013) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap reaksi investor.  

Laporan audit yang di dalamnya terdapat opini auditor adalah hasil akhir 

atau kesimpulan dalam proses pengumpulan dan evaluasi bukti – bukti guna 

menguji tindakan manajemen terhadap laporan keuangan (Messier, dkk, 2006:49 

dalam Fernandes 2012). Seorang auditor yang mengaudit suatu laporan keuangan 

dengan beberapa tahap sehingga dapat memberikan kesimpulan dan opini atas 

laporan keuangan yang telah diauditnya. Hasil kesimpulan yang diberikan 

seorang auditor ini sangat menarik apabila dihubungkan dengan perilaku investor, 

dengan melihat kesimpulan opini tersebut investor dapat melihat baik atau 

tidaknya suatu perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriadi 

(2011) mendapatkan hasil bahwa opini audit berpengaruh terhadap reaksi 

investor. Namun pada penelitian yang lainnya Diputra dan Ana (2013), Fernandes 

(2012) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi investor.  

Kantor Akuntan Publik merupakan  pihak yang dapat menjadi 

penghubung antara pihak prinsipan dengan pihak manajer untuk mengola dan 

mengatur kondisi keuangan perusahaan oleh karena itu independensi auditor 

dalam suatu kantor akuntan publik sangat dibutuhkan agar terbebas dari suatu 

kecurangan, salah saji materil untuk mendiskripsikan keadaan suatu perusahaan 

yang sebenarnya (Fitriadi , 2011).  
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 Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh 

perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Semakin banyak perusahaan 

publik, semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan (Sumadi, 2010 

dalam Firyana,2014). Banyaknya KAP yang beroperasi di Indonesia saat ini, 

memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang 

sama atau melakukan penggantian KAP (Susan dan Trisnawati, 2011 dalam 

Firyana 2014).  

Terjadinya pergantian suatu kantor akuntan publik dan akuntan publik ini 

bermula dari suatu skandal kasus kegagalan kantor akuntan publik Arthur 

Andeson pada tahun 2011 yang berada di Amerika Serikat, yang tidak mampu 

mempertahankan independensinya terhadapnya kliennya Enron. Akibat kasus 

yang semacam ini melahirkan The Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 

silam. Peristiwa tersebut dipergunakan oleh sebagian besar negara di dunia 

termasuk Indonesia, untuk membuat kondisi yang lebih baik,  struktur 

pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik agar melakukan 

pergantian atau rotasi baik kantor akuntan publik maupun akuntan publik. 

Kondisi semacam ini mau tidak mau  mewajibkan perusahaan untuk melakukan 

rotasi setelah kurun waktu tertentu. Peristiwa pergantian kantor akuntan publik ini 

sangat menarik dilakukan penelitian ketika dikaitkan dengan perilaku investor , 

terutama ketika investor mengambil sikap atas pergantian kantor akuntan publik 

yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi akuntan bermanfaat untuk investor 



8 

 

 
 

guna membantu mereka dalam mengestimasi nilai yang diharapkan dan risiko 

dari return sekuritas, (Scott, 2003:137 dalam Fitriadi, 2011). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) selama maksimal 6 tahun buku berturut-turut dan seorang 

Akuntan Publik (AP) maksimal selama 3 tahun berturut-turut.  

Penggantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara 

mandatory (wajib). Penggantian auditor terjadi secara voluntary dapat berasal dari 

sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan 

ownership, Initial Public Offering, dan sebagainya) serta dari sisi auditor 

(misalnya fee audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, penggantian 

secara mandatory, seperti yang terjadi di Indonesia karena adanya peraturan yang 

mewajibkan.Semua bentuk Informasi perusahaan termasuk  perubahan kebijakan 

seperti rotasi kantor akuntan publik, dapat membuat investor berfikir untuk 

menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan karena mereka tidak mau 

mengambil resiko menanamkan saham pada perusahaan yang tidak baik. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriadi (2011) mendapatkan 

hasil bahwa pergantian kantor akuntan publik berpengaruh terhadap reaksi 

investor. Namun pada penelitian yang lainnya Diputra dan Ana (2013), Fernandez  

(2012),  tidak memiliki pengaruh  terhadap reaksi investor.  
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KAP berskala besar adalah KAP yang sudah dikenal secara mendunia 

dimana menyediakan jasa audit yang lebih berkualitas daripada KAP berskala 

kecil (Choi et al,2007) . Pernyataan ini menegaskan bahwa kantor akuntan publik 

yang  besar memberi sinyal lebih independen karena pasti akan mempertaruhkan 

kredibilitasnya dan keperyaan terhadap klien. Kodisi semacam ini menjadikan 

perhatian seorang auditor karena jika masyarakat umum atau pengguna laporan 

keuangan menemukan kecurangan pada suatu perusahan yang auditornya tidak 

mengungkapan, maka ini akan mempengaruhi reputasi seatu kantor akuntan 

publik. Skandal kasus sebelumnya di luar negeri yang terjadi pada worldCom, 

Enron , Xerox dan sebagainya ini melibatkan kantor akuntan publik yang besar 

(big five accaunting firms) ini menyebakan kepercayaan atau keyakinan publik 

terhadap profesi akuntan publik menurun.  

Salah satu alasan pemilihan auditor oleh manajer untuk mengaudit laporan 

keuangan perusahaan adalah kondisi Kantor Akuntan Publik (Diputra dan Ana, 

2013). Oleh sebab itu Kantor Akuntan Publik dituntut untuk meningkatkan daya 

saing supaya tetap dipercaya oleh klien mereka. Kantor akuntan publik yang 

memiliki reputasi yang tinggi memiliki sikap independensi auditor dalan 

melakukan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP memiliki tinggi dalam hal 

ini menunjukkan kemampuan dan keahlian auditor untuk bersikap independen 

dalam melaksanakan audit secara professional (Efraim, 2010 dalam Suhayati,  

2012). Sehingga ini dapat diartikan bahwa seorang auditor yang melakukan 
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pekerjaannya pada kantor akuntan publik besar dianggap sebagai auditor yang 

memiliki reputasi yang tinggi. Kantor akuntan publik yang bunafit dan baik 

secara umumnya mempunyai sumber daya yang lebih besar pula baik dalam hal 

fasilitas, kompetensi, sistem dan prosedur audit yang di terapkan, dan keahlian 

dan kemampuan auditor dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang 

mempunyai reputasi kurang baik.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fernandes (2012), Dipudra dan 

Ana (2013) mendapatkan hasil bawa reputasi KAP berpengaruh terhadap reaksi 

investor,dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diaz (2009), Firiadi 

(2011) mendapatkan hasil bahwa pergantian reputasi kantor akuntan publik 

berpengaruh terhadap reaksi investor. Namun pada penelitian yang lainnya 

Riyatno (2007),  tidak memiliki pengaruh  terhadap reaksi investor.  

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 dalam 

Murwaningsari (2008) menyatakan laba memiliki manfaat untuk memberi 

penilaian terhadap kinerja manajemen, membantu memperkirakan keandalan laba 

yang digunakan dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko 

dalam investasi atau kredit. Sehingga suatu Kebutuhan akan memberikan 

perbandingan laba antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya dan 

untuk lebih mengerti pembeda antar kualitas yang akan dipergunakan intuk 

memberikan penilaian yang berlandaskan pada laba yang diperoleh, untuk itu 

sangat perlu untuk melakukan pengukuran atas suatu kualitas laba.  
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardhani 

(2010) informasi laba yang diukur dengan unexpected earnings mempunyai 

pengaruh terhadap CSR, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sehingga 

dibutuhkan informasi-informasi lain yang dapat digunakan sebagai masukan 

untuk investor untuk pengambilan keputusan investasi, seperti kualitas laba, 

struktur permodalan perusahaan , informasi labayang juga merupakan faktor 

penyebab respon pasar berbeda-beda terhadap laba Scott (2001) didalam 

Kusumawardhani (2010).  

 

Kianto dan Agustina (2012) Laba merupakan salah satu elemen laporan 

keuangan yang memiliki kandungan informasi yang tinggi. Informasi laba 

biasanya digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Meythi (2002) dalam Kianto dan Agustina (2012) menguji hubungan antara 

inovasi earnings dan persistensi laba dengan return saham. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa koefisien respon laba dengan return saham berkorelasi 

positif dengan persistensi laba dan tidak menunjukkan sensitivitas yang 

berlebihan, sehingga besarnya reaksi return saham perusahaan pada earnings 

harus dihubungkan dengan pengaruh inovasi earnings pada ekspektasi manfaat 

masa yang akan datang yang didapat pemegang saham. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa besarnya hubungan antara return saham dan earnings tergantung pada 

persistensi laba. 
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Menurut Resmi (2002) di dalam Kianto dan Agustina (2012) variasi harga 

saham akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan, 

selain dipengaruhi pula oleh hukum permintaan dan penawaran. Kinerja keuangan 

akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. Penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh informasi laba akuntansi sebagai alat ukur kinerja 

keuangan terhadap harga saham membuktikan bahwa harga saham bereaksi cepat 

pada berita baik yaitu adanya peningkatan laba dan sebaliknya terjadi apabila 

adanya penurunan laba (Arif dan Johnson (1990) didalam Kianto dan Agustina 

(2012)) 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menambahkan 

informasi laba sebagai variabel independen serta reputasi KAP yang dilihat tidak 

berdasarkan reputasinya tapi karena perubahan reputasi KAP nya sebagai variabel 

yang mempengaruhi reaksi investor. Berdasarkan pada latar belakang penelitian 

diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul 

“PENGARUH KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN 

KEUANGAN, OPINI AUDIT, PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK, PERUBAHAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, DAN 

INFORMASI LABA TERHADAP REAKSI INVESTOR ” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasakan  penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh ketepatan pelaporan laporan keuangan terhadap  

reaksi investor ? 

2. Bagaimanakah pengaruh opini audit terhadap reaksi investor? 

3. Bagaimanakah pengaruh pergantian kantor akuntan publik terhadap reaksi 

investor ? 

4. Bagaimanakah pengaruh perubahan reputasi kantor akuntan publik terhadap 

reaksi investor ? 

5. Bagaimanakah pengaruh informasi laba terhadap reaksi investor ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mencari bukti empiris danmenganalisis bahwa penelitian ini memiliki 

pengaruh ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan terhadap  reaksi 

investor . 

2. Untuk mencari bukti empiris dan menganalisis bahwa penelitian ini memiliki 

pengaruh opini audit terhadap reaksi investor 
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3. Untuk mencari bukti empiris dan menganalisis bahwa penelitian ini memiliki 

pengaruh pergantian kantor akuntan publikterhadap reaksi investor 

4. Untuk mencari bukti empiris dan menganalisis bahwa penelitian ini memiliki 

pengaruh perubahan reputasi kantor akuntan publikterhadap  reaksi investor 

5. Untuk mencari bukti empiris dan menganalisis bahwa penelitian ini memiliki 

pengaruh informasi laba terhadap reaksi investor 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi pihak akademisi 

Penelitian ini dapat bermanfaat agar menambah pengetahuan dan 

memperkaya dunia akademis terutama dalam hal perluasan ilmu 

pengetahuan akuntansi pengauditan, terlebih mengenai hubungan ketepatan 

pelaporan laporan keuangan, opini audit, pergantian kantor akuntan publik, 

reputasi kantor akuntan publik dan informasi laba terhadap reaksi investor. 

2. Bagi pihak calon investor dan investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas informasi dan pengetahuan bagi 

pihak calon investor dan investor saat sebelum melakukan investasi sebagai 

reaksi investor akibat dari ketepatan pelaporan laporan keuangan, opini 

audit, pergantian kantor akuntan publik, reputasi kantor akuntan publik dan 

informasi laba .  

3. Bagi pihak Kantor Akuntan Publik 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kantor akuntan publik dalam 

lebih meningkatkan kualitas dan mutu dalam melakukan auditing, selain itu 

penelitian ini juga dapat sebagai wacana yang bisa memberikan kontribusi 

atas dasar pemahaman terhadap perbaikan kualitas audit untuk mencapai 

tingkat kepuasan klien yang lebih optimal. 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat mengetahui suatu reaksi investor suatu perusahaan perlu 

menperhatikan ketepatan pelaporan laporan keuangan, apabila suatu laporan 

keuangan disampaikan pada waktu yang tepat maka informasi ini dapat 

berguna atau bermanfaat untuk investor dalam mengambil keputusan, 

sebaliknya jika suatu laporan keuangan terlambat untuk disampaikan maka 

informasi akan laporan keuangan akan berkurang. Faktor lain yang 

mempengaruhi reaksi investor adalah opini audit, opini audit merupakan 
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kesimpulan auditor terhadap proses audit yang telah dilakukan dan pendapat 

mengenai kewajaran isi laporan keuangan perusahaan tercermin di dalam 

penyajian laporan keuangan perusahaan (Fitriadi, 2011). Apabila suatu 

perusahaan dalam kondisi yang sewajarnya maka auditor akan memberi opini 

wajar tanpa pengecualian, opini yang semacam ini membuat ivestor bereaksi 

positif untuk menanamkan sahamnya karena dianggap peruhasaan dalam 

kondisi yang baik. Faktor selanjutnya yang terkait dengan reaksi investor 

adalah Kantor Akuntan Publik , Kantor akuntan publik dianggap dapat 

menjadi pihak yang menghubungkan antara pihak investor dengan pihak 

manajer dalam mengelola keuangan suatu perusahaan. Menurut Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dalam Fernandes (2012) tentang 

jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh 

Kantor AkuntanPublik selama maksimal enam tahun berturut-turut, dan 

dengan masa jabatan akuntan publik 3 tahun dengan adanya aturan tersebut di 

identifikasikan dapat memberi sinyal bagi investor bahwa perusahaan yang 

mengganti kantor akuntan publik di tengah jalan dapat diidentifikasikan 

dalam perusahaan tersebut terjadi masalah internal antara perusahaan dengan 

kantor akuntan publik tersebut yang menyebabkan investor dalam kondisi 

ketidakpastian karena saham yang mereka tanamkan berada pada perusahaan 

yang mungkin memiliki masalah internal sehingga memilih untuk mengganti 

akuntantan publik di tengah jalan. Alasan lainnya dalam pemilihan auditor 

adalah terjadinya perubahan reputasi kantor akuntan publik, kantor akuntan 
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publik yang mempunyai reputasi baik maka akan berpengaruh pada klien akan 

tetap mempertahankan kantor akuntan publik tersebut, sehingga seorang 

investor akan bereaksi positif apabila pada sebuah perusahaan yang 

melakukan perubahan kantor akuntan publik dari kantor akuntan publik kecil 

ke kantor akuntan publik yang besar, dan sebaliknya investor akan 

memberikan sinyal negatif apabila perusahaan mengganti kantor akuntan 

publik yang berskala besar ke kantor akuntan publik yang berskala kecil. 

Faktor independen yang terakhir adalah informasi laba , saat laba tertera pada 

laporan keuangan maka investor akan bereaksi akan besar kecilnya laba yang 

akan mereka dapat dengan melihat dari laba setelah pajak periode itu 

dikurangi dengan laba setelah pajak periode sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


