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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akuntan publik adalah pihak independensi yang dianggap sebagai 

menjembatani benturan kepentingan antar agensi. Akuntan Publik memiliki 

peran penting dalam perusahaan, terutama dalam mengaudit laporan 

keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti 

pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat. Akuntan 

Publik sebagai pihak independen bertugas memastikan bahwa laporan 

keuangan tersebut wajar dan dapat dipercaya serta menampilkan informasi 

yang sebenarnya mengenai keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.  

Apabila jenis perusahaan adalah perusahaan perseroan terbuka (PT) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan tersebut wajib melakukan 

perikatan dengan auditor. Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan 

kantor akuntan publik terjadi karena masing-masing pihak memiliki tujuan 

yang ingin diwujudkan. Perusahaan klien memiliki tujuan untuk 

menggunakan jasa akuntan publik antara lain adalah untuk memberikan 

penilaian tingkat kewajaran laporan keuangan, dan memenuhi kewajiban 

yang disyaratkan di Pasal 68 UU No.40 tahun 2007. Akuntan publik memiliki 

tujuan untuk mendapatkan pendapatan profesional dengan batas resiko 

tertentu yang masih dapat diterima. 



2 

 

 

 

 

Tujuan utama audit laporan keuangan adalah untuk menambah keandalan dari laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen. Keandalan informasi inilah yang nanti akan jadi 

dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Olehkarena itu, peran akuntan publik 

sebagai pihak yang independen untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) 

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. 

Pentingnya peran akuntan publik membuat kebutuhan akan jasa dari akuntan publik 

semakin banyak dibutuhkan, terlebih lagi dengan perkembangan perusahaan publik. 

Meningkatnya kebutuhan jasa auditsangat berpengaruh terhadap perkembangan profesi 

akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi bisa 

menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan yang lainnya, sehingga perusahaan 

memungkinkan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP yang lain. 

Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan kantor akuntan publik dapat pula 

berhenti atau dengan istilah lain terjadi perhantian kantor akuntan publik (KAP). Secara 

umum, pergantian KAP memiliki dua sifat, yaitu sifat wajib dan sukarela. Pergantian KAP 

yang bersifat wajib adalah pergantian KAP dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Jhonson, et al.,dikutip oleh Wisnu, 2011). 

Sedangkan pergantian KAP yang bersifat sukarela terjadi karena inisiatif klien atau KAP 

akibat pengaruh oleh beberapa faktor. 
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Indonesia adalah salah satu negara yang juga mengatur berapa lama penggunaan jasa 

audit. Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor13/POJK.03/2017 pasal 16, 

dijelaskan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi 

penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang 

sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. 

Pembatasan jangka waktu perikatan dianggap perlu dilakukan. Hal ini disebabkan 

jangka waktu perikatan yang panjang dapat menyebabkan auditor independen atau akuntan 

publik menjalin hubungan kekurangan yang berlebihan, loyalitas yang kuat, atau hubungan 

emosional dengan klien. Hubungan ini pada tahap tertentu dapat mengancam indepedensi, 

juga penurunan kualitas dan kompentensi auditor saat mereka mulai mengevaluasi bukti 

audit. Oleh karena itu, kualitas laporan audit yang dihasilkan dapat menurun, sehingga 

keputusan yang diambil oleh para pihak yang berkepentingan berdasarkan laporan audit, dan 

laporan keuangan auditan dapat pula keliru atau tidak tepat.  

Pada bulan Februari 2017, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau 

Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman 

kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst 

and Young (EY) Indonesia karena terbukti melakukan kegagalan audit laporan keuangan PT 

Indosat Tbk. Hukuman yang diberikan PCAOB yaitu berupa denda US$ 1 
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 jutaditambah larangan berpraktek selama lima tahun(Kontan.co.id).  Dari kasus tersebut 

dapat menyebabkan perusahaan yang telah memakai jasa KAP tersebut tidak bisa 

melanjutkan kerjasa dengan KAP Purwanto, Suherman dan Surjana beserta partner Erns and 

Young (EY). 

Dalam perjalanan hubungan antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik akan 

mengalami berbagai macam liku yang menentukan apakah hubungan perikatan anatara 

suatu perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik dapat berlangsung terus atau tidak. 

Keputusan perusahaan untuk menghentikan perikatan dan melakukan pergantian Kantor 

Akuntan Publik juga dapat terjadi secara sukarela. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pergantian auditor secara sukarela antara lain:financial distress, opini audit,reputasi auditor, 

Tingkat Pertumbuhan Perusahaan. 

Financial distress (kesulitan keuangan) dapat mempengaruhi pergantian sebuah kantor 

akuntan publik. Perusahaan yang bangkrut dan sedang mengalami posisi keuangan yang 

tidak sehat cenderung akan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang memiliki 

independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan (Febriana, 

2012). Tetapi penelitian yang diteliti oleh Adityawati (2011)menunjukkan hasil yang 

berbeda dimana kesulitan keuangan sebuah perusahaan tidak mempengaruhi keputusan 

perusahaan untuk mengganti sebuah Kantor Akuntan Publik. 

Opini audit, dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan pergantian 

Kantor Akuntan Publik. Kondisi ni muncul saat klien tidak setuju dengan opini audit. Secara 

umum, perusahaan tentu menginginkan laporan  
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keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik 

yang disewa jasanya. Dampak opini ini berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan 

hidup perusahaan. Disisi lain, akuntan publik akan berusaha seprofesioal mungkin 

menjalankan kewajibannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar profesi 

sebagai seorang akuntan publik. Hasil penelitian Wijaya (2013) menunjukkan bahwa opini 

audit berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.  Sementara, hasil penelitian 

Adityawati (2011) mengatakan opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik. 

Perusahaan percaya, bahwa reputasi mereka juga akan terganggu apabila reputasi Kantor 

Akuntan Publik dimana seorang auditor berkerja memiliki reputasi yang tidak baik diaman 

auditor-auditor melakukan pelanggaran kode etik, menjalankan peranannya tidak didasarkan 

pada standar yang ada dan merugikan pihak lain (Siegel et al., 2008; dikutip dalam Filani 

dan Yenni). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Novia (2013) menunjukkan hal 

yang dimana reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik. 

Pergantian akuntan publik juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan perusahaan klien 

atau Tingkat Pertumbuhan Perusahaan. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang 

baik, maka perusahaan akan memilih KAP yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya demi 

menaikkan reputasi perusahaan dimata pihak eksternal (Wijaya, 2013). Sementara menurut  
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Widiawan (2011), menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.   

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi 

pergantian auditor pada perusahaan di Indonesia menarik untuk diteliti. Maka berdasarkan 

ulasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan riset yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Financial Distrees, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang, penelitian ini bermaksud untuk menguji 

beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian KAP. Diantaranya financial distress, opini 

audit, dan reputasi auditor.Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah financial distrees mempengaruhi auditor switching pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016 

2. Apakah opini audit mempengaruhi auditor switching pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016 

3. Apakah reputasi auditor mempengaruhi auditor switching pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016 

4. Apakah Tingkat Pertumbuhan Perusahaan mempengaruhi auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 
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5. Apakah financial distrees, opini audit, reputasi auditor dan Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2016 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah financial distrees berpengaruh 

terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016 

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah reputasi auditor berpengaruh 

terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016 

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016 

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah financial distrees, opini audit, 

reputasi auditor dan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan secara simultan berpengaruh 

terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 

2016 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap 

pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor, dan dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Auditor 

Sebagai bahan tambahan informasi pada auditor mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergantian KAP yang dilakukan perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai tambahan wawasan mengenai pergantian KAP di Indonesia, sehingga dapat 

menjadi umpan balik bagi penerapan peraturan tentang jasa akuntan publik yang telah 

diterapkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan Skripsi 

yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran penilitian yang lebih jelas, sederhana, dan sistematis agar mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian yang telah dibuat, dari masing-

masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan dan manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini dan uraian 

sitematika penulisan dari penelitian. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

 

Bab ini membahas tentang Landasan Teori yang digunakan peneliti 

sebagai acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah literatur yang 

digunakan sebagai pengembangan Hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di teliti 

dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori-

teori yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang memberikan 

jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di bab I. 

 


