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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Laporan keuangan seharusnya diterbitkan oleh badan atau instansi pada 

suatu perusahaan sebagai tanggung jawab pada perusahaan yang bertugas sebagai 

pengelola sumber daya yang selama ini dipercaya di perusahaan. Karena itu, 

laporan keuangan yang disajikan harus dapat diandalkan dan akuntabel. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus periodik. Pimpinan dan manajemen perusahaan, 

pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, masyarakat umumdan juga 

pemerintah merupakan pemakai laporan keuangan. 

 Indonesia memiliki peraturan bahwa penggantian harus dilakukan sesuai 

dengan KMK-359 / KMK.06 / 2003 tentang Pelayanan Akuntansi Publik dan 

berlaku efektif sejak tanggal 21 Agustus 2003 (berdasarkan KMK-423 / KMK.06 

/ 2002 tanggal 30 September 2002), peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk 

KAP dibatasi maksimal 5 tahun dan akuntan publik yang menandatangani laporan 

audit hanya menangani perusahaan yang sama paling lama 3 tahun. Peraturan itu 

diperbaharui dengan PMK-17 / PMK.01 / 2008 tentang Pelayanan Akuntansi 

Publik mulai tanggal 5 Februari 2008. Perubahan peraturan tersebut mencakup 

dua aspek utama yang meliputi penyediaan layanan audit publik oleh KAP paling 

lama 6 tahun berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lambat 3 tahun 

berturut-turut untuk klien yang sama (pasal 3, paragraf 1), serta kantor akuntan 
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publik dan akuntan publik mungkin tidak memberikan jasa audit umum untuk satu 

tahun pembukuan klien yang bersangkutan (pasal 3, paragraf 2 dan 3). 

Dalam bekerja auditor dihimbau untuk tidak memiliki hubungan lebih 

dalam. Hubungan auditor yang lebih dikarenakan sudah mengaudit laporan 

selama sekian tahun kemudianakan berdampak pada pemberian opini audit yang 

tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya sehingga independensi seorang auditor 

dipertanyakan. Agar tidak terjadi hal tersebut maka terjadilah fenomena 

pergantian auditor yang bertujuan untuk merotasi auditor sehingga tidak 

mengaudit suatu perusahaan dalam waktu yang lama. Ada resiko yang akan 

membuat independensinya akan rusak tetapi auditor akan mempertahankan 

kliennya karena akan memberikan penghasilan kepada KAP.  

 Hubungan kerja antara KAP dan perusahaan yang telah sering didirikan 

menciptakan kepercayaan sehingga perusahaan cenderung mempertahankan KAP 

namun akan mengurangi tingkat independensi auditor. Layanan audit yang terus 

meningkat juga mempengaruhi perkembangan profesi akuntansi, sehingga 

menciptakan pilihan bagi perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke yang lain. 

Salah satu hal penting yang harus dimiliki auditor adalah sikap independensi 

karena menilai kewajaran laporan kliennya. Kemandirian memiliki arti bahwa 

sikap auditor tidak mudah dipengaruhi (SPAP, 2011). 

Pergantian KAP menjadi fenomena di Indonesia dengan adanya 

banyaknya penelitian di perusahaan Indonesia. Berawal dari isu mengenai auditor 

yang harus mempertahankan sikap independensinya dalam bertugas. Auditor yang 

memiliki keterikatan terhadap klien yang panjang akan menyebabkan keraguan 
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independensi, dan diyakini akan memiliki sebuah ketergantungan. Apabila 

keterikatan tersebut semakin lama maka akan berpengaruh pada pemberian 

metode akuntansi ekstrem pada klien. (Nasser et al, 2006). 

 Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi auditor switching, yaitu 

opini audit going concern, perubahan manajemen, dan ukuran KAP yang 

merupakan hasil penelitian Haryanto (2014). Penelitian yang dilakukan oleh 

Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa yang memengaruhi terjadinya auditor 

switching serta menemukan jika ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching. 

Penelitian Sudarno (2012) menyatakan jika ukuran KAP memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching. Pengaruh positif ukuran 

perusahaan pada auditor switching telah ditemukan oleh Juliantari dan Rasmini 

(2013). Menurut Susan dan Trisnawati (2011), yang secara signifikan 

mempengaruhi terhadap auditor switching yaitu perubahan manajemen. Hasil 

penelitian Astuti dan Ramantha (2014) menunjukkan jika opini audit going 

concern memiliki pengaruh pada auditor switching. 

Penelitian yang dilakukan oleh Djendari, Ivan Nanditario (2012) yang 

dipakai untuk variabel kontrol yaitu adalah variabel fee audit, perubahan ROA 

serta variabel financial distress dimana ketiga variabel kontrol tersebut memiliki 

pengaruh pada auditor switching dari penelitian Giovani (2014). Ukuran KAP 

dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu KAP yang bergabung pada Big 4 dan KAP 

yang tidak bergabung pada Big 4 (Chadegani et al, 2011).  
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Perusahaan yang semakin besar pada umumnya akan memiliki nilai asset 

yang semakin besar. Nazri et al. (2012) ketika perusahaan telah berkembang 

menjadi semakin besar maka pemilik perusahaan cenderung memantau kinerja 

manajer pada perusahaannya. Untuk mengurangi resiko tersebut maka pergantian 

KAP yang dianggap lebih mampu akan sangat diperlukan oleh pemilik 

perusahaan untuk tetap menjaga kredibilitas kerja perusahaan. 

Perubahan manajemen akan mengubah perubahan kebijakan dalam bidang 

keuangan, akuntansi, serta dalam memilih KAP. Sebab dari perubahan 

manajemen yaitu dari hasil rapat umum para pemegang saham atau dari kemauan 

manajemen yang mengundurkan diri. Perubahan manajemen perusahaan juga 

akan berpengaruh pada perubahan kebijakan perusahan termasuk memilih KAP. 

Apabila KAP baru mudah untuk memberikan opini sesuai dengan diharapkan 

manajemen dan diajak bekerja sama maka terjadilah auditor switching. 

Opini yang diberikan oleh audit berupa going concern merupakan suatu 

opini yang digunakan guna memberi kepastian klien dalam menjaga kehidupan 

dari suatu perusahaan (SPAP, 2001). Opini audit going concern nantinya dapat 

memengaruhi jumlah harga saham pada suatu perusahaan yang memiliki dampak 

yaitu manajemen dari suatu perusahaan melakukan auditor switching. Apabila 

mendapatkan opini going concern maka selanjutnya yaitu dapat memberikan 

pengaruh pada harga saham perusahaan akan melakukan auditor switching. 

 Kompleksitas audit dapat disama artikan dengan "kehilangan kendali" 

(Abdel - Khalik, 1993 dalam Nazri et al., 2012). Perusahaan yang lebih kompleks 

semakin tinggi "kehilangan kontrol" akan terjadi. Apabila kompleksitas pada 
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suatu perusahaan tidak didukung oleh sistem pengendalian yang dirasa cukup baik 

maka yang terjadi akan memiliki dampak yang negatif pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

 Berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini 

adalah gabungan antara penelitian Haryanto (2014) yang menjadi perhatian opini 

audit, perubahan manajemen, dan kombinasi KAP penelitian Zulaikha (2014) 

yaitu variabel ukuran perusahaan disertai dengan variabel baru kompleksitas  

perusahaan yang belum pernah digunakan dalam penelitian yang dilakukan di 

Universitas Katolik Soegijapranata dan menggunakan sampel dengan tahun 

observasi baru. 

 Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH UKURAN KAP, PERUBAHAN MANAJEMEN, UKURAN 

PERUSAHAAN, OPINI AUDIT GOING CONCERN DAN 

KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP AUDITOR SWITCHING” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel ukuran KAP memiliki pengaruh negatif pada auditor 

switching dalam perusahaan di Indonesia? 

2.  Apakah variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada 

auditor switching dalam perusahaan di Indonesia? 

3. Apakah variabel perubahan manajemen memiliki pengaruh positif pada 

auditor switching dalam perusahaan di Indonesia? 
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4. Apakah variabel opini audit going concern memiliki pengaruh positif pada 

auditor switching dalam perusahaan di Indonesia? 

5. Apakah variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh 

negatif pada auditor switching dalam perusahaan di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1 Untuk menguji secara empiris apakah variabel ukuran KAP mempunyai 

pengaruh negatif pada auditor switching dalam perusahaan di Indonesia. 

2 Untuk menguji secara empiris apakah variabel ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh positif pada auditor switching dalam perusahaan di Indonesia. 

3 Untuk menguji secara empiris apakah variabel perubahan manajemen 

mempunyai pengaruh positif pada auditor switching dalam perusahaan di 

Indonesia. 

4 Untuk menguji secara empiris apakah variabel opini audit going concern 

mempunyai pengaruh positif pada auditor switching dalam perusahaan di 

Indonesia. 

5 Untuk menguji secara empiris apakah variabel proporsi dewan komisaris 

independen mempunyai pengaruh negatif pada auditor switching dalam 

perusahaan di Indonesia. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris baru tentang ukuran 

KAP, ukuran perusahaan, opini audit going concern, perubahan 

manajemen, pertumbuhan perusahaanterhadap auditor switching. 

Penelitian juga akan memberikan masukan bagi akademis yang tertarik 

untuk melakukan observasi dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi KAP atau Auditor 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi para 

auditor agar mengetahui faktor yang mempengaruhi perusahaan 

melakukan perubahan auditor atau KAP sehingga menjadi bahan 

pertimbangan bagi mereka dalam mempertahankan klien. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian dilakukan untuk memberikan masukan bagi perusahaan 

pada saat pengambilan keputusan untuk berpindah atau berganti 

KAP untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

informasi pada observasi selantunya tentang auditor switching 

yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat memperbaiki 

keterbatasan dalam penelitian ini. 



8 

 

 

 

1.4 Kerangka Pikir 

  Variabel Independen 

 

 

  

  

 

 

      Variabel Dependen 

 

Variabel Kontrol 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan auditor atau 

pergerakan KAP dalam penelitian ini adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

perubahan manajemen, opini audit going concern, kompleksitas perusahaan 

sebagai variabel independen dan variabel kontrol, opini audit, biaya audit, 

financial distress, perubahan ROA. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Usulan penelitian terbagi dalam tiga bab yang terbilang menjadi 

beberapa sub bab untuk memahami penelitian yang dilakukan. Proposal sistematis 

dapat diterjemahkan ke dalam: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pengantar akan menjelaskan latar belakang, kerangka pemikiran, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dan pernyataannya, juga mencakup pembahasan 

sistematis dalam proposal penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tinjauan literatur berisi dasar teoritis dan pengembangan hipotesis dan 

juga membantu analisis penelitian beserta uraian para peneliti sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggambarkan jenis dan sumber data yang 

digunakan, definisi dan pengukuran dari variabel yang digunakan serta alat 

analisis data, serta jumlah dan sumber populasi. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini dijelaskan penjelasan tentang objek penelitian, analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bagian bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 


