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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Tentang Jasa 

Akuntan Publik 

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang rotasi KAP di-

tuangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK. 

06/2003 pasal 2 tentang “jasa Akuntan Publik” peraturan tersebut 

merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/ 

KMK.06/2002, yang mengatur bahwa penerimaan 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.  

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

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

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

berturut-turut. Akuntan Publik dan kantor akuntan boleh menerima 

kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak menerima jasa audit 

kepada klien yang diatas.   

Peraturan terbaru yang mengatur akuntan publik tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Peraturan yang membahas 
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pergantian KAP terdapat dalam pasal 4 yang terdiri 2 ayat. Dengan 

terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 ini maka ketentuan 

lama tidak berlaku lagi atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Adapun 

perbedaan dengan peraturan sebelumnya terletak pada tidak adanya 

batasan waktu bagi KAP, namun bagi seorang akuntan publik dibatasi 

paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jadi masih bisa 

menggunakan jasa dari KAP yang sama tetapi akuntan harus diganti 

bila sudah melewati batas masa 3 (tiga) tahun. 

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan 

Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari 

Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Aturan 

rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, 

dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa : Pemberian jasa 

audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh 

seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut dan pembatasan pemberian jasa audit atas 

informasi keuangan historis juga berlaku bagi Akuntan Publik yang 

merupakan Pihak Terasosiasi. Akuntan Publik dapat memberikan 

kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas 

setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa 

tersebut. 

2.1.2 Teori tentang pergantian auditor (Auditor Switching) 
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Auditor switching adalah pergantian auditor atau KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan klien. Auditor switching dimaksudkan 

untuk menjaga independensi auditor agar tetap objektif dalam 

mengaudit laporan keuangan klien. Auditor switching tersebut dapat 

bersifat wajib (mandatory) ataupun sukarela (voluntary). Aturan 

mengenai auditor switching secara mandatory telah ditetapkan oleh 

banyak Negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan 

Amerika yang membuat The Sarbanas Oxley Act (SOX) yang memuat 

aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan auditor switching. 

Auditor switching dapat pula terjadi karena sukarela (voluntary). 

Auditor switching secara sukarela ini dapat dipicu oleh beberapa 

faktor, baik yang berasal dari klien maupun dari pihak auditor atau 

KAP. 

Rotasi audit secara wajib dan sukarela dapat dibedakan 

berdasarkan pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu 

independensi auditor. Jika rotasi audit terjadi secara sukarela maka 

perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika perhatian 

utama berada pada sisi auditor, maka akan terjadi rotasi audit secara 

wajib (Febrianto, 2009). Ketika klien mengganti auditornya tanpa ada 

peraturan yang membatasi, ada dua kemungkinan yang akan terjadi 

yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. 

Isu pergantian auditor secara sukarela atau isu pergantian 

auditor secara wajib  adalah isu yang belum usai diperdebatkan di 
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kalangan praktisi pengauditan dan sebagian akademis lain disisi lain. 

Perdebatan ini sebenarnya berawal dari ide bahwa auditor harus 

mempertahankan independensi dalam penugasan. 

Pergantian auditor yang dilakukan secara wajib dilakukan 

bukan karena alasan ketidak sepakatan praktik seperti pada lingkungan 

pergantian secara sukarela di atas. Pergantian auditor secara wajib 

semata-mata dilakukan atas dasar peraturan. Salah satu Negara 

memberlakukan peraturan ini adalah Indonesia. Aturan pergantian 

wajib ini diberlakukan sejak tahun 2003, menindaklanjuti kasus 

Enron/Andersen dan pemberlakuan SOX. 

2.1.3 Situasi-situasi yang menyangkut pergantian auditor 

Keputusan untuk menerima penugasan dalam situasi pergantian 

auditor memerlukan beberapa prosedur persiapan tertentu yang harus 

dilakukan oleh calon auditor baru. Prosedur - prosedur yang 

menyangkut persiapan ini dimaksudkan untuk membantu calon auditor 

baru agar bisa menentukan motif - motif apa yang menyebabkan 

penggantian auditor, yang mungkin bisa dijadikan dasar untuk 

menolak penugasan tersebut. Contoh motif - motif yang menyebabkan 

penggantian auditor adalah perbedaan pendapat antara perusahaan 

yang diaudit dan auditor yang sekarang mengenai penilaian yang tepat 

bagi suatu aktiva yang material atau perlunya mengungkapkan 

ketidakpastian yang material, atau ketidaksepakatan mengenai prinsip-

prinsip akuntansi, prosedur - prosedur audit yang harus dilaksanakan, 
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ataupun hal-hal signifikan lainnya yang berkenaan dengan audit. 

Dalam kasus-kasus seperti itu perusahaan yang diaudit memutuskan 

untuk mencari kantor akuntan publik lain yang akan “melihat segala 

persoalan dengan cara yang dia kehendaki”. Alasan lain yang 

menyebabkan klien mengakhiri penugasan yang sedang berlangsung 

adalah apabila auditor selama melakukan audit pasti menemukan 

fakta-fakta tentang tindak - tanduk perusahaan itu yang melawan 

hukum, kecurangan manajemen atau kepaduan para anggota 

manajemen tertentu.  

2.1.4 Reputasi Auditor 

Menurut Mayhew (2001) dalam Hutabarat, (2012) mengartikan 

reputasi dalam pengauditan sebagai mekanisme endogen yang 

menghasilkan upaya audit yang maksimal dan sejalan dengan kualitas 

audit yang tinggi. Upaya auditor dinilai mempengaruhi secara 

langsung keakuratan laporan audit. Ketika auditor membentuk suatu 

reputasi audit yang baik dimana auditor tersebut dianggap memberikan 

audit berkualitas tinggi, maka auditor akan menawarkan upaya audit 

yang maksimal secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk 

memelihara reputasi baik, audit berkualitas tinggi, yang dimiliki 

auditor tersebut. Auditor dengan reputasi tinggi memiliki dorongan 

untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi secara terus-menerus 

untuk mencegah hal-hal yang membahayakan atau merusak reputasi 

mereka (Kanagaretnam et al, 2010).  
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Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal 

dari Kantor Akuntan Publik (KAP) besar dan yang memiliki afiliasi 

dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional lah yang memiliki 

kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, 

pengakuan internasional, serta adanya peer review. Auditor yang 

memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan kualitas audit 

yang lebih baik. Dalam hal ini reputasi baik dari perusahaan audit 

merupakan gambaran yang paling penting. Investor akan lebih 

cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang 

bereputasi (Praptitorini dan Januarti 2007). Perusahaan tidak akan 

mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi. 

Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa 

auditor bahwa auditor memiliki kekuatan tertentu yang secara umum 

tidak dapat diamati.  Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan 

informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Reputasi 

auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang 

auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. 

2.1.5 Opini Audit Going concern 

Going concern atau kelangsungan usaha adalah prinsip dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu Going Concern adalah 

dimana entitas (perusahaan) biasanya dilihat sebagai berkelanjutan 
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dalam bisnis di masa mendatang. Dimana pentingnya perusahaan 

melakukan perlunya likuidasi, penghentian perdagangan atau mencari 

perlindungan dari kreditur sesuai dengan undang-undang atau 

peraturan untuk menjaga supaya tetap going concern. 

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan 

keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang 

menunjukkan hal berlawanan (contrary information). Biasanya 

informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi 

kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan 

ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat 

jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada 

pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi 

yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (IAI, 2001: 

SA Seksi 341.1 paragraf 1). 

Opini audit going concern merupakan opini audit yang 

diberikan pada perusahaan yang mempunyai masalah keuangan, tapi 

dianggap masih mampu untuk melanjutkan usahanya dalam jangka 

waktu yang pantas. Dalam suatu audit, biasanya perusahaan 

diasumsikan sebagai perusahaan yang berkelanjutan (going concern) 

yang akan terus ada (IAI, 2009). Meskipun demikian, auditor 

mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam 

kenyataannya perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk terus 

melanjutkan usaha selama periode waktu layak, yaitu tidak melebihi 
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satu tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit (IAI, 

2001). 

Opini audit going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (IAI,2001:SA Seksi 341). Laporan audit dengan modifikasi 

mengenai going concern merupakan suatu indikasi bahwa dalam 

penilaian auditor terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam 

bisnis. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan 

beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari 

operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, 

kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang 

akan datang. 

Faktor yang mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini 

audit going concern  

Secara umum, contoh kondisi dan peristiwa jika di 

pertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian 

besar tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam waktu yang pantas adalah sebagai 

berikut (IAI, 2001: SA Seksi 341.3 paragraf 6): 

1) Trend negatif, sebagai contoh kerugian operasi yang berulang kali 

terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan 

usaha, ratio keuangan penting yang jelek. 
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2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai 

contoh kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau 

perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan 

oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit 

biasa restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau 

metode pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva. 

3) Masalah intern, sebagai contoh pemogokan kerja atau kesulitan 

hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses 

projek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat 

ekonomis, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode 

pendanaan baru atau penjualan sebagian besar aktiva. 

4) Masalah luar yang terjadi, sebagai contoh pengaduan gugatan 

pengadilan, keluarnya undang – undang, atau masalah-masalah lain 

yang kemungkinan membahayakan kemampuan perrusahaan untuk 

beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, 

kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat 

bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak 

diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan 

yang tidak memadai. 

 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat yang membahas tentang audit, 

terutama tentang menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. 

Diantaranya yaitu surah Al-Maidah ayat 8 dan surah Al-Baqarah ayat 42.  
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Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 

                        

                          

        

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 

suatu 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. (Al-Maidah ayat 8) 

 

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah 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.  

Al-Baqarah ayat 42: 

                      

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dnegan yang batil. 

Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui. (Al-Baqarah ayat 42) 

 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah SWT 

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

dikaitkan dengan audit, melalui ayat tersebut Allah SWT berfirman bahwa 

sebagai manusia ciptaan Allah SWT kita mempunyai kewajiban untuk 
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memisahkan mana yang benar-benar menjadi hak dan mana yang batil. Dalam 

hal ini auditor dituntut kompetensi dan independensinya agar dapat 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah selama melaksanakan 

proses audit.  

 

2.3 Bursa Efek Indonesia 

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan 

dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di 

bursa itu.Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan 

sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. 

Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan, namun 

perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena 

bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik, yang memberikan 

keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak pihak yang 

bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya, perdagangan dalam 

bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. 

Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor 

yang, seperti halnya dalam setiap pasar bebas, memengaruhi harga saham 

(lihat penilaian saham). 

Sebuah bursa saham sering kali menjadi komponen terpenting dari 

sebuah pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui 

bursa saham itu sendiri dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa 

tersebut: hal semacam ini dinamakan "off exchange". Untuk saham yang sudah 

terdaftar perdagangannya harus dilapor ke bursa yang bersangkutan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_elektronik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pialang_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_bebas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penilaian_saham&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_saham
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Penawaran pertama dari saham kepada investor dinamakan pasar 

perdana atau pasar primer dan perdagangan selanjutnya disebut pasar 

kedua (sekunder). 

Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang likuid 

dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator 

likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan 

likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal 

Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks 

tersebut akan selalu berubah. 

Beberapa kriteria – kriteria seleksi untuk menentukan suatu emiten 

dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 adalah : 

a. Kriteria yang pertama adalah: 

1. Berada di Top 95 % dari rata – rata tahunan nilai transaksi  saham 

dipasar regular.    

2. Berada di Top 90 dari rata – rata tahunan kapitalisasi pasar. 

b. Kriteria yang kedua adalah: 

1. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya. 

2. Merupakan industri tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi.   

Indeks LQ 45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih melalui 

beberapa kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham – saham dengan 

likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Saham – saham pada indeks LQ 

45 harus memenuhi kriteria dan melewati seleksi utama sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Investor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_perdana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_perdana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_kedua&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_kedua&action=edit&redlink=1
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1. Masuk dalam ranking 60 besar dati total transaksi saham di pasar regular 

(rata – rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata – rata kapitalisasi pasar selam 12 

bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan. 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi 

dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar regular. 

Saham – saham yang berada di indeks LQ 45 bukan berarti seterusnya 

akan berada dalam indeks LQ 45. Tidak menutup kemungkinan perusahaan 

yang masuk LQ 45 keluar dari indeks karena tidak se-likuid dahulu. Saham – 

saham yang termasuk didalam LQ 45 terus dipantau dan setiap enam bulan 

akan diadakan review (awal Februari dan Agustus). Apabila ada saham yang 

sudah tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang 

memenuhi syarat. Pemilihan saham – saham LQ 45 harus wajar, oleh karena 

itu, BEI mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para ahli di 

BAPEPAM, Universitas, dan Profesional di bidang pasar modal. 

Faktor – faktor yang berperan dalam pergerakan indeks LQ 45, yaitu: 

1. Tingkat suku bunga SBI sebagai patokan (benchmark) portofolio investasi 

di pasar keuangan Indonesia. 

2. Tingkat toleransi investor terhadap risiko, dan 

3. Saham – saham penggerak indeks yang notabene merupakan saham yang 

berkapitalisasi pasar besar di BEI. 
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Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap naiknya indeks LQ 45 

adalah : 

1. Penguatan bursa global dan regional menyusul penurunan harga minyak 

mentah dunia, dan 

2. Penguatan nilai tukar rupiah yang mampu mengangkat indeks LQ 45 ke 

zone positif. 

Tujuan indeks LQ 45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya 

untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisa 

keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya 

dalam memonitor pergerakan harga dari saham – saham yang aktif 

diperdagangkan. 

     

2.4 Penelitian terdahulu 

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

dalam penelitian ini:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Penerbit 

(tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Robby 

Aditya 

Putra dan 

Trisnawati 

(2016) 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pergantian 

auditor 

 

opini audit, 

pergantian 

manajemen, 

ukuran kantor 

akuntan publik, 

presentasi 

perubahan Return 

on assets, 

financial Distress, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

kepemilikan 

publik, 

opini audit, 

pergantian 

manajemen, 

ukuran KAP, 

ROA, financial 

distress, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

kepemilikan 

publik, tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 
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 auditor 

 

2 Gusti 

Ngurah 

Artawijaya  

dan G.A.M. 

Asri Dwija 

Putri (2016) 

 

Pengaruh opini 

audit going 

concern dan 

karakteristik 

komite audit 

pada 

pergantian 

auditor 

opini audit going 

concern, 

independensi, 

kehalian 

akuntansi, dan 

keuangan komite 

audit 

opini audit going 

concern 

berpengaruh 

negatif pada 

perusahaan 

melakukan 

pergantian 

auditor. 

Sedangkan 

independensi, 

keahlian 

akuntansi dan 

keuangan komite 

audit 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor. 

3 Nosa 

Wisma 

Dewi 

(2016) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

auditor 

switching 

audit tenure, 

ukuran KAP, 

ukuran perusahaan 

klien, tingkat 

pertumbuhan 

perusahaan klien, 

financial distress, 

opini audit,  fee 

audit 

audit tenure 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching, 

sedangkan 

ukuran KAP, 

ukuran 

perusahaan 

klien, tingkat 

pertumbuhan 

perusahaan 

klien, financial 

distress, opini 

audit,  fee audit 

tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching 

4 Edwin 

wijaya dan 

Ni Ketut 

Rasmini 

(2015) 

Pengaruh audit 

fee, opini going 

concern, 

financial 

distress, ukuran 

perusahaan, 

ukuran kap pada  

Pergantian 

auditor 

audit fee,  Opini 

going concern, 

Financial distress, 

ukuran 

perusahaan,ukuran 

KAP 

audit fee dan 

opini going 

concern 

berpengaruh 

positif, 

Financial 

distress, ukuran 

perusahaan,ukur
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an KAP tidak 

berpengaruh 

terhdap 

pergantian 

auditor 

5 Made dan 

Dharma 

(2015) 

Pengaruh audit 

fee, going 

concern, 

financial 

distress, 

ukuran 

perusahaan, 

pergantian 

manajemen 

pada 

pergantian 

auditor 

audit fee, going 

concern, financial 

distress, ukuran 

perusahaan, 

pergantian 

manajemen pada 

pergantian auditor 

audit fee, going 

concern dan 

pergantian 

manajemen 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

manajemen 

sedangkan 

financial distress 

dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor 

 

6 Malinda 

Indriasari 

(2014) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

auditor 

switching 

pergantian 

manajemen, opini 

audit, financial 

distress, presentasi 

perubahan Return 

on assets, ukuran 

KAP, reputasi 

auditor 

pergantian 

manajemen, 

financial 

distress, 

persentasi 

perubahan ROA, 

ukuran KAP dan 

reputasi auditor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching, 

sedangkan opini 

audit 

berpengaruh 

terhadap auditor 

switching 

Sumber : Jurnal-jurnal penelitian  

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqillah (2013) yang 

menggunakan variabel opini audit, pergantian manajemen, dan reputasi 



 28 

auditor  terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2011. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel yang berbeda dari peneliti 

sebelumnya yaitu perusahaan yang keluar dari indeks LQ 45. 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

1. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa 

auditor bahwa auditor memiliki kekuatan tertentu yang secara umum tidak 

dapat diamati.  Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi 

yang mempunyai kualitas tinggi yang akan digunakan untuk pengambilan 

keputusan para pemakai laporan keuangan. Reputasi auditor menunjukkan 

prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar 

yang dimiliki auditor tersebut. 

Menurut Mayhew (2001) dalam Hutabarat, (2012) mengartikan 

reputasi dalam pengauditan sebagai mekanisme endogen yang 

menghasilkan upaya audit yang maksimal dan sejalan dengan kualitas 

audit yang tinggi. Upaya auditor dinilai mempengaruhi secara langsung 

keakuratan laporan audit. Ketika auditor membentuk suatu reputasi audit 

yang baik dimana auditor tersebut dianggap memberikan audit berkualitas 

tinggi, maka auditor akan menwarkan upaya audit yang maksimal secara 

berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memelihara reputasi baik, audit 

berkualitas tinggi, yang dimiliki auditor tersebut. Auditor dengan reputasi 

tinggi memiliki dorongan untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi 
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secara terus-menerus untuk mencegah hal-hal yang membahayakan atau 

merusak reputasi mereka (Kanagaretnam et al, 2010).  

Dalam hal ini auditor yang memiliki reputasi, diproksikan dengan 

KAP The Big Four. Dengan kata lain, KAP yang bereputasi ini akan 

menambah kepercayaan diri sebuah perusahaan dalam menarik simpati 

para calon investor. Untuk itu jika perusahaan telah menggunakan KAP 

yang bereputasi, perusahaan tidak akan melakukan pergantian auditor 

karena KAP bereputasi ini mendukung perkembangan perusahaan 

kedepannya. 

H1: reputasi auditor berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

2. Opini Audit Going Concern 

Laporan audit dengan modifikasi mengenai going concern 

merupakan suatu indikasi bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko 

auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Dari sudut pandang auditor, 

keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus 

mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang 

mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan 

likuiditas di masa yang akan datang. 

Hasil penelitian Made dan Dharma (2015) membuktikan bahwa 

peningkatan opini going concern (OGC), akan menyebabkan 

kecenderungan terjadinya pergantian auditor. ini berarti seorang auditor 

kemungkinan akan diganti jika memberikan opini going concern. Karena 

opini going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor 

dimana seorang auditor ingin memastikan perusahaan yang diaudit dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Manajemen 
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kemungkinan mempercayai bahwa jika auditor saat ini diganti maka 

perusahaan akan mendapat auditor lain yang lebih fleksibel dengan 

keinginan manajemen. Pemberian opini audit going concern dianggap 

akan memberikan respon negatif terhadap harga saham, sehingga 

memungkinkan terjadinya pergantian auditor (Rahmawati, 2011). Dalam 

hal ini bisa saja manajemen perusahaan memberhentikan auditornya 

karena memberikan opini audit yang tidak diharapkan dan akan mencari 

auditor yang lebih mudah diatur. Oleh karena itu, auditor yang 

memberikan opini going concern akan membuat perusahaan cenderung 

akan berpindah kantor akuntan publik yang mungkin dapat memberikan 

opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Hasil penelitian Suciati 

(2011) menyatakan opini going concern berpengaruh pada pergantian 

auditor. 

H2 : Opini going concern berpengaruh pada pergantian auditor 

 

2.6 Model Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan variabel independen dan dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.1 

Model Penelitian 
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Keterangan: 

X1  : reputasi auditor 

X2  : opini going concern 

Y  : pergantian auditor 
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