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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan atauagency theorymembahas tentang masalah prinsipal dan agen dalam 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, antara pemasok modal yang 

berbeda, dan dalam pemisahan penanggungan resiko, pembuatan keputusan dan fungsi 

pengendalian dalam perusahaan. Pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah pemegang 

saham, sedangkan pihak yang berperan sebagai agen adalah manajer. 

Dalam manajemen, manajer sebagai orang yang tepat dalam menjalankan perusahaan. 

Umumnya, memiliki informasi lebih mengenai laporan posisi keuangan yang “benar” dan 

hasil operasi perusahaan daripada pemegang saham. Pelaporan informasi perusahaan kepada 

pemilik (pemegang saham) umumnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi. Oleh sebab itu, 

untuk menghindari manipulasi akan laporan keuangan oleh manajer, kebutuhan akan auditor 

meningkat. 

Pada lingkungan yang tidak membatasi pergantian auditor, pergantian terjadi karena 

beberapa alasan: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Jika 

alasan pergantian tersebut adalah karena  
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ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasikan klien akan pindah ke 

auditor yang dapat bersepakat dengan klien.  

Wujud pertanggungjawaban manajemen dalam konsep agensi ditunjukkan dalam kinerja 

manajemen yang bersangkutan. Terdapat kontradiksi yang timbul dalam pemilihan KAP. 

Perusahaan yang mengalami financial distrees akan memilih KAP yang baik. Hal ini 

dilakukan agar kelemahan perusahaan akan tertutupi dengan reputasi baik KAP yang 

dipilihnya. Namun demikian, keinginan untuk memilih KAP yang besar dihalangi oleh 

kemampuan keuangan, sehingga pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai masalah 

keuangan akan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dalam memilih kantor 

akuntan publik. 

Principal ataupun agent, ingin mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya dan 

terhindar dari resiko yang mungkin akan terjadi dalam perusahaan. Dalam teori ini, auditor 

berperan sebagai penengah antara dua belah pihak yang berbeda kepentingan.  

Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen bertindak atas kepentingannya sendiri 

daripada kepentingan para investor sebagai pemilik sah perusahaan. Hal ini akan 

membentuk adanya perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan kreditur yang 

bertentangan dengan ketidakjujuran yang dilakukan manajemen. Dalam pemilihan kantor 

akuntan publik, manajemen akan cenderung lebih memilih KAP yang dapat diajak 

bekerjasama atau memenuhi keinginan manajemen. 
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2.1.2 Kesulitan Keuangan (financial distrees) 

Financial distress (kesulitan keuangan) dapat mempengaruhi pergantian sebuah kantor 

akuntan publik.Perusahaan yang berpotensi untuk bangkrut, terdapat pengaruh yang cukup 

besar terhadap putusnya hubungan kerja antara manajemen dan auditor yang menyebabkan 

perusahaan mengganti auditornya, seperti adanya permasalahan metode akuntansi , ketidak 

puasan atas pendapat auditor, atau ketidak puasan atas kinerja dari auditor.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. 

Kondisi keuangan perusahaan yang dicerminkan dalam laporan keuangan yang dapat 

memperlihatkan kondisi baik atau buruknya suatu perusahaan. Kondisi financial distrees 

perusahaan didefinisikan sebagai kondisi di mana hasil operasi perushaan tidak cukup untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan (Insolvancy). Insolvancy dibedakan dalam kedua katagori 

yaitu: technicalinsolvancy, bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan 

kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kedua, bankruptcy 

insolvancy bersifat lebih serius dan muncul ketika total nilai hutang melebihi total nilai aset 

perusahaan atau nilai ekuitas perusahaan negatif. 

Financial distress muncul ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal 

pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan  
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bahwa dalam waktu dekat pembayaran itu tidak dapat dipenuhi. (Brigham dan Daves, dalam 

Sembiring,2008 dikutip oleh Patrilia). 

2.1.3 Opini Audit 

Opini audit adalah suatu pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai 

tingkat kewajaran penyajian dalam sebuah laporan keuangan perusahaan yang diaudit. 

Mulyadi (2013) menjelaskan ada tipe-tipe pokok pelaporan audit yaitu, opini wajar tanpa 

pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, opini wajar dengan 

pengecualian, opini tidak wajar, pernyataan tidak memberikan pendapat. 

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 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 yang diaudit tentu saja mengharapkan memperoleh opini wajar tanpa 

pengecualian. Memperoleh pendapat yang tidak sesuai dengan  
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keinginan perusahaan menjadi sebuah alasan pergantian auditor. Perusahaan akan terus 

mencari auditor yang akan memberikan opini yang sesuai dengan harapannya dan selama itu 

perusahaan akan terus memberhentikan auditor yang tidak sesuai harapan. 

2.1.4 Reputasi Auditor 

Reputasi auditor adalah seseorang auditor yang memiliki sumber daya yang lebih besar 

dalam hal mengaudit dengan mempunyai kualitas audit yang baik dari dulu hingga sekarang. 

Reputasi auditor dapat memberikan kredibilitas yang mengandung tiga unsur yaitu kualitas, 

kapabilitas, dan kekuatan kepada pengguna laporan keuangan. 

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

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

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) yang dikutip dalam 

penelitian Filani dan Yenni menunjukkan hal yang dimana reputasi auditor tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang dipegang oleh auditor 

karena nama besar yang dimiliki oleh auditor tersebut.Kantor akuntan publik yang berskala 

besar dipercaya memilki insentif lebih  besar dibandingkan dengan kantor akuntan yang 

berskala kecil.  
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Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi ini, akan menambah nilai perusahaan 

di mata calon investor. 

Saat ini terdapat empat kantor akuntan publik berskala internasional, yang sering disebut 

dengan big-4. KAP yang masuk dalam kategori big-4 adalah kantor akuntan publik besar 

yang melakukan kerja sama atau afiliasi dengan big-4. Sedangkan kantor akuntan publik 

kecil adalah kantor akuntan publik yang tidak bekerja sama dengan big-4. Kantor akuntan 

publik big-4 secara dianggap sebagai penyedia yang mengeluarkan laporan audit yang 

berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan auditor 

akan menjaga reputasinya dengan cara akan menjaga independensi auditor. 

2.1.5 Tingkat Pertumbuhan Perusahaan. 

Pada umumnya, ukuran tingkat pertumbuhan perusahaan adalah pengukuran yang dilihat 

dari peningkatan jumlah aset, jumlah pendapatan, dan jumlah karyawan. Pertumbuhan 

perusahaan didasarkan pada teori hubungan antara hubungan organisasi/perusahaan dengan 

struktur organisasi (Mintzberg, dikutip dalam Filani dan Yenni, 2013). 

Pertumbuhan perusahaan yang cepat, diiringi dengan perubahan manajemen sebuah 

perusahaan namun tidak diimbangi dengan tingkat keahlian auditor dari suatu Kantor 

Akuntan Publik memungkinkan perusahaan akan menggantikan auditor yang ada sekarang 

karena manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi 

tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. 
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Khasanah dan Nahumury (2013) yang dikutup oleh Filani dan Yenni mengatakan bahwa 

pergantian auditor dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan 

perusahaan, maka semakin kompleks kegiatan opersional perusahaan serta meningkatkan 

pemisahaan antara manajemen dengan pemilik. Perusahaan akan melakukan pergantian 

auditor apabila auditor lama tidak bisa memenuhi keinginan mereka atau dapat mengganti 

dengan KAP yang lebih besar untuk meningkatkan prestige perusahaan. 

2.2Audit Menurut Pandangan Islam 

 

Auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengavaluasian bahan bukti tentang 

informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yg dilakukan oleh seseorang 

yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian 

informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Audit dalam pandangan Islam bukanlah hal yang baru, sebaba kemunculan audit 

bersamaan dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan 

syariah, secara otomatis memerlukan adanya fungsi audit yang berprinsip Islam. 

Dalam Al-Qura’an, terdapat ayat-ayat yang penafsirannya menunjukan mengenai fungsi 

audit. (QS. Al-Insyiqaq ayat 6-9) 

ا َمْه أُوتِ ٦يَا أَيَُّها اإلْوَساُن إِوََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدًحا فَُمالقِيِه ) ( فََسْىَف ٧َي ِكتَابَهُ بِيَِميىِِه )( فَأَمَّ

٩(َويَْىقَلُِب إِلَى أَْهلِِه َمْسُروًرا )٨يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا )  
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Artinya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju 

Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya 

dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia 

akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.” 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, wajib melaporkan laporan keuangan 

perusahaan yang telah diperiksa oleh kantor akuntan publik. Pihak perusahaan dan auditor 

publik sebelum melakukan pemeriksaaan, terlebih dahulu melakukan perikatan antara 

perusahaan dengan kantor akuntan publik yang dipilih. 

 Suatu perikatan terjadi karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin 

diwujudkan. Apabila kedua pihak merasa puas dalam menjalin perikatan tersebut, maka 

perikatan tersebut akan dipertahankan. Suatu perikatan antara perusahan dengan kantor 

akuntan publik dapat pula berhenti karena beberapa faktor, yaitu pergantian wajib dan 

sukarela. Pergantian wajib adalah pergatian auditor yang udah ditentukan batas waktunya 

oleh peremerintah. Sedangkan pergantian sukarela adalah pergantian yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan atau pihak auditor, salah satunya karena tidak sesuai dengan tujuan 

masing-masing pihak. 

Nabi Muhammad SAW bersabda : 

ِِ َما ُت ِمنن بَ ْينِِ ِرينَكْينِن َمانَمن يَُخنن أََحُدهَُما َصاِحبَهُ فَإَِذا َخانَهُ َخَرجن ُل هللاُ َعزَّ َوَجمَّ أَناَ ثَانُِث انشَّ قُون

Artinya: 

“Allah „Azza wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah 

selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.  
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Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi, 

dan Ad-Daruquthin) 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Edina Sulistiarini, Sudarno (2012) melakukan penelitian tentang, “Analisis Faktor-

Faktor Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Manufaktur”, menemukan 

bahwa ukuran KAP dan pergantian manajemen, berpengaruh segnifikan terhadap pergantian 

KAP. Sedangakan variabel yang lain seperti kesulitan keuangan, kepemilikan publik dan 

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Filani Gunady dan Yenni Mangoting (2013) “Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Keputusan Perusahaa Manufaktur yang terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor 

Akuntan Publik” menemukan bahwa financial distress, opini audit, dan reputasi auditor 

berpengaruh segnifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan tingkat pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Damayanti dan Sudarma (2007) membuat penelitian degan menggunakan beberapa 

variabel yaitu, ukuran KAP, feeaudit, kesulitan keuangan, pergantian manajemen, opini 

audit,  dan persentase perubahan ROA terhadap perusahaan melakukan pergantian auditor. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran KAP dan fee audit mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Sedangkan pergantian 

manajemen, opini audit, kesulitan keuangan dan persentase perubahan ROA  
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tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan 

perpindahan KAP. 

Henryke Alviani Sembiring Meliala dan Andriani Ika Sulistyawati (2017) meneliti 

tentang “Pergantian Kantor Akuntan Publik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” 

memiliki beberapa variabel, yaitu: pergantian manajemen, financial distress, opini audit, 

ukuran KAP dan ukuran klien. Dari kelima variabel tersebut, semuanya berpengaruh 

segnifikan terhadap pergantian KAP. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lina Budi Hartati (2017) tentang “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbankan Melakukan Pergantian Kantor Akuntan 

Publik” dan memiliki beberapa variabel yaitu : pergantian manajemen, opini audit, kesulitan 

keuangan perusahaan, reputasi auditor, feeaudit, ukuran klien, perubahan presentase ROA. 

Dari penelitian ini adanya pengaruh yang signifikan dan negatif antara variabel ukuran klien 

terhadap audit switching. Sedangkan, pergantian manajemen, opini audit, kesulitan 

keuangan perusahaan, reputasi auditor, fee audit, dan perubahan persentase ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pergantia KAP. 
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TABEL 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penelitian dan 

Tahun 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Penelitian 

1. 

Shulamite 

Demayanti dan 

Made Sudarma 

(2007) 

Pergantian 

manajemen 

perusahaan, 

opini audit, 

fee audit, 

kesulitan 

keuangan 

perusahaan, 

ukuran KAP, 

persentase 

perubahan 

ROA. 

Pergantian 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

Variabel ukuran 

KAP dan fee audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian KAP. 

2. 

Andri Prastiwi 

dan 

Frenawidyuarti 

Wilsa (2009) 

Ukuran KAP, 

ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

dan masalah 

keuangan 

perusahaan. 

Pergantian 

auditor. 

Penelitian ini 

menemukan ukuran 

KAP berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian auditor. 

3. 

Edina 

Sulistiarini, 

Sudarno 

(2012) 

Ukuran KAP, 

pergantian 

manajemen, 

kesulitan 

keuangan, 

kepemilikan 

publik, dan 

komite audit. 

Pergantian 

KAP 

Penelitian ini 

menemukan bahwa, 

ukuran KAP dan 

pergantain 

manajemen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian KAP. 

4. 

Filani Gunady 

dan Yenni 

Mangoting 

(2013) 

financial 

distress, opini 

audit, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

dan reputasi  

 

 

 

 

Pergantian 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

Menemukan bahwa 

financial distress, 

opini audit, dan 

reputasi auditor 

berpengaruh 

signifikan. 
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auditor 

5. 

Suriani Ginting 

dan Erlina 

Fransisca 

(2014) 

Ukuran KAP, 

ukuran 

perushaan 

klien, share 

growth, fee 

audit, opini 

audit. 

Audit 

switching. 

Hasil pengujian 

secara simultan 

bahwa ukuran KAP, 

ukuran perushaan 

klien, share growth, 

fee audit, opini audit 

terhadap pergantian 

KAP. Sedangkan 

secara parsil hanya 

fee audit yang 

berpengaaruh 

terhadap pergantian 

KAP. 

6. 

Henryke 

Alviani 

Sembiring 

Meliala dan 

Andriani Ika 

Sulistyawati 

(2017) 

Pergantian 

manajemen, 

financial 

distress, opini 

audit, ukuran 

KAP dan 

ukuran klien. 

Pergantian 

Kantor 

Akuntan 

Publik. 

Semua variabel 

dependen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian KAP. 

7. 

Lina Budi 

Hartati (2017) 

pergantian 

manajemen, 

opini audit, 

kesulitan 

keuangan 

perusahaan, 

reputasi 

auditor, 

feeaudit, 

ukuran klien, 

perubahan 

presentase 

ROA. 

Pergantian 

auditor. 

Adanya pengaruh 

yang signifikan dan 

negatif antara 

variabel ukuran klien 

terhadap audit 

switching. 

 

Sumber: Emeraldinsight.com dan Google Scholar 
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2.4 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menggambarkan 

Kerangka Konseptual mengenaipengruh financial distrees, opini audit, reputasi auditor 

terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan auditor switching. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 
Keterangan: 
Parsial  = 

Simultan =    

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

 

Hipotesis Merupakan dugaan sementara mengenai sesuatu yang dianggap benar dan 

dijadikan sebagai pernyataan jawaban sementara suatu masalah  
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yang akan diteliti oleh peneliti.Pengembangan Hipotesis pada penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengaruh financial distress(kesulitan keuangan) terhadap auditor switching. 

 Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari laporan 

keuangan persuhaan tersebut. Perusahaan yang baik memiliki profitabilitas yang 

besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang wajar dan memiliki potensi 

untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. 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). 

 Pergantain KAP dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi fee 

audit yang dibebnkan oleh KAP yang mengauditnya karena sedang menurunnya 

kondisi keuangan perusahaan tersebut.Dengan demikian perusahaan yang sedang 

mengalami financial distrees cenderung melakukan auditor switching dibandingkan 

dengan perusahaan yang yang keuangannya sedang sehat (Endina Sulistiarini, 

Sudarno, 2012).Berdasarkan Pendapat tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa 

masalah keuangan  
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perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching. Oleh sebab itu H1 dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1:Financial distress berpengaruh terhadap auditor switching di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

2. Pengaruh opini audit terhadap auditor switching. 

 Manajemen dan auditor memiliki pemahaan yang sama tentang  penerapan 

standar akuntansi yang berlaku, namun kemudian pihak manajemen dan auditor akan 

bernegosiasi agar tercapai persetujuan yang dapat diterima  (Antle dan Nelebuff, 

dikutip oleh Wisnu 20011). Saat dua pihak tidak mencapai kompromi, konflik dapat 

muncul diantara dua belah pihak tersebut. Pihak manajemen yang berpikir tentang 

dampak auditor yang mengajukan opini yang tidak menarik, terpicu untuk mengganti 

auditor dengan auditor dari KAP lain yang lebih memahami posisi perusahaan. 

 Jika auditor memberikan opini yang kurang baik, hal tersebut cenderung akan 

mendorongperusahaan untuk melakukan pergantian auditornya dengan auditor yang 

dapat memberikan opini yang baik bagi perusahaan, seperti opini wajar tanpa 

pengecualian (Henryke dan Ardiana, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

diperkirakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor. Oleh sebab 

itu, H3 dirumuskan sebagai berikut : 

H2:Opini audit berpengaruh terhadap auditor switching di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 

 

 

 



25 
 

3. Pengaruh reputasi auditor terhadap pergantian auditor switching 

 Investor akan lebih cenderung pada data yang dihasilkan oleh auditor yang 

bereputasi tinggi dibandingkan dengan yang bereputasi rendah (Sinarwati,2010). 

KAP yang besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan 

menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, karena itu akan berusaha untuk 

mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka. 

 Perusahaan cenderung memilih KAP yang tingakat kreadibilitas yang tinggi 

dibandingkan KAP yang memiliki tingakat kreadibilitas rendah untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangannya. KAP big-4 dianggap memiliki tingkat 

independendensi yang lebih baik daripada KAP yang lebih kecil, karena KAP yang 

besar memiliki kemampuan finansial dan kualitas sumber daya yang lebih tinggi (Asti 

dan Putra, 2013). Berdasarkan penyataan tersebut, dapat diambil hipotesis bahwa 

reputasi auditor berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

H3: Reputasi auditor berpengaruh terhadap auditor switching di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

4. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan terhadap auditor switching. 

Perusahaan yang tumbuh merupakan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan size. Pertumbuhan penjualan perusahaan menunjukkan pertumbuhan kekuatan 

perusahaan dalam operasinya.  
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pertumbuhan penjualan menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam 

mempertahankan kelangsungan perusahaannya.  

Pertumbuhan perusahaan yang cepat pada umumnya diikuti dengan terjadinya perubahan 

manajemen. Namun hal ini mungkin tidak diikuti oleh tingkat keahlian auditor yang ada. 

Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan 

perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi oleh auditor, maka kemungkinan 

besar manajemen perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini. (Joher et al., dikutip 

oleh Filani dan Yenni, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil hipotesis 

bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

H4: Tingkat Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap auditor switchingdi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

5. Pengaruh financial distrees, opini audit, reputasi auditor, dan Tingkat 

Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap auditor 

switching. 

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah,  financial 

distrees,opini audit, reputasi auditor, dan juga Tingkat Pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan 

yang berpotensi untuk bangkrut, terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap putusnya 

hubungan kerja antara manajemen dan auditor yang menyebabkan perusahaan mengganti 

auditornya, seperti adanya permasalahan metode akuntansi, ketidakpuasan  
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atas pendapat auditor, atau ketidak puasan atas kinerja dari auditor.Opini audit, dapat 

menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. 

Kondisi ni muncul saat klien tidak setuju dengan opini audit. Sedangkan reputasi auditor 

merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang dipegang oleh auditor karena nama besar 

yang dimiliki oleh auditor tersebut. Kantor akuntan publik yang berskala besar dipercaya 

memilki insentif lebih  besar dibandingkan dengan kantor akuntan yang berskala kecil. 

Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi ini, akan menambah nilai perusahaan 

di mata calon investor. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan jugaa mempengaruhi auditor 

switching. Pertumbuhan perusahaan yang cepat, diiringi dengan perubahan manajemen 

sebuah perusahaan namun tidak diimbangi dengan tingkat keahlian auditor dari suatu Kantor 

Akuntan Publik memungkinkan perusahaan akan menggantikan auditor yang ada sekarang 

karena manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi 

tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. 

Dari penjelasan diatas maka hipotesis selanjutnya adalah: 

H5: financial distrees, opini audit, reputasi auditor dan Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan mempengaruhi auditor switching di perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI tahun 2016 

 


