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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyaknya kebutuhan perusahaan terhadap jasa akuntan publik 

menyebabkan terjadinya perkembangan profesi akuntan publik. Kebutuhan 

ini umumnya disebabkan oleh keinginan perusahaan publik dalam 

menyajikan laporan keuangannya dengan opini yang wajar. Laporan 

keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak yang menggunakannya dan bagi 

mereka yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Adanya laporan 

keuangan ini dimaksudkan untuk menunjukan pengelolaan dana yang 

diterima dari eksternal perusahaan yang dilaporkan sebagai 

pertanggungjawaban pemimpin dan manajemen perusahaan. Hal ini 

mendasari keinginan pihak eksternal untuk memperoleh informasi yang 

handal dan relevan mengenai laporan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan adanya keterlibatan auditor yang independen dalam mengaudit 

laporan keuangan perusahaan untuk memberikan keyakinan yang lebih 

kepada pihak eksternal mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan 

yang telah dibuat sehingga laporan tersebut memiliki kredibilitas yang 

berguna bagi pihak yang membutuhkan atau berkepentingan.  

Fenomena terkait pentingnya laporan keuangan yang diaudit oleh 

auditor ini menjadi penting untuk para pengguna laporan keuangan, karena 

jika hasil dari audit yang diberikan oleh auditor menunjukan informasi 

yang salah maka akan berakibat merugikan dan menyesatkan para 
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pengguna laporan keuangan. Perihal menjembatani antara pihak 

manajemen perusahaan dengan stakeholder, memungkinkan auditor lebih 

intens bertemu dengan pihak manajemen. Hal tersebut dicurigai dapat 

menimbulkan keterikatan emosional di antara kedua pihak, yang 

dikhawatirkan berdampak pada independensi dari Auditor sehingga 

mengancam penurunan kualitas dan kompetensi auditor saat melakukan 

evaluasi pada bukti audit (Hestyaningsih et al., 2020). Berdasarkan dari 

alasan tersebut, pemerintah menerapkan adanya rotasi auditor secara 

mandatory. Namun kemunculan audit rotasi ini memperoleh respon 

negatif dari AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

yang berpendapat bahwa dengan dilakukannya rotasi audit maka akan 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang 

akan diperoleh. Contohnya saat pertama auditor ditugaskan di perusahaan 

klien, hal yang utama harus dilakukannya ialah mengamati lingkungan 

kerja klien agar dapat memahami hal-hal yang menurutnya penting untuk 

diperhatikan serta menentukan resiko audit. Permasalahannya adalah jika 

auditor belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan 

membutuhkan biaya start up yang lebih besar yang akan menjadikan fee 

audit lebih besar pula. Beberapa negara telah menjalankan rotasi audit, 

Indonesia menjadi salah satunya yang sudah menerapkan peraturan rotasi 

audit dan mewajibkan seluruh akuntan publik dan mitra audit yang 

diberlakukan secara periodik.  
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Kewajiban rotasi audit juga sudah terpapar dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 

yang mengandung “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002) (Susilatri et al., 2015). Isi 

dari peraturan ini mengungkapkan bahwa jasa audit umum yang diberikan 

atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan  paling lama dalam tempo 5 

(lima) tahun buku secara berturut-turut oleh Kantor Akuntan Publik, dan 

seorang akuntan publik memberikan jasanya paling lama dalam tempo 3 

(tiga) tahun buku secara beruntun. Peraturan tersebut juga mengalami 

perombakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 yang memuat “Jasa Akuntan Publik”. 

Perubahan yang terdapat dalam peraturan tersebut tercantum pada Pasal 3 

ayat 1 terkait lama waktu dalam memberikan jasa audit yang bertambah 

menjadi 6 tahun berturut-turut oleh kantor akuntan untuk 1 (satu) klien 

yang sama. Perubahan berikutnya yaitu akuntan publik dan kantor akuntan 

diperkenankan untuk menerima kembali penugasan akan tetapi dengan 

ketentuan setelah satu tahun buku tidak melakukan jasa auditnya kepada 

klien yang sebelumnya masuk dalam pembahasan pada Pasal 3 ayat 2. 

Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan pada 6 April 2015 

dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015 terkait 

Praktik Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut telah dinyatakan pada 

pasal 11 ayat 1 bahwa tidak ada lagi pembatasan untuk KAP dalam 

melakukan audit. Pembatasan kini hanya berlaku bagi Akuntan Publik 
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dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, yaitu selama 5 tahun buku 

berturut-turut. 

Perusahaan yang melakukan pergantian auditor setelah 5 tahun 

buku akan dianggap wajar karena bersifat mandatory sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015. Namun akan menimbulkan 

kecurigaan dan perlu untuk diteliti, apabila pergantian auditor pada suatu 

perusahaan bersifat voluntary, yang artinya di luar peraturan yang 

sebelumnya telah dibahas pada (Peraturan Pemerintah) PP No.20/2015 

pasal 11 ayat (1). Pergantian auditor yang bersifat voluntary bisa 

diakibatkan karena auditor mengundurkan diri atau dipecat oleh 

perusahaan yang menjadi kliennya (Yohana & Hasanudin, 2016). Yang 

menjadi fokus peneliti dalam kasus ini adalah klien dengan keadaan 

normal tidak melakukan pergantian auditor sebelum waktu yang 

ditetapkan. 

Fenomena pergantian auditor secara voluntary pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 5 tahun terakhir ada 

sebanyak 1.337 kasus. Tercatat pada 2015 terdapat 253 perusahaan, pada 

2016 terdapat 252 perusahaan, pada 2017 terdapat 296 perusahaan, pada 

2018 sebanyak 229 perusahaan dan pada 2019 sebanyak 307 perusahaan 

melakukan pergantian auditor (auditor switching). Berikut ini grafik yang 

menunjukan fenomena pergantian auditor selama periode 2015-2019. 
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Gambar 1. Data Auditor Switching 2015-2019 

 

Sumber: data dari Laporan Audit Independen (LAI) diolah pada tahun 

2021 
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di Indonesia cukup sering terjadi dan dialami oleh perusahaan, sehingga 

menjadi penting untuk diteliti agar diketahui apa yang melatarbelakangi 

perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor. Beberapa 

faktor yang dapat diperkirakan  menjadi penyebab terjadinya auditor 

switching pada perusahaan secara voluntary adalah pergantian manajemen, 

opini audit, dan fee audit. Pergantian manajemen menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya pergantian auditor secara voluntary dikarenakan saat 

peristiwa pergantian manajemen ini terjadi, baik itu pergantian pada 

dewan direksi, direktur ataupun komisaris, biasanya kebijakan di dalam 

suatu perusahaan juga akan mengalami perubahan. Menurut (Pradana & 

Saputra, 2015) pergantian manajemen ini bisa terjadi dikarenakan adanya 
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direksi untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena setiap 

manajemen memiliki gaya kepemimpinan, tujuan dan pandangannya 

masing-masing, jadi apabila pergantian tersebut terjadi maka manajemen 

akan cenderung mencari auditor dari KAP yang dipercayai oleh 

manajemen baru untuk bekerja sama sesuai dengan kebijakan baru yang 

ditetapkannya (Manto & Manda, 2018). Argumen tersebut juga disebutkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nasir dalam penelitiannya 

(Nasir, 2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh 

terhadap auditor switching. Sedangkan dalam penelitian (Stephani & 

Prabowo, 2017) memperoleh hasil yang berbeda yang menyatakan 

pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching 

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi terjadinya auditor 

switching ialah opini audit. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan tentu 

mengharapkan auditor yang memberikan jasa pada perusahaannya akan 

menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. 

Jika jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor di luar  dari itu maka akan 

cenderung tidak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dan tidak 

disukai oleh manajemen klien (Kawijaya & Juniarti, 2002). Oleh sebab itu, 

seringkali manajemen perusahaan berusaha untuk menghindari opini yang 

tidak disukai, yaitu wajar dengan pengecualian, yang akan berdampak 

pada harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh oleh 

manajer (Chow & Rice, 1982) dalam (Susilatri et al., 2015). Jika auditor 

yang bertugas tidak bisa memberi opini yang diinginkan oleh perusahaan, 
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maka pihak perusahaan akan mengganti auditornya untuk  memungkinkan 

mereka memperoleh opini audit dengan wajar tanpa pengecualian demi 

menjaga keandalan dan menghadirkan keyakinan terhadap laporan 

keuangannya di mata pemakai laporan keuangan. Argumen ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan (Putra & Suryanawa, 2016) yang  

berhasil membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap auditor 

switching. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Nasir, 2018) dalam penelitiannya yang menyatakan hasil 

penelitiannya bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

Faktor selanjutnya yang diduga menjadi salah satu penyebab 

terjadinya auditor switching ialah fee audit. Fee audit merupakan imbalan 

yang menjadi hak auditor setelah melakukan jasa auditnya pada suatu 

perusahaan. Jumlah fee audit yang diterima oleh auditor bervariasi 

dikarenakan beberapa alasan yaitu, kompleksitas jasa yang dilakukan, 

risiko penugasan, tingkat keahlian yang dibutuhkan perusahaan untuk 

melakukan jasa auditnya, dan alasan profesional lainnya. Setelah 

pertimbangan soal harga sudah ditentukan, maka auditor dari suatu KAP 

akan mengajukannya kepada perusahaan klien. Namun apabila harga yang 

ditawarkan oleh auditor dianggap relatif tinggi oleh perusahaan dan 

mengakibatkan perusahaan enggan untuk menyepakati harga tersebut, 

maka tidak akan terjadi kesepakatan di antara kedua pihak. Hal inilah yang  

dapat mendorong terjadinya auditor switching (Stephani & Prabowo, 
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2017). Argumen ini juga didukung oleh hasil penelitian (Nasir, 2018) yang 

berhasil membuktikan fee audit berpengaruh terhadap auditor switching. 

Hasil serupa juga diperoleh (Diandika & Badera, 2017) yang menyatakan 

fee audit berpengaruh terhadap auditor switching. Namun hasil berbeda 

ditemukan oleh (Maidani & Afriani, 2019) dalam penelitiannya yang 

menyatakan bahwa fee audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Selain ketiga faktor tersebut, peneliti juga menggunakan variabel 

moderasi yaitu financial distress. Financial distress merupakan keadaan di 

mana arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban 

perusahaan saat ini (Aprilia & Effendi, 2019).  Dengan kata lain 

perusahaan mengalami kesulitan solvabilitas yang artinya kewajiban 

perusahaan melebihi aset yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan 

tersebut diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Kondisi financial 

distress kini dialami oleh beberapa sektor perusahaan yang terdampak 

Coronavirus. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-

19 ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia 

sehingga terjadi infeksi (Nasution et al., 2020). COVID-19 bermula di 

Wuhan, China pada 30 Desember 2019 dan telah menyebar ke berbagai 

negara salah satunya Indonesia. Pandemi COVID-19 ini berdampak 

hampir ke seluruh sektor usaha, namun yang terburuk dialami oleh sektor 

pariwisata, sektor investasi, dan perdagangan (Nasution et al., 2020). Hal 

ini dikarenakan terjadinya penurunan penjualan yang menyebabkan 

banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan bahkan terancam pailit 
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akibat tidak mampu memenuhi kewajiban utang dan biaya lain yang 

ditanggungnya.   

Sebagai variabel moderasi, dalam kaitannya dengan pergantian 

manajemen, saat perusahaan mengalami financial distress, perusahaan 

akan cenderung tidak melakukan auditor switching dikarenakan biaya 

start up akan semakin membebani perusahaan yang sedang dalam 

financial distress. Selain itu, dalam kaitannya dengan opini audit, Menurut 

(McKeown et al, 1991) dalam (Putra & Suryanawa, 2016) perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan hampir seluruhnya memperoleh opini 

going concern atas laporan keuangannya dikarenakan kondisi keuangan 

perusahaan merupakan gambaran dari tingkat kesehatan suatu usaha. 

Kondisi ini tentu tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan membuat 

kepercayaan para stakeholders menurun dan memperoleh respon negatif 

terhadap harga saham (Susilowati, 2017). Untuk itu dapat dikatakan 

perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk atau yang diprediksi 

akan mengalami kebangkrutan cenderung memilih untuk melakukan 

auditor switching guna memperbaiki opini atas laporan keuangannya. 

Kemudian, dalam kaitannya dengan fee audit, ketika perusahaan sedang 

terancam kebangkrutan akibat mengalami financial distress, perusahaan 

akan melakukan penyesuaian untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan 

dan mencegah terjadinya pembengkakan pada biaya audit. Sehingga 

apabila auditor menetapkan harga yang terlalu tinggi dan perusahaan 

merasa tidak mampu untuk menanggung biaya tersebut, maka kesepakatan 
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kerja di antara keduanya tidak tercapai dan mengakibatkan terjadinya 

auditor switching untuk menemukan auditor independen dengan tawaran 

fee yang dapat dijangkau perusahaan dalam kondisi financial distress. 

Penelitian ini mengacu pada jurnal milik Anisa Nasir dalam 

penelitiannya (Nasir, 2018) yang berjudul Pengaruh Opini Audit, 

Pergantian Manajemen dan Fee Audit terhadap Auditor Switching dengan 

Financial Distress sebagai Variabel Moderasi. Penelitian terkait Auditor 

Switching dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pergantian 

manajemen, fee audit, dan financial distress sudah pernah diteliti 

sebelumnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata oleh 

(Valentina, 2018) dengan judul Pengaruh Management Changes, 

Financial Distress, Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan 

Klien, dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Auditor Switching 

(Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI sejak tahun 2009-

2013). Dan pernah juga diteliti oleh (Tria, 2019) dengan judul Analisis 

Pengaruh Fee Audit Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching 

Dengan Reputasi KAP Sebagai Variabel Pemoderasi (Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2015-2017).  

Sebagai pembaharuan penelitian atas topik penelitian yang sama, 

peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu financial distress 

dikarenakan penggunaan variabel moderasi ini belum pernah dilakukan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Selain penambahan 

variabel moderasi, peneliti juga mengganti tahun amatan pada periode 
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2015-2019. Periode amatan selama 5 (lima) tahun ini peneliti pilih menjadi 

periode penelitian berdasarkan (Peraturan Pemerintah) PP No.20/2015 

pasal 11 ayat (1) yang menyatakan pembatasan kini bagi Akuntan Publik 

dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, yaitu selama 5 tahun. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan saran yang diberikan oleh 

peneliti-peneliti yang jurnalnya terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, 

peneliti menjadikan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai sampel penelitian, dengan harapan nantinya akan dapat 

digeneralisasikan pada perusahaan-perusahaan lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia terkait auditor switching. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan judul “PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, 

OPINI AUDIT, DAN FEE AUDIT TERHADAP AUDITOR 

SWITCHING DENGAN FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI 

VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-

2019)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor 

switching ? 

2. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching ? 

3. Apakah fee audit berpengaruh positif terhadap auditor switching ? 

4. Apakah financial distress mampu memperlemah pengaruh pergantian 

manajemen pada auditor switching ? 

5. Apakah financial distress mampu memperkuat pengaruh opini audit 

pada auditor switching ? 

6. Apakah financial distress mampu memperkuat pengaruh  fee audit 

pada auditor switching ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

3. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap auditor switching. 

4. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap pergantian 

manajemen. 

5. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap opini audit. 

6. Untuk mengetahui pengaruh  financial distress terhadap fee audit. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

pemahaman terkait faktor yang dapat menyebabkan perusahaan 

melakukan pergantian auditor atau auditor switching. 

2. Bagi Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah referensi 

maupun informasi berkaitan dengan topik auditor switching bagi 

kalangan akademisi apabila akan melakukan penelitian dengan topik 

serupa. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

Penelitian ini menggunakan pergantian manajemen, opini audit, 

dan fee audit sebagai variabel independen yang mempengaruhi terjadinya 

pergantian auditor (auditor switching), dengan financial distress sebagai 

variabel moderasinya. Berikut ini merupakan kerangka pikir penelitian. 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 

 
 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 pendahuluan ini akan memberikan penjelasan terkait latar belakang 

masalah dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari 

penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan dalam penelitian. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab 2 berisi penjelasan mengenai landasan teori terkait penelitian, 

hipotesis beserta penjelasan mengenai pengembangan hipotesis yang 

dihasilkan serta penelitian terdahulu dengan topik sejenis. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab 3 berisi mengenai penjelasan populasi dan sampel dari penelitian 

ini, metode pengumpulan data yang digunakan, definisi operasional dan 

pengukuran variabel-variabel yang digunakan, serta metode analisis data. 

BAB 4  PEMBAHASAN 
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Bab 4 dalam penelitian ini membahas mengenai analisis dan hasil. Analisis 

yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif, uji model regresi, 

moderating regression analysis, dan uji hipotesis. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 dalam penelitian ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan yang dialami dan saran terkait hasil penelitian. 


