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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seorang auditor memiliki peran penting bagi perusahaan yang 

diauditnya . Akuntan publik sebagai pihak yang independen berperan untuk 

menengahi kedua pihak dengan kepentingan berbeda tersebut dengan cara 

memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disajikan .Sebuah perusahaan tentunya harus menjaga kualitas 

dari laporan keuangannya (Trisnawati , 2007). Untuk menjaga kualitas dari 

sebuah laporan keuangan perusahaan maka laporan keuangan perusahaan harus 

diaudit oleh seorang auditor.  Kualitas laporan keuangan perusahaan tentunya 

berperan penting dalam kelangsungan kehidupan dari perusahaan karena 

laporan keuangan itu sendiri digunakan oleh pihak manajemen 

,investor,kreditor maupun pemerintah untuk melihat kualitas dari perusahaan. 

Dengan menggunakan jasa seorang auditor maka pengguna laporan keuangan 

akan merasa lebih yakin terhadap keakuratan dan juga relevansi dari laporan 

keuangan. Jika dirasa laporan keuangan tersebut telah akurat dan relevan maka 

pengguna laporan keuangan akan merasa aman dalam menggunakan informasi 

yang ada dalam laporan keuangan dan juga tidak akan merasa dirugikan oleh 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.  

Auditor yang dipilih oleh perusahaan tentunya bukanlah seorang auditor 

sembarangan. Seorang auditor harus memegang teguh kode etik profesi untuk 

memastikan bahwa dalam melaukan audit suatu laporan keuangan perusahaan , 
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hasil dari audit laporan keuangan tersebut bisa meningkatkan kepercayaan 

pengguna laporan keuangan perusahaan terhadap keakuratan dan keandalan 

dari laporan keuangan tersebut.  Peran Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang 

mencakup prinsip integritas,objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional 

diduga berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen (Primaraharjo 

dan Handoko , 2011). Selain itu seorang auditor juga harus memiliki 

independensi yang tinggi terhadap pekerjaanya. Auditor yang memiliki 

independensi yang tinggi akan memungkinkan kecilnya kesalahan yang 

dilakukan auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan 

perusahaan. 

Untuk menjaga tingkat independensi auditor maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan mengenai rotasi auditor. Rotasi auditor sendiri 

sifatnya wajib (mandatory)  bagi setiap perusahaan bahkan pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” dimana peraturan 

pemerintah tersebut, didalamnya terdapat bab yang mengatur mengenai rotasi 

akuntan publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa “Pemberian jasa 

auditnumum atas laporan keuanganndari suatu entitas sebagaimanandimaksud 

dalam Pasal 2 ayatM (1) huruf a dilakukannoleh KAP paling lamanuntuk 

enamntahun buku berturut-turutndan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 

untuk tiga tahun buku berturut-turut”. Sementara itu dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik menyatakan 



3 
 
 

bahwa  jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1)huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan 

Publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut. Peraturan 

peraturan mengenai rotasi auditor itu sendiri juga dimaksudkan untuk 

menghindarkan perusahaan dalam melakukan Opinion Shipping .Opinion 

shopping didefinisikan oleh security exchange commission(SEC), sebagai 

aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang 

diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan 

(Kwarto , 2015) 

Myers et al. (2003) dalam Sari dan Widanaputra (2016) menyatakan 

bahwa rotasi auditor penting dilakukan jika kualitas laba dan kualitas audit 

perusahaan memburuk. Rotasi auditor akan mencegah terjadinya konflik 

kepentingan antara klien dengan auditor yang disebabkan terlalu lamanya masa 

auditor dalam melakukan audit terhadap perusahaan klien sehingga dapat 

mengurangi tingkat independensi dari auditor. Jika tingkat independesi seorang 

auditor menurun dapat membahayakan hasil dari laporan audit yang dihasilkan 

dalam laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan pun akan merasa 

ragu karena mereka beranggapan bahwa laporan keuangan dari perusahaan 

tersebut tidaklah akurat dan akan merugikan bagi pengguna laporan keuangan. 

Masa perikatan audit yang lama menyebabkan perusahaan merasa nyaman 

dengan hubungan yang telah terjalin selama ini antara auditor dengan pihak 

manajemen perusahaan, dimana dalam situasi ini auditor akan terikat secara 

emosional dan mengancam independensinya (Sari  dan Widanaputra , 2016) . 
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Namun banyak juga dari perusahaan yang melakukan rotasi auditor 

secara sukarela (voluntary). Perusahaan melakukan rotasi auditor yang bersifat 

wajib (mandatory) karena menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah untuk menjaga tingkat independensi dari auditor dalam melakukan 

audit terhadap laporan keuangan. Sementara itu perusahaan melakukan rotasi 

auditor secara sukarela (voluntary) dapat disebabkan oleh faktor faktor lain 

yang dipertimbangkan oleh perusahaan maupun dari auditor itu sendiri. 

Kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan pihak eksternal lainnya 

timbul apabila terjadi auditor switching yang dilakukan diluar aturan, maka 

faktor penyebab dilakukannya auditor switching perlu untuk diketahui(Pawitri 

dan Yadnyana , 2015). Di Indonesia, perpindahan auditor secara voluntary 

termasuk dalam kategori yang tinggi (Prastitis , 2012). Beberapa faktor yang 

dapat menjadi penyebab dari perusahaan dalam melakukan pergantian auditor 

secara voluntary diantaranya adalah fee audit dan financial distress yang terjadi 

pada perusahaan klien.  

Fee audit  berpengaruh terhadap pergantian auditor karena fee audit 

dapat menentukan hasil dari laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari and Widanaputra (2016) membuktikan 

bahwa audit fee berpengaruh positif pada auditor switching. Selain itu terdapat 

penelitian lain yang dilakukan oleh Wijaya (2013) juga menyatakan bahwa 

faktor audit fee menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

pergantian auditor.Hoitash et al. (2007) dalam Hartadi (2012) menemukan 

bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai 
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besaran tarif fee yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil 

kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal 

yang jelas akan mereduksi kualitas laporan audit. Hasil penelitian Nurvista 

(2014) menyatakan bahwa auditor switching cenderung dipengaruhi oleh 

pergantian manajemen dan audit fee.  

Ketika sebuah perusahaan melakukan pergantian auditor, perusahaan 

akan mempertimbangkan kemampun perusahaan untuk membayar jasa audit 

yang dilakukan oleh auditor. Disisi lain perusahaan juga mempertimbangkan 

apakah fee audit tersebut setara dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor tersebut. Perusahaan  melakukan pergantian auditor karena mengalami 

kesulitan dalam membayar fee auditor itu sendiri.Beberapa perusahaan rela 

untuk berpindah dari jasa seorang auditor yang murah ke jasa auditor yang 

lebih mahal karena kualitas audit yang dihasilkan sudah terbukti lebih bagus. 

Bahkan ada perusahaan yang membayar auditor dengan fee diatas kemampuan 

perusahaan seperti contohnya perusahaan yang menggunakan jasa auditor dari 

KAP Big Four. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

jasa yang dilakukan oleh auditor dari KAP besar seperti  Big Four dengan KAP 

Non Big Four. 

Selain fee audit ,faktor lain  yang mempengaruhi auditor switching 

adalah financial distress. Haskin & Williams, ( 1990) dalam Wijaya, (2013) 

menyatakan bahwa financial distress yang dialami perusahaan berpengaruh 

pada keputusan klien melakukan pergantian auditor. Financial distress 

merupakan kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan 
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atau bisa dikatakan kondisi dimana perusahaan tersebut terancam akan 

mengalami kebangkrutan. Financial distress juga berarti menujukan bahwa 

perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang sehat. Perusahaan yang 

mengalami kondisi tersebut akan secara sukarela untuk melakukan pergantian 

auditor karena perusahaan merasa kurang puas terhadap kinerja dari auditor 

perusahaannya. Selain itu faktor keuangan juga akan menjadi alasan perusahaan 

untuk melakukan pergantian auditor secara sukarela. Menurut Nasser et al. 

(2006) dalam Widyanti & Badera, (2016) perusahaan yang bangkrut lebih 

sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Perusahaan 

akan mencari auditor yang dapat membuat kualitas dari laporan keuangannya 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang 

memang mengganti auditor karena dirasa tidak menguntungkan bagi 

perusahaan dengan kondisi tersebut. Perusahaan akan mencari auditor yang 

sekiranya bisa menolong kondisi perusahaan yang terancam bangkrut.  

Selain faktor faktor tersebut peneliti menggunakan variable moderasi 

yaitu reputasi auditor. Reputasi auditor merupakan nama besar yang dimiliki 

auditor atas prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor (Widyanti 

dan Badera, 2016) .Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik 

diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang 

ingin berinvestasi (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Seperti halnya auditor dari 

KAP Big Four yang telah memiliki reputasi yang sangat baik di dunia dan juga 

dipercaya memiliki keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan auditor dari 

KAP Non Big Four sehingga kualitas audit yang dihasilkan sudah dipercaya 
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oleh banyak perusahaan dan akan menciptakan banyak investor tertarik untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. Namun reputasi auditor juga bisa 

ditentukan dari beban kerja yang diberikan  perusahaan ketika perusahaan 

memberikan beban kerja yang berat namun auditor tidak mampu melaksanakan 

dengan baik maka auditor tersebut akan mendapat reputasi yang kurang baik 

dari perusahaan itu. Jadi reputasi auditor tidak dapat dinilai dari satu pekerjaan 

yang telah dilakukan tetapi dinilai dari pengalaman auditor dalam melakukan 

audit dan kasus kasus yang pernah ditangani oleh seorang auditor. 

Sebagai variable moderasi reputasi auditor dinilai akan memperlemah 

pengaruh fee audit terhadap auditor switching karena perusahaan akan rela 

membayar auditor dengan fee audit yang tinggi apabila reputasi dari auditor itu 

sendiri dinilai baik oleh perusahaan . Selain itu , dalam kaitannya dengan 

financial distress maka reputasi auditor  akan memperlemah pengaruh financial 

distress terhadap auditor switching karena dengan menggunakan KAP yang 

memiliki reputasi yang baik maka akan dapat membantu keadaan perusahaan 

dengan nama baik yang disandang oleh KAP tersebut. 

Penelitian ini mengacu pada jurnal milik Sari dan Widanaputra (2016) 

dengan judul “Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit Fee Pada 

Auditor Switching” dan juga jurnal milik Widyanti dan Badera (2016) dengan 

judul “Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Financial Distress Pada 

Auditor Switching”. Penelitian mengenai auditor switching dengan faktor 

faktor yang mempengaruhinya seperti  audit fee dan financial distress sudah 

pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata oleh 
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Hanika (2011)  dengan judul  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pergantian Auditor pada Perusahaan Publik dengan faktor faktor yang di teliti 

yaitu diantaranya perubahan kontrak, keefektifan auditor, reputasi klien, biaya 

audit, Faktor klien, serta Konservatisme auditor dan Charisma (2010) dengan 

judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah 

Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di BEI) dan faktor faktor yang diteliti adalah pengaruh perubahan 

kontrak (kontrak), keefektifan auditor (auditor), biaya audit (change class), 

reputasi (market share dan persentase perubahan ROA), dan faktor klien (opini 

auditor, distress, sales, perubahan ownership, growth) , namun dalam penelitian 

kali ini yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menambahkan variable moderasi 

yaitu reputasi KAP karena penelitian dengan variable moderasi reputasi KAP 

sebelumnya belum pernah dilakukan di fakultas yang sama. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas , maka penelitian ini 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH FEE AUDIT DAN 

FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING DENGAN 

REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABLE PEMODERASI ” 

1.2 Perumusan Masalah 

Saat ini sudah terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan faktor 

faktor yang mempengaruhi auditor switching. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah fee auditor berpengaruh positif terhadap auditor switching? 
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2. Apakah financial distress berpengaruh positif terhadap auditor 

switching? 

3. Apakah reputasi auditor dapat memperlemah pengaruh  fee auditor 

terhadap auditor switching ? 

4.  Apakah reputasi auditor dapat memperlemah pengaruh  financial 

distress terhadap auditor switching ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh fee auditor terhadap auditor switching  

2. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap auditor 

switching 

3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap fee auditor  

4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap financial 

distress 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengguna laporan keuangan, penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai faktor faktor yang menyebabkan perusahaan 

melakukan pergantian auditor atau auditor switching secara 

voluntary. 

2. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

mengenai faktor faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan 
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pergantian auditor atau auditor switching secara voluntary yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pembelajaran. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian dengan topik serupa. 

1.4 Kerangka Pikir 

1.4.1 Penjelasan Logika Pikir  

Dalam kaitannya dengan fee audit ,fee audit akan 

mempengararuhi pergantian audit karena semakin tinggi fee audit yag 

ditawarkan oleh auditor maka perusahaan akan mengganti auditor 

dengan auditor yang memiliki fee lebih rendah. Namun apabila 

perusahaan telah memiliki auditor dengan reputasi yang baik maka 

perusahaan tidak akan melakukan pergantian auditor meskipun feenya 

tinggi karena dengan reputasi KAP yang baik maka hasil opini dari 

auditor mengenai kewajaran laporan keuangan akan semakin dipercaya. 

REPUTASI 

KAP 
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Selain itu kaitannya dengan financial distress , financial distress 

mempengaruhi pergantian auditor karena saat perusahaan mengalami 

kondisi financial distress maka perusahaan akan mengganti auditornya 

ke auditor yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Maka dari 

itu  reputasi KAP  akan memperlemah pengaruh financial distress 

terhadap auditor switching karena apabila kondisi keuangan perusahaan 

tidak stabil maka perusahaan akan mengganti KAP yang bereputasi ke 

auditor yang reputasinya kurang baik sehingga beban perusahaan untuk 

membayar fee audit kepada KAP juga akan berkurang. 

1.5   Sistematika Penulisan 

PENDAHULUAN  

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bagian ini berisi mengenai landasan teori, penjelasan peneliti dalam 

mengembangkan hipotesis yang dihasilkan dan hasil penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan sample, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dari variabel yang digunakan dan metode 

analisis data.  
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bagian ini berisi tentang  penjelasan mengenai hasil uji penelitian dan pembahasan.  

PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


