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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Nikmah (2014) mendefinisikan 

hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih 

(prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas 

nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen. Yang dimaksud dengan prinsipal dalam hal ini adalah 

pemegang saham sedangkan agen yang dimaksud adalah manajer. Pemegang 

saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan 

sesuai kepentingan pemegang saham termasuk memberikan wewenang dalam 

mengambil keputusan. 

Dalam kenyataannya hubungan kontraktual antara manajer dan pemegang 

saham ini sering menimbulkan konflik. Sebagai makhluk ekonomi yang memiliki 

kepentingan pribadi, manajer, dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda 

yaitu untuk menguntungkan diri masing-masing. Pemegang saham menginginkan 

tingkat pengembalian tinggi atas investasi yang dilakukan. 

Di sisi lain manajer juga menginginkan kompensasi yang tinggi atas 

kinerja yang telah dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agen tidak 

selalu bertindak untuk memenuhi kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling 

dalam Nikmah, 2014). Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab moral 
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untuk mengoptimalkan kepentingan prinsipal akan tetapi disisi lain, manajer juga 

memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan pribadinya. 

Penyebab konflik antara agen dan prinsipal terjadi karena adanya 

informasii asimetri diantara pemegang saham dan manajer (Sihombing dalam 

Nikmah, 2014). Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi lebih 

banyak mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang dan keadaan riil 

perusahaan saat ini dibandingkan dengan pemegang saham. Manajer memiliki 

informasi yang lebih superior dibandingkan dengan pemegang saham sehingga 

keadaan seperti ini disebut dengan informasi asimetri. 

Adanya informasi asimetri ini menyebabkan agen memiliki kesempatan 

untuk melakukan creative accounting (Sihombing dalam Nikmah, 2014). Yang 

dimaksud dengan creative accounting adalah manajer mungkin melakukan 

tindakan yang menyalahi aturan atau etika seperti income smoothing agar setiap 

tahun perusahaan terlihat memiliki kenaikan laba padahal dalam kenyataannya 

tidak demikian. Selain itu manajer terkadang juga melakukan penghapusan 

terhadap piutang yang tidak tertagih untuk menaikkan nilai aktiva di dalam 

neraca. 

Tujuan dilakukannya creative accounting bahwa manajer berusaha untuk 

memperoleh insentif yang tinggi. Harapannya setelah melakukan creative 

accounting, manajer dapat memperoleh penilain prestasi yang tinggi dimata 

pemegang saham. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, 

meningkatnya harga saham, serta adanya kenaikan deviden bagi pemegangsaham 

menunjukkan bahwa agen atau manajer dianggap sukses dan layak untuk 

memperoleh insentif yang lebih tinggi. 



17 
 

Disinilah letak pentingnya keberadaan auditor sebagai penengah dan pihak 

yang independen untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang 

menyalahi aturan dan etika dalam membuat laporan kauangan. Auditor juga 

berperan dalam mengurangi terjadinya biaya agensi karena perilaku yang 

mengutamakan kepentingan pribadi diantara principal dan agen. Teori agensi 

dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam hipotesis pertama, kedua, 

ketiga, keempat dan kelima dimana opini audit, ukuran KAP, audit delay, 

pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

2.1.2. Teori Kepuasan Kerja (Job Satisfaction Theory) 

Salah satu teori kepuasan kerja adalah teori yang dikembangkan oleh 

Federick Herzberg yaitu teori dua faktor. Dari penelitian yang dilakukan Herzberg 

ditemukan terdapat dua faktor pendorong yang berkaitan dengan perasaan positif 

terhadap pekerjaan sehingga membawa kepuasan kerja, dan yang kedua adalah 

faktor yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja adalah 

faktor primer yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, sedangkan 

ketidakpuasan berkaitan dengan memuaskan anggota organisasi dan menjaga 

mereka tetap dalam organisasi dan itu berkaitan dengan lingkungan dalam 

organisasi. 

Kepuasan kerja muncul didasari atas faktor-faktor tertentu. Faktor tersebut 

bisa berasal dari luar individu yang disebut faktor ekstrinsik dan faktor yang 

berasal dari dalam individu yang disebut faktor intrinsik. Menurut Mangkunegara 

(2007) dalam Ramdani (2014) faktor ekstrinsik yang menyebabkan timbulnya 
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rasa tidak puas, yaitu administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan subordinat, upah, 

keamanan kerja, kondisi kerja, dan status”. Faktor intrinsik kepuasan kerja 

diungkapkan oleh Tampubulon (2004) dalam Ramdani (2014) yaitu “faktor 

intrinsik yang menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas, antara lain: 

prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, dan 

kemungkinan berkembang”. Bilamana kedua faktor ini terpenuhi dalam diri 

individu, maka individu tersebut akan puas dan memunculkan sikap loyal serta 

menunjukkan kecintaanya terhadap pekerjaan. Namun, apabila faktor-faktor 

tersebut tidak terpenuhi, maka individu akan merasa tidak puas dan menunjukkan 

kinerja yang buruk dalam organisasi. 

Menurut Munandar (2006) dalam Ramdani (2014), faktor-faktor penentu 

kepuasan kerja meliputi : 

1. Ciri-ciri intrinsik pekerjaan. 

a. Keragaman keterampilan. Suatu pekerjaan membutuhkan berbagai 

keterampilan. Hal ini akan berguna agar karyawan tersebut tidak bosan. 

Para karyawan cenderung akan menyukai posisi yang mana sesuai dengan 

ketrampilannya. 

b. Jati diri tugas (task identity). Jati diri nilai ini akan memberikan nilai atau 

kedudukan penting dalam organisasi. Nilai ini merupakan bentuk 

penghargaan bagi para anggota organisasi, misalnya penentuan jabatan. 

c. Tugas yang penting. Para karyawan akan memiliki rasa kepuasan kerja 

apabila ia merasa memiliki tugas yang penting dan membuatnya pekerjaan 

itu menjadi berarti. 
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d. Otonomi. Otonomi merupakan hak yang diberikan kepada karyawan untuk 

mengungkapkan pendapat dan mengambil suatu keputusan. Otonomi ini 

diharapkan akan mampu memberikan kepuasan kerja bagi para karyawan.  

e. Pemberian balikan pada pekerjaan membantu meningkatkan kepuasan 

kerja. Pemberian balikan ini biasanya berupa evaluasi kerja yang 

merupakan bentuk perhatian atasan kepada bawahan. 

2. Ciri-ciri ekstrinsik pekerjaan 

a. Gaji penghasilan, imbalan yang dirasakan adil (eqquitteble reward). Setiap 

karyawan yang melaksanakan tugasnya akan diberikan gaji/imbalan. Akan 

tetapi tidak semua orang menjadikan gaji sebagai tujuan yang paling 

utama dalam bekerja. Banyak orang yang bersedia menerima gaji sedikit 

di tempat yang mereka sukai. Apabila gaji/upah disesuaikan dengan 

pekerjaannya, tingkat kompetensi yang dimiliki, serta standar gaji/upah 

yang telah berlaku, maka kepuasan kerja akan diperoleh.  

b. Penyeliaan. Pemimpin yang ideal akan mampu menjaga kepuasan kerja 

para karyawannya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan 

kepenyeliaan. Penyeliaan (supervise) merupakan suatu bantuan yang akan 

diberikan oleh atasan kepada bawahan, jika dalam suatu pekerjaan yang 

akan diberikan oleh atasan kepada bawahan, bawahan mengalami 

kesulitan. 

c. Rekan-rekan sejawat yang menunjang. Tugas dari setiap pekerjaan ini 

menuntut adanya interaksi di antara sesama rekan seperkerjaan. Selain itu, 

sebagai karyawan juga dapat menciptakan suasana kinerja yang ideal, 
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sehingga dapat terjalin hubungan yang haromonis demi tercapainya tujuan 

dari pekerjaannya. 

d. Kondisi kerja yang menunjang. karyawan membutuhkan kondisi kerja 

yang dapat membantu meningkatkan kepuasan kerjanya, seperti kebutuhan 

fisik yang terpenuhi misalnya ruangan kerja yang nyaman dan 

menyenangkan. 

 

2.1.3. Peraturan Pemerintah Mengenai Auditor Switching 

Peraturan mengenai auditor switching telah diatur oleh pemerintah secara 

mandatori yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 

6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan no. 423 tahun 2002 disebutkan bahwa: 

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan 

oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. 

Selanjutnya pada pasal 59 ayat 5 dan 6 dinyatakan bahwa: 

(5) KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku 

berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk 

tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat 

berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan 

perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya. 

(6) Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun 

buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk 

tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat 

berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan 

perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya.  

Pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 diamandemen. Aturan mengenai 

perputaran kantor akuntan dan akuntan publik yang menyatakan bahwa audit 

umum atas laporan keuangan masih bisa dilakukan oleh kantor akuntan (akuntan 

publik) maksimal telah mencapai batas waktu lima atau tiga tahun berturut-turut 
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adalah sampai dengan tahun buku 2003. Kemudian pada tahun 2008, Menteri 

Keuangan kembali menerbitkan peraturan terkait jasa akuntan publik. Perubahan 

yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, 

dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut-turut. (pasal 3 ayat1).  

2. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas 

(pasal 3 ayat 2 dan 3).  

Perubahan peraturan tersebut dilakukan karena terjadi perkembangan yang 

cukup pesat dari profesi akuntan publik, Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Namun 

pemerintah mengatur kewajiban pergantian auditor tersebut dalam Peraturan 

Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang merupakan 

pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik.  

Terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP 

No.20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan 

historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 

(lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya pasal 11 ayat (3) PP No.20 tahun 

2011 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan 

keuangan historis tersebut juga belaku bagi Akuntan Publik Terasosiasi (AP yang 
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tidak menandatangani laporan auditor independen, namun terlibat langsung dalam 

pemberian jasa). PP No.20 tahun 2015 ini menggantikan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.  

PP No.20 tahun 2015 ini memberikan keuntungan tersendiri bagi KAP 

dalam mempertahankan klien yang menggunakan jasanya dalam audit atas 

laporan keuangan historis. Berbeda dari PMK No.17 tahun 2008 yang 

memberikan batasan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

dilakukan oleh KAP yang sama, dalam PP No.20 tahun 2015 tidak diatur batasan 

paling lama periode perikatan audit atas laporan keuangan  historis antara entitas 

dengan KAP. Hal ini berarti sebuah entitas dapat melakukan perikatan audit atas 

laporan keuangan historis dengan KAP yang sama tanpa batas waktu yang 

ditentukan, dengan catatan setiap paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut 

KAP harus mengganti Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang 

melakukan audit atas laporan keuangan pada entitas tersebut. 

2.1.4. Auditor Switching 

Auditor switching adalah perpindahan auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk menjaga objektivitas 

dan independensi auditor serta menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit 

akibat masa perikatan yang lama. Menurut Sumarwoto (2006) dalam Susanti 

(2014) auditor switching memiliki dua sifat, yaitu sukarela (voluntary) dan wajib 

(mandatory). Dikatakan auditor switching secara mandatory apabila perusahaan 

melakukan pergantian auditor sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang 
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merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik. 

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 ini menggantikan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang 

memberikan batasan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 

oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 

3 ayat 1). Sedangkan auditor switching dikatakan voluntary apabila perusahaan 

melakukan pergantian auditor tidak berdasarkan waktu dalam peraturan rotasi 

auditor yang ditetapkan. 

Aturan mengenai auditor switching secara mandatory telah ditetapkan 

oleh banyak Negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintah Amerika 

yang membuat The Sarbanas Oxley Act (SOX) yang memuat aturan mengenai 

wajibnya perusahaan melakukan auditor switching. Auditor switching secara 

wajib (mandatory) dan secara sukarela (voluntary)  bisa dibedakan pula atas dasar 

pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Apabila pergantian 

auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. 

Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada 

auditor (Febrianto dalam Haruman, 2016). 

Pergantian auditor dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Mardiyah (2002) 

dalam Susanti (2014) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan 

perusahaan berpindah KAP, yaitu: 
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1. Faktor klien (Client-related Factors) seperti : kesulitan keuangan (financial 

distress), manajemen yang gagal, pergantian ownership, Initial Public 

Offering (IPO), ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.  

2. Faktor auditor (Auditor-related Factors) seperti : fee audit dan kualitas audit.  

 

2.1.5. Opini Audit 

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh 

auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang 

diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa 

tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari 

lima jenis, yaitu: 

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai 

dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material 

secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari 

prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila 

terdapat keadaan berikut: 

1. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan 

auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

memastikan kerja lapangan telah ditaati. 
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2. Ketiga satndar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. 

3. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara kosisten 

pada laporan laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang 

mencukupi telah disertakan pada catatan-catatan kaki dan bagian-bagian 

lain dari laporan keuangan. 

4. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material 

uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. 

 

b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified 

Unqualified Opinion) 

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertetu yang tidak 

berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi 

apabila: 

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat audior independen 

lain. 

2. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat 

menyimpang dari SAK. 

3. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang 

hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. 

4. Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
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5. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam 

penerapan prinsip akuntansi. 

6. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak 

disajikan. 

 

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar 

dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/kurang lengkap 

pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang 

dapat mungkin terjadi, apabila: 

1. Bukti kurang cukup 

2. Adanya pembatasan ruang lingkup 

3. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (SAK) 

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11) dalam Dewi (2016), jenis 

pendapat ini diberikan apabila: 

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan 

keseluruhan. 

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak 

mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan 

tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun 

perubahan dalam prinsip akuntansi. 
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d. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien 

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 

arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak 

dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang 

cukup untuk mendukung pendapatnya. 

e. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Of Opinion) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, 

maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (no opinion report). 

Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat 

adalah : 

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

 

2.1.6. Ukuran KAP 

Menurut UU No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya 

disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-

undang ini. KAP adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk memberikan jasa 

akuntansi profesioal kepada perusahaan dan salah satu jasa yang diberikan adalah 

jasa atestasi. Diantara jasa atestasi yang diberikan oleh KAP adalah melakukan 

audit umum atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, pemeriksaan atas 
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laporan kauangan prospektif dan informasi performa keuangan, serta mereview 

laporan keuangan perusahaan.  

Hasil yang diperoleh atas jasa atestasi yang diberikan berupa opini atas 

laporan keuangan yang meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan 

berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Opini yang dihasilkan oleh 

auditor dapat menambah keyakinan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menilai informasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ukuran 

KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big 4, 

mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai 

tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika 

tidak berafiliasi dengan big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya 

perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens et al,. 

dalam Salim 2014). 

Dong Yu (2007) dalam Nikmah (2014) juga menjelaskan bahwa bahwa 

ukuran KAP yang lebih besar secara sistematis menghasilkan kualitas audit yang 

lebih tinggi. Ini berarti bahwa KAP besar atau KAP big 4 melakukan proses audit 

dengan lebih berkualitas dibandigkan KAP lainnya. Hal tersebut dapat terjadi 

karena KAP big 4 memiliki banyak klien dan sumber daya yang profesional 

sehingga lebih independen dan tidak tergantung pada salah satu atau beberapa 

klien saja.  

Berbeda dengan KAP kecil yang lebih tergantung dengan kliennya. Hal 

tersebut dikarenakan pertama, suatu klien dari KAP kecil memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap total pendapatan KAP tersebut, kedua, KAP kecil 
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cenderung untuk terlibat hubungan dekat dengan klien sehingga mengganggu 

independensi KAP tersebut (Mautz dan Sharaf dalam Nikmah, 2014). Klasifikasi 

KAP di Indonesia jika dilakukan berdasarkan ukuran, dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu KAP Big 4 dan KAP Non-Big 4. Yang termasuk KAP Big 4 adalah 

Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Ernts and 

Young, dan Delloite. KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan the big 4 yaitu 

(Cahyadi dalam Sinawarti, 2010): 

1. KAP Purwantono; Suherman dan Surja, berafiliasi dengan KAP Ernst & 

Young 

2. KAP Osman Bing Satrio & Eny, berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche 

Tohmatsu 

3. KAP Sidharta dan  Widjaja, berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat 

Marwick Geordeler 

4. KAP Tanudiredja; Wibisana & Rekan, berafiliasi dengan KAP Price 

Weterhouse Coopers 

 

2.1.7. Audit Delay 

Audit delay dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan 

auditor untuk menghasilkan laporan audit berdasarkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan dimulai dari tanggal tutup tahun buku laporan keuangan (31 

Desember) sampai dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan 

diserahkan dan ditandangani. Ketentuan audit delay diatur melalui Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK Peraturan Nomor: KEP-346/BL/2011 dalam Peraturan 

Nomor X.K.2 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau 
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Perusahaan Publik. Dalam butir 2 poin c dinyatakan bahwa laporan keuangan 

tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada 

masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. 

Adapun peraturan terbaru mengenai audit delay telah diatur melalui 

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Peraturan Nomor: 29/POJK.04/2016 

pasal 7 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan. Dalam pasal 7 ayat 1 

dinyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 

tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat 

setelah tahun buku berakhir. Dengan kata lain auditor hanya memiliki waktu 

maksimal 120 hari sebelum akhirnya laporan audit disampaikan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama 

menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan 

laporan keuangan ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian 

auditor (Stocken dalam Susanti, 2014). 

Audit delay merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan 

publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh 

karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti auditor dengan harapan 

auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. 

Oleh sebab itu perusahaan yang mengalami audit delay di tahun sebelumnya 

berpeluang tinggi untuk melakukan auditor switching. 
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2.1.8. Pergantian Manajemen 

Teori yang berkaitan dengaan pergantian manajemen adalah teori agensi 

seperti yang telah dikemukakan oleh Jansen dan Meckling (1976) dalam Nikmah 

(2014). Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Nikmah (2014) teori agensi 

menyatakan hubungan kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) 

melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama 

mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan 

keputusan kepada agen tersebut. Jika diimplementasikan pada kondisi perusahaan 

maka dapat digambarkan bahwa terjadi hubungan kontraktual antara pemegang 

saham dan manajemen dimana pemegang saham mendelegasikan wewenangnya 

kepada manaejmen untuk mengelola perusahaan. 

Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan dapat memicu terjadinya 

auditor switching. Auditor adalah pihak yang independen dan dipercaya sebagai 

pihak yang profesional dalam menilai kualitas laporan keuangan agar sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jika menurut manajemen auditor 

sudah tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya maka manajemen dapat 

saja melakukan pergantian auditor sesuai dengan tuntutan dan keadaan perusahaan 

saat ini. Oleh karena itu, adanya pergantian manajemen yang dapat membuat 

perubahan kebijakan dalam perusahaan dapat pula memicu terjadinya pergantian 

auditor. 

Menurut Damayanti dan Sudarma (2007) pergantian manajemen 

merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena 

keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan 

sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan 
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kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan auditor maupun 

KAP. Williams (1988) dalam Nikmah (2014) menjelaskan bahwa dengan 

perubahan manajer dan direksi, manajer baru mungkin lebih memilih untuk 

beralih auditor karena mereka memiliki hubungan kerja dengan auditor tertentu 

yag lebih disukai atau mereka mencari auditor yang lebih akomodatif terhadap 

pilihan mereka dan penerapan kebijakan akuntansi. 

2.1.9. Pertumbuhan Perusahaan 

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kualitas baik kegiatan 

ekonominya secara keseluruhan (Weston dan Copeland dalam Astyorini, 2015). 

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari beberapa variabel seperti 

Price/Earning Ratio, Price/Cash Flow Ratio, Market Book Ratio, dan biaya 

pengembangan dibagi dengan total penjualan.  

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi utama perusahaan. Sebuah perusahaan yang mempunyai sales 

growth mempunyai kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya. 

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin kompleks 

kegiatan operasi perusahaan dan cenderung membutuhkan auditor yang lebih 

berkualitas. Perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila auditor lama 

tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan (Gunady dan Mangoting, 2013). 
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2.2. Pandangan Islam Mengenai Audit 

Dalam al-quran banyak ayat-ayat yang membahas tentang audit utamanya 

tentang menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Salah satu surah jika 

dihubungkan dengan audit adalah surah Al-Maidah ayat 8 dan surah Al-Baqarah 

ayat 42 yang berbunyi : 

َيا َأُيَها اّلِذيَه آَمُىىا ُكىُوىا َقَىاِميَه ِّلَّلِه ُشَهَداَء ِباّْلِقْسِط ۖ َوَّلا َيْجِرَمَىُكْم َشَىآُن 

َخِبيٌر  َقْىٍم َعَّلًٰ َأّلا َتْعِدُّلىا ۚ اْعِدُّلىا ُهَى َأْقَرُب ِّلّلَّتْقَىيٰ ۖ َواَتُقىا اّلَّلَه ۚ ِإَن اّلَّلَه

 ِبَما َتْعَمُّلىَن

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah: 8). 

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla 

selalu menyerukan kita sebagai umatnya untuk selalu menegakkan kebenaran dan 

selalu bersikap adil. Jika kita kaitkan dengan audit adalah, bahwa seorang auditor 

dalam melakukan proses audit harus menegakkan kebenaran artinya auditor harus 

melaporkan jika terdapat penyimpangan dalam proses audit yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan tanpa menutupi kesalahan sekecil apapun. 

Dan terdapat juga surah Al-Baqarah ayat 42: 

ىَنَوَّلا َتّْلِبُسىا اّْلَحَّق ِباّْلَباِطِل َوَتْكُّتُمىا اّْلَحَّق َوَأْوُّتْم َتْعَّلُم  
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Artinya : 

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al-

Baqarah: 42). 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla, 

melarang kita untuk mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jika kita 

kaitkan ayat tersebut dengan audit, kita sebagai manusia ciptaan Allah Azza wa 

Jalla mempunyai kewajiban untuk memisahkan mana yang benar-benar menjadi 

hak dan mana yang batil. Dalam hal ini seorang auditor dituntut kompetensi dan 

independensinya agar dapat membedakan yang salah dan yang benar dalam 

melakukan proses audit. 

2.3. Bursa Efek Indonesia 

Bursa efek Indonesia (BEI, atau Indonesia Stock Exchange <IDX>) 

merupakan bursa hasil penggabungan dari bursa efek Jakarta (BEJ) dengan bursa 

efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah 

memutuskan untuk menggabungkan bursa efek Jakarta dengan bursa efek 

Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai 

beroperasi pada 1 Desember 2007. 

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated 

Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang 

digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah 

digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. 

Bursa efek Indonesia berpusat di gedung BEI, kawasan niaga Sudirman, jalan 

Jendral Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
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Saat ini BEI mempunyai beberapa jenis indeks, ditambah dengan 10 jenis 

indeks sektoral. Indeks tersebut adalah: 

a. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi 

indeks. 

b. Indeks Individual, merupakan indeks untuk masing-masing saham 

didasarkan harga pasar. 

c. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa 

tahapan seleksi. 

d. Indeks ISX30, menggunakan 30 saham terpilih setelah melalui beberapa 

tahapan seleksi. 

e. Indeks Kompas 100, menggunakan seratus saham terpilih harian kompas. 

f. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam sektor 

yang sama. 

g. Jakarta Islamic Index, menggunakan 30 saham terpilih yang termasuk 

dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK (sekarang 

OJK). 

h. Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), yang menggunakan semua saham 

yang termasuk dalam daftar Efek Sharia yang diterbitkan oleh 

BAPEPAM-LK. 

i. Indeks Bisnis-27, menggunakan 27 saham terpilih bekerja sama dengan 

Harian Bisnis Indonesia. 

j. Indeks Pefindo25, menggunakan 25 saham terpilih bekerja sama dengan 

Pefindo. 
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k. Indeks SRI-KEHATI, menggunakan 25 saham terpilih yang menerapkan 

prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap lingkungan, bekerja 

sama dengan yayasan Kehati. 

l. Indeks Sminfral18, menggunakan 18 saham terpilih yang bergerak dalam 

bidang infrastruktur dan penunjangnya, bekerja sama dengan PT Sarana 

Multi Infrastruktur (Persero). 

m. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan, indeks yang didasarkan 

pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama 

dan Papan Pengembangan. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik 

yang sama dengan penelitian ini, antara lain: 

a. Yusran, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh opini audit dan reputasi 

auditor terhadap voluntary auditor switching. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dengan bantuan 

SPSS 21, studi pada perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2014. Hasilnya penelitian ini bahwa reputasi auditor 

berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching. Sedangkan 

opini audit berpengaruh tidak signifikan terhadap voluntary auditor 

switching. 

b. Faradila dan Yahya (2016) meneliti mengenai pengaruh opini audit, 

financial distress dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor 

switching. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Metode pengujian yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisi Regresi 

Logistik.. Hasilnya penelitian ini bahwa opini audit dan pertumbuhan 

perusahaan klien berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan 

financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

c. Salim (2014) meneliti tentang pengaruh opini audit, ukuran kap, 

pergantian manajemen, dan financial distress terhadap auditor switching. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2008-2012. Dalam penelitian ini, metode analisis yang 

digunakan adalah menggunakan analisis regresi logistik. Hasilnya 

penelitian ini bahwa pergantian manajemen dan financial distress memiliki 

pengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan opini audit dan 

ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. 

d. Ardianingsih (2013) meneliti tentang pengaruh audit delay, ukuran kap 

terhadap auditor switching. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Dalam 

penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah menggunakan 

analisis regresi logistik. Hasilnya penelitian ini bahwa audit delay dan 

ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

e. Gunady dan Mangoting (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei 

tahun 2008-2012 melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Populasi 
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dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI yang 

menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik periode 2008-2012. Dalam 

penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah menggunakan 

Analisis Regresi Logistik dengan bantuan program SPSS versi 20. 

Hasilnya penelitian ini bahwa audit tenure berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching secara voluntary. Sedangkan, reputasi auditor, 

pergantian manajemen, financial distress dan opini akuntan tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching 

secara voluntary. 

f. Astrini dan Muid (2013) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching. Populasi yang 

diguakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat 

di BEI dan laporan keuangan perusahaan tersebut diperoleh melalui idx 

pada tahun 2009-2012. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi logistik. Hasilnya penelitian ini bahwa audit 

tenure berpengaruh signifikan terhadap auditor switching secara voluntary. 

Sedangkan, reputasi auditor, pergantian manajemen, financial distress dan 

opini akuntan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap auditor switching secara voluntary. 

Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut ini: 
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Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No

. 
Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Andi 

Basru 

Wawo, 

Emilia 

Nurdin, 

Selfy 

Dewita 

Yusran 

(2017) 

Pengaruh Opini 

Audit dan Reputasi 

Auditor Terhadap 

Voluntary Auditor 

Switching 

1. Opini Audit 

2. Reputasi 

Auditor 

3. Voluntary 

Auditor 

Switching 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa reputasi 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

voluntary auditor 

switching. 

Sedangkan opini 

audit berpengaruh 

tidak signifikan 

signifikan terhadap 

voluntary auditor 

switching. 

2. Yuka 

Faradila 

dan M. 

Rizal 

Yahya 

(2016) 

Pengaruh Opini 

Audit, Financial 

Distress dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan Klien 

Terhadap Auditor 

Switching 

1. Opini Audit 

2. Financial 

Distress 

3. Pertumbuhan 

Perusahaan 

4. Auditor 

Switching 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa opini audit 

dan pertumbuhan 

perusahaan klien 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching. 

Sedangkan financial 

distress tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching. 

3. Apriyeni 

Salim 

(2014) 

Pengaruh Opini 

Audit, Ukuran 

KAP, Pergantian 

Manajemen, dan 

Financial Distress 

Terhadap Auditor 

Switching 

1. Opini Audit 

2. Ukuran KAP 

3. Pergantian 

Manajemen 

4. Financial 

Distress 

5. Auditor 

Switching 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa pergantian 

manajemen dan 

financial distress 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

auditor switching. 

Sedangkan opini 

audit dan ukuran 

KAP tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap auditor 

switching. 

4. Arum 

Ardianing

sih (2013) 

Pengaruh Audit 

Delay, Ukuran 

KAP Terhadap 

1. Audit Delay 

2. Ukuran KAP  

3. Auditor 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa audit 

delay dan ukuran 
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Auditor Switching Switching  KAP tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

auditor switching. 

5. Filani 

Gunady 

dan Yenni 

Mangoting 

(2013) 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2012 

Melakukan 

Pergantian Kantor 

Akuntan Publik 

1. Financial 

Distress 

2. Opini Audit 

3. Reputasi 

Auditor 

4. Pertumbuhan 

Perusahaan 

5. Pergantian 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa financial 

distress, opini audit 

dan reputasi auditor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian Kantor 

Akuntan Publik. 

Sedangkan, 

pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian Kantor 

Akuntan Publik 

6. Novia 

Retno 

Astrini, 

Dul Muid 

(2013) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Perusahaan 

Melakukan Auditor 

Switching 

1. Reputasi 

Auditor 

2. Pergantian 

Manajemen 

3. Financial 

Distress 

4. Opini 

Akuntan 

5. Audit Tenure 

6. Auditor 

Switching 

Hasilnya penelitian 

ini bahwa audit 

tenure berpengaruh 

signifikan terhadap 

auditor switching 

secara voluntary. 

Sedangkan, reputasi 

auditor, pergantian 

manajemen, 

financial distress 

dan opini akuntan 

tidak menunjukkan 

adanya pengaruh 

yang signifikan 

terhadap auditor 

switching secara 

voluntary. 

Sumber : Pengembangan Hasil dari Penelitian Terdahulu 

 

 

 



41 
 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 Variabel Independen (X)     Variabel Dependen (Y) 

 

 

  

 

 

zzzzz 

 

 

 

   

 

Sumber : Data Olahan 2018 

2.6. Hipotesis  

Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.6.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching 

Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor 

dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang 

kewajaran laporan keuangan (Putra, 2014). Opini audit diberikan oleh auditor 

melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan atas 

opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. 

Opini Audit 

 

Ukuran KAP 

 
Audit Delay 

 

Pergantian Manajemen 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

Pertumbuhan Perusahaan 

ajemen  (X4) 

 

Auditor Switching  

 

 

H6 
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Opini audit merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

perusahaan melakukan voluntary auditor switching. Hendricson dan Espahbodi 

(1991) dalam Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa isu yang sangat 

sensitif dalam hubungan auditor switching adalah kualifikasi opini audit, terutama 

dimana salah satu tujuan manajemen adalah penerimaan opini wajar tanpa 

pengecualian dari auditor. Manajemen tentu sangat menyukai inqualified opinion 

untuk menarik investor. Hudaib dan Cooke (2005) dalam Faradila dan Yahya 

(2016)  menyatakan bahwa setelah menerima inqualified opinion, perusahaan atau 

klien akan lebih cenderung mengganti auditornya. 

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak agen diasumsikan 

memiliki kepentingan pribadi dan ini memaksimumkan kepentingannya. Dengan 

otoritas yang dimilikinya, manajemen memiliki wewenang untuk memutuskan 

mengganti auditor. Menurut Dwiyanti dan Sabeni (2012) auditor switching 

dilakukan karena manajemen menganggap dengan mengganti auditor yang ada, 

perusahaan dapat menemukan auditor yang mempunyai pandangan yang sejalan. 

Gunady dan Mangoting (2013) manyatakan, perusahaan akan terus mencari 

auditor yang akan memberikan opini yang sesuai dengan harapannya (opinition 

shopping) dan selama itu perusahaan akan terus memberhentikan auditor yang 

tidak sesuai dengan harapannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting (2013) dan 

Faradila dan Yahya (2016) menunjukkan hasil bahwa opini audit berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching. Perusahaan yang mendapat opini selain 

wajar tanpa pengecualian lebih cenderung mengganti auditornya dibandingkan 
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perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan 

uraian di atas bahwa Opini Audit memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

Sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Diduga Opini Audit berpengaruh positif terhadap Auditor Switching 

2.6.2. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan cerminan dari besar kecilnya 

perusahaan KAP. KAP dikatakan sebagai KAP besar jika berafiliasi dengan Big 4 

dan dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Arens et al,. (2003) dalam Widowati (2012) yang menyatakan bahwa 

penggolongan ukuran besar kecilnya KAP, dikatakan besar jika KAP tersebut 

berafiliasi atau mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar 

mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Dikatakan kecil jika tidak 

berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil dan 

jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. 

Menurut Martina (2010) dalam Wea dan Mardiawati (2015), perusahaan 

akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan sehingga mengingkatkan reputasi perusahaan di mata 

para pemakai laporan keuangan. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan 

dan sumber daya yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan 

perikatan antara auditor dan klien dapat berbeda pula. KAP yang besar biasanya 

memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu 

berusaha mempertahankan independensi. Klien yang sebelumnya menggunakan 

jasa KAP kecil akan tertarik untuk menggunakan jasa dari KAP besar untuk 

meningkatkan nilai kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015), dan Yanti 

(2015) dimana ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP yang 

dilakukan perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas bahwa Ukuran KAP 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Diduga Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Auditor Switching 

2.6.3. Pengaruh Audit Delay Terhadap Auditor Switching 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen (Wiwik Utami dalam Ardianingsing, 2013). Audit delay dapat 

mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan auditor switching. Stocken 

(2000) dalam Susanti (2014) menyatakan apabila dalam pelaksanaan tugasnya 

auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan 

terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat 

berpengaruh terhadap pergantian auditor.  

Hal ini dikarenakan audit delay dapat menyebabkan keterlambatan 

publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) di  bursa karena timbulnya reaksi dari investor. 

Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap 

perusahaan maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru 

lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa perusahaan yang mengalami audit delay berpeluang tinggi untuk 

melakukan auditor switching. 
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Penelitian yang telah dilakukan Robbitasari, et al (2013) dalam Susanti 

(2014) membuktikan bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan real estate 

and property yang terdaftar di BEI untuk melakukan auditor switching. Artinya, 

perusahaan yang mengalami audit delay akan timbul kecenderungan untuk 

melakukan auditor switching. Berdasarkan uraian di atas bahwa Audit Delay 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : Diduga Audit Delay berpengaruh positif terhadap Auditor Switching 

2.6.4. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching 

Pergantian manajemen diputuskan pada rapat umum pemegang saham atau 

pihak manajemen yang berhenti karena kemauan sendiri, sehingga pemgang 

saham harus mangganti manajemen yang baru, yaitu direktur utama atau CEO. 

Apabila perusahaan mengubah direktur utama atau CEO akan menimbulkan 

adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan jadi, jika terdapat pergantian 

manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong auditor 

switching karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari 

auditor maupun KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebikaka akuntansinya 

(Yani, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2014) dan Yanti (2015) yang 

menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien 

untuk memiliki auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan 

akuntansi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas bahwa Pergantian Manajemen 
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memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Diduga Pergantian Manajemen berpengaruh positif terhadap Auditor 

Switching 

2.6.5. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Auditor Switching 

Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat dapat memicu 

terjadinya auditor switching. Ketika pertumbuhannya semakin meningkat, 

perusahaan cenderung akan mengganti auditornya ke auditor yang mempunyai 

skala lebih besar karena hal tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan. 

Pergantian auditor ini juga dianggap oleh perusahaan sebagai suatu keharusan 

demi meningkatkan prestige perusahaan dan para pemegang saham, serta 

memberi sinyal kepada pihak luar bahwa perusahaan mereka sangat terpercaya 

sehingga menarik minat pihak luar perusahaan untuk berinvestasi pada 

perusahaan atau klien. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) dan Widowati 

(2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching. Berdasarkan uraian di atas bahwa 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga 

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Diduga Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap Auditor 

Switching 
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2.6.6. Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Audit Delay, Pergantian 

Manajemen dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Auditor 

Switching 

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak agen diasumsikan 

memiliki kepentingan pribadi dan ini memaksimumkan kepentingannya. Dengan 

otoritas yang dimilikinya, manajemen memiliki wewenang untuk memutuskan 

mengganti auditor. Perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa 

pengecualian lebih cenderung mengganti auditornya dibandingkan perusahaan 

yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.  

Menurut Martina (2010) dalam Wea dan Mardiawati (2015), perusahaan 

akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan sehingga mengingkatkan reputasi perusahaan di mata 

para pemakai laporan keuangan. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan 

dan sumber daya yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan 

perikatan antara auditor dan klien dapat berbeda pula. KAP yang besar biasanya 

memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu 

berusaha mempertahankan independensi.  

Stocken (2000) dalam Susanti (2014) menyatakan apabila dalam 

pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini 

menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar 

modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Oleh karena itu, untuk 

mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan 

mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam 

menyampaikan hasil laporan auditnya. 
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Apabila perusahaan mengubah direktur utama atau CEO akan 

menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan jadi, jika terdapat 

pergantian manajemen akan secara langsung atau tidak langsung mendorong 

auditor switching karena manajemen perusahaan yang baru cenderung akan 

mencari auditor maupun KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebikaka 

akuntansinya (Yani, 2016). Dengan adanya pergantian manajemen 

memungkinkan klien untuk memiliki auditor baru yang lebih berkualitas dan 

sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. 

Ketika pertumbuhannya semakin meningkat, perusahaan cenderung akan 

mengganti auditornya ke auditor yang mempunyai skala lebih besar karena hal 

tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Pergantian auditor ini juga 

dianggap oleh perusahaan sebagai suatu keharusan demi meningkatkan prestige 

perusahaan dan para pemegang saham, serta memberi sinyal kepada pihak luar 

bahwa perusahaan mereka sangat terpercaya sehingga menarik minat pihak luar 

perusahaan untuk berinvestasi pada perusahaan atau klien. 

H6 : Diduga Opini Audit, Ukuran KAP, Audit Delay, Pergantian Manajemen 

dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor 

Switching 


