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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin besar sebuah perusahaan yang didirikan, dianjurkan untuk setiap 

perusahaan tersebut untuk Go Public, dimana perusahaan diminta untuk 

menjadi transparan. Perusahaan yang transparan biasanya akan menerbitkan 

laporan keuangan mereka agar bisa dilihat oleh para investor. 

Perusahaan seharusnya membuat laporan keuangan yang bisa 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan tersebut juga harus mempunyai sistematika yang tepat, agar para 

investor dapat membaca dengan baik. Sebagai investor ataupun masyarakat 

publik melihat bahwa sebuah perusahaan mempunyai laporan keuangan yang 

baik jika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari para auditornya. 

Jika sebuah perusahaan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian, 

dan kondisi keuangan perusahaan memang bagus, itu akan menarik para 

investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Untuk bisa dipercaya oleh para investor, perusahaan juga sebaiknya 

mempunyai auditor yang handal dan terbaik di dalam perusahaannya. Karena 

seorang auditor yang baik pasti mematuhi peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan dan dengan adanya auditor yang baik maka perusahaan akan selalu 

menyajikan hasil yang sesungguhnya agar mencerminkan nama baik 

perusahaan tersebut.  
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Pergantian auditor di Indonesia tercantum di dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yang 

mengatur tentang rotasi auditor. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk semakin 

meningkatkan independensi untuk para auditor. Wijayani (2011) menyatakan 

bahwa: Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak memihak 

ketika menjalankan tugas pengauditannya dan auditor juga  tidak mudah 

dipengaruhi, sehingga seorang auditor akan melaporkan apa saja yang telah 

ditemukan di dalam sebuah proses audit.  

Independensi seorang auditor akan hilang jika auditor tersebut mempunyai 

hubungan pribadi dengan klien, karena bisa saja auditor tersebut akan 

melakukan proses audit dengan tidak semestinya yang dapat mempengaruhi 

sikap mental dan opini mereka (Flint dalam Nabilla, 2011). 

Banyak yang telah mengkaji fenomena pergantian auditor atau Kantor 

Akuntan Publik (KAP) karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk melaksanakan pergantian auditor tersebut. 

Menurut Febrianto (2009) menyatakan bahwa Penggantian auditor bisa terjadi 

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

secara voluntary biasanya disebabkan adanya faktor – faktor dari sisi klien( 

manajemen yang gagal, perubahan ownership, kesulitan keuangan, dan 

sebagainya) dan juga dari sisi seorang auditor itu sendiri (fee audit, kualitas 

audit, dan sebagainya). Pergantian auditor secara mandatory itu disebabkan 

karena negara Indonesia sudah mewajibkan peraturan tersebut. Tetapi ada juga 
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di beberapa perusahaan yang terdapat di Indonesia melakukan pergantian 

auditor secara voluntary.  

Adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, sehingga timbul kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan Auditor switching. Auditor switching merupakan 

perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya 

kewajiban rotasi auditor. Perusahaan dalam melakukan auditor switching 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ukuran KAP, management 

change (perubahan manajemen),  financial distress (kesulitan keuangan), dan 

audit tenure (masa perikatan audit). 

Tetapi dalam hal pergantian audit masih ada pro dan kontra dalam 

pelaksanaannya. Kelebihan dari adanya Auditor Switching menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Nabila (2011) yaitu dapat menjaga independensi seorang 

auditor dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan kemampuan auditor 

untuk kemungkinan terjadinya ketidaklayakan, serta mencegah hubungan 

yang terlalu dalam dengan para kliennya. Kelemahan dari Auditor Switching 

akan mengakibatkan peningkatan fee audit sebagai manfaat yang bisa 

diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal 

dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Sarasintya dan  Aryani (2013) menyatakan 

bahwa variabel ukuran perusahaan, pergantian manajemen, merger, ekspansi, 

dan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor 

yang dilakukan oleh Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2008 sampai dengan 2012.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggreni dan Kuswanto (2012) 

menyimpulkan bahwa  variabel independen (reputasi KAP, ukuran klien, 

persentase perubahan ROA, opini audit, merger, ekspansi, kesulitan keuangan, 

dan variabel pertumbuhan perusahaan) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pergantian auditor yang dilakukan oleh Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007 sampai dengan 2011. Namun pada penelitian ini 

membuktikan bahwa variabel independen pergantian manajemen mempunyai 

pengaruh terhadap pergantian auditor yang dilakukan oleh Bank yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sampai dengan 2011.  

Menurut Wijayani (2011) menunjukkan bahwa opini auditor, ukuran KAP, 

dan pertumbuhan  perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian 

auditor, sedangkan pengujian terhadap financial distress, pergantian 

manajemen, dan peluang untuk manipulasi income tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian audito 

Penelitian yang dilakukan oleh Ledyanasari (2014) meneliti tentang 

pengaruh share growth, ukuran KAP, pergantian manajemen, audit tenure 

terhadap auditor switching. Andriani (2012) meneliti tentang pengaruh 

pergantian manajemen, efektivita auditor, faktor klien (opini audit, distress, 

sales, growth, perubahan ownership, ukuran klien), konservatisme auditor 

terhadap pergantian KAP. Pengaruh ukuran KAP, opini auditor, ukuran klien, 

fee audit, financial distress, pergantian manajemen , persentase perubahan 

ROA terhadap auditor switching. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggabungkan variabel yang mempengaruhi auditor switching yaitu 

Management Change, Financial Distress, Audit Tenure, Reputasi auditor, 

kondisi keuangan dan ukuran perusahaan klien. Jadi penelitian ini 

menambahkan variabel financial distress, audit tenure dan kondisi keuangan 

terhadap auditor switching.  Berdasarkan pada uraian tersebur maka penelitian 

ini berjudul “PENGARUH MANAGEMENT CHANGES, FINANCIAL 

DISTRESS, AUDIT TENURE, REPUTASI AUDITOR, UKURAN 

PERUSAHAAN KLIEN DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP 

AUDITOR SWITCHING”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah Management Change (pergantian manajemen) berpengaruh positif 

terhadap Auditor Switching? 

2. Apakah Financial Distress (kesulitan keuangan) berpengaruh positif 

terhadap Auditor Switching? 

3. Apakah Audit Tenure (masa perikatan audit) berpengaruh positif terhadap 

Auditor Switching? 

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap Auditor Switching? 

5. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap Auditor 

Switching? 
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6. Apakah kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap Auditor 

Switching? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mencari bukti empiris apakah Management Changes (pergantian 

manajemen) berpengaruh positif terhadap Auditor Switching. 

2. Mencari bukti empiris apakah Financial Distress (kesulitan keuangan) 

berpengaruh positif terhadap Auditor Switching. 

3. Mencari bukti empiris apakah Audit Tenure (masa perikatan audit) 

berpengaruh positif terhadap Auditor Switching. 

4. Mencari bukti empiris apakah reputasi auditor  berpengaruh negatif 

terhadap Auditor Switching. 

5. Mencari bukti empiris apakah ukuran perusahaan klien  berpengaruh 

negatif terhadap Auditor Switching. 

6. Mencari bukti empiris apakah kondisi keuangan  berpengaruh negatif 

terhadap Auditor Switching. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Auditor 

Sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

terutama terkait dengan faktor yang mempengaruhi Auditor Switching 
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sehingga dapat berguna jika para auditor hendak melakukan 

pergantian. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi kalangan akademisi yang terkait penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai tambahan informasi atau referensi yang 

berhubungan dengan pengaruh management change, financial distress, 

audit tenure, dan reputasi auditor  terhadap Auditor Switching. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh management changes, 

inancial distress, audit tenure, reputasi auditor, ukuran perusahaan klien, 

kondisi keuangan terhadap auditor switching, dengan menggunakan variabel 

kontrol yaitu ROA dan growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Variabel kontrol: 
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1.5 Sistematika Penulisan 

• Bab I: Pendahuluan 

Pada bagian awal ini akan dijelaskan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pikir, dan sistematika penulisan. 

• Bab II: Landasan Teori       

Pada bagian ini menjelaskan konsep teoritis yang relevan dengan 

pokok permasalahan penelitian ini, ukuran perusahaan klien, 

kondisi keuangan, auditor switching, ROA dan growth, serta 

pengembangan hipotesis. 

• Bab III: Metode Penelitian  

Pada bagian ini berisi tentang populasi, sampel, teknik sampling, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

• Bab IV: Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan. 

• Bab V: Penutup 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


