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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Masalah Agensi telah menarik penelitian yang sangat besar dari para

peneliti di bidang akuntansi keuangan (Fuad, 2005) Penyebab timbulnya masalah

agens ini adalah adanya konflik kepentingan antara principal dan agent, akibat

tidak bertemunya tujuan yang sejalan antara mereka, manajer yang berperan

sebagai agent mengembangkan tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan

kepentingan principal, namun disisi lain manajer juga memiliki tujuannya sendiri

yaitu memaksimalkan kesejahteraan dan kepentinganya. Sehingga terdapat

kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik principal

(Jensen dan meekling, 1976). Sebagai pihak yang mengelola perusahaan , agent

memiliki informasi internal mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan

datang yang lebih banyak dibandingkan principal. Oleh sebab itu agent memiliki

keharusan dalam memberikan tanda atau sinyal tentang keadaan perusahaan

kepada principal. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanda atau

sinyal yang dapat diberikan oleh manajer sebagai pengungkapan informasi

akuntansi yang memaparkan keadaan perusahaan.

William Z. Ripley dan J. M. B. Hoxsey mengatakan bahwa, standar

akuntansi untuk pelaporan bagi pemegang saham dan investor perlu diperbaiki,

Hoxsey, asisten eksekutif pada Committee on Stock List of New York Stock

Exchange, dalam pidatonya didepan siding tahunan American Institute of
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Accountants tahun 1930, membuat pernyataan khusus mengenai penyajian

informasi yang memadai dan dapat dipahami dalam laporan keuangan yang

disajikan bagi pemegang saham/ principal. Dia menegaskan bahwa informasi ini

tidak boleh menyesatkan para pemegang saham dan harus membantu mereka

dalam menentukan nilai yang benar atas investasinya, karena penyajian informasi

yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya akan

menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan akan muncul saat

informasi yang diterima pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan

perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi

(information asymmetric) atau informasi yang tidak simetris. Asimetri terjadi

karena agent lebih superior dalam mengetahui dan memahami informasi

dibanding pihak lain (principal dan stakeholder). Principal menginginkan

pengembalian yang secepatnya dan sebesar-besarnya atas investasi yang salah

satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dan tiap saham yang dimiliki.

Sementara itu, agent memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima

bonus atau insentif yang diharapkan dan sebesar-besarnya atas kinerjanya (Maida

Mutiara Sihombing, 2012)

Penilaian prestasi agent dilihat oleh principal berdasarkan kemampuan

agent memperbesar keuntungan untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Jadi

semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan dan naiknya harga saham,

maka agent dianggap sukses sehingga layak memperoleh insentif yang memadai.

Sehingga bila tidak dilakukan pengawasan yang cukup maka agent dapat

menerapkan beberapa perubahan di beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah

target tercapai.
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David G. Myers dalam bukunya yang berjudul “Social Psycology”

menyatakan bahwa, situasi ketika pihak yang saling bertentangan yang masing-

masing secara rasional mengejar kepentingan pribadinya, menjadi terperangkap

dalam situasi yang saling merusak, dari perilaku yang mementingkan kepentingan

pribadi ini akan menimbulkan biaya agensi. Maka dalam hal ini, auditor, yaitu

pihak independen yang berpegang pada standar audit yang ditetapkan oleh IAI

dan yang mematuhi kode etik profesi, berperan untuk mengurangi biaya agensi

tersebut.

Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori keagenan dilandasi oleh

beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi.

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan

dirinya sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded

rationality) dan tidak menyukai resiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian

menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri

informasi antara principal dan agent, sedangkan asumsi informasi menekankan

bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Teori agensi dijadikan dasar pada hipotesis pertama, adanya persepsi

bahwa klien lebih percaya pada data yang diaudit oleh auditor yang bereputasi

baik yang menyebabkan manajemen tidak akan mengganti jika perusahaan telah

diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan  KAP big 4 yang dianggap memiliki

reputasi dan kualitas yang baik (Lestari, 2012)
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Teori agensi juga dijadikan dasar sebagai hipotesis kedua. Menurut Watts

Zimmerwan (1986) dalam ( Nabila, 2011 ) perusahaan yang besar berusaha untuk

dapat mengurangi agency cost karena kompleksitas usaha serta adanya

peningkatan pemisahan antara menejemen dan kepemilikan. Dengan demikian,

manajemen akan berusaha mempertahankan auditornya agar tidak terjadi

peningkatan agency cost.

Teori agensi juga dijadikan dasar dalam hipotesis ketiga. Nasser et al

(2006) dalam Martina Putri Wijayanti (2010) menyatakan bahwa saat perusahaan

mengalami pertumbuhan, perusahaan memerlukan auditor yang independen dan

berkualitas tinggi untuk mengurangi biaya agensi sehingga perusahaan cenderung

akan mempertahankan auditornya untuk menekan biaya agensi.

Teori Agensi juga dijadikan dasar dalam hipotesis keempat bahwa klien

yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan mengganti auditornya.

Menurut Francis Da Wilson (1998) klien yang mengalami financial distress

cenderung menggati auditornya dengan auditor yang lebih independen. Hal

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang sahanm dan

kreditor terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen.

Teori agensi juga dijadikan dasar dalam hipotesis kelima bahwa klien akan

mengganti auditornya apabila hubungan auditor dan klien terlalu lama. Mautz dan

Sharaf (1961) percaya bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor

memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki

hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi
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ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap

klien.

Teori agensi juga dijadikan dasar hipotesis keenam bahwa klien yang tidak

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian cenderung mengganti auditornya.

Tandirerung (2006) menyatakan bahwa jika auditor tidak memberikan opini

sesuai dengan harapan manajer, maka kemungkinan manajer akan mengganti

auditornya dengan auditor lain yang dapat memberikan opini sesuai harapan

manajer. Hal ini dikarenakan opini auditor dapat mempengaruhi harga saham dan

juga kompensasi yang akan diterima oleh manajer.

Teori agensi juga dijadikan dasar dalam hipotesis ketujuh, bahwa apabila

tidak bertemunya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan KAP mengenai fee

audit, hal ini dapat mendorong perusahaan untuk berganti KAP.

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

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 pemberian

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh

KAP paling lama untuk 5(lima) tahun buku berturur-turut dan oleh seorang akutan

publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008
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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 brturut-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

memberikan jasa audit kepada klien yang diatas. Penelitian ini menggunakan

dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008

Tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 karena setting peelitian ini adalah tahun

2009-2014.

2.1.3 Teori tentang Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan

oleh perusahaan klien. Bukti teoritis didasarkan pada teori agensi dan informasi

ekonomi. Dalam dua kasus permitaan layanan audit muncul terutama dari adanya

asimetri informasi. Dalam teori agensi, audit independen berfungsi untuk

mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri

oleh agen (manajer). Dalam informasi ekonomi, pemillihan auditor yang dapat

dipercaya digunakan sebagai sinyal kejujuran manajemen (Dopuch dan Simunic,

1980; Dopuch dan Simunic, 1982)

Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk

menjelasakan mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif auditor (fee

audit dan kualitas audit) dan perspektif perusahaan (kesulitan keuangan,

manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Publik Offering (IPO),

ukuran perusahaan, perubahan ROA, pertumbuhan perusahaan, dan faktor lain )
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Pergantian auditor secara wajb dengan sukarela bisa dibedakan atas dasar

pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari sisi tersebut. Jika pergantian

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

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

auditor.

Ketika Klien mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang

mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal :

auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun

diantara keduanya yang terjadi, perhatian adalah kepada alasan mengapa peristiwa

itu terjadi dan kemana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian

tersebut adalah karena ketidak sepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka

diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Maka fokus penelitian ini adalah pada klien.

Sebaliknya, ketika pergantian tersebut terjadi karena adanya peraturan

yang membatasi tenure, seperti di Indonesia, maka perhatian utama kembali

kepada auditor pengganti. Pada pergantian secara wajib yang terjadi adalah

pemisahan paksa oleh peraturan, ketika klien mencari auditor yang baru, maka

pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan

informasi yang dimiliki auditor. Ketidak simetrisan informasi ini logis karena

klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk

sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu auditor bisa saja tidak

memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor

bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah

memiliki informasi yang cukup tentang klien yang baru itu atau alasan financial
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(Martina Putri Wijayanti, 2010). Peraturan diatas merupakan salah satu bentuk

ikut campur tangan pemerintah agar para auditor dapat mempertahankan

inpendensinya dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4 Ukuran KAP

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar

kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika

KAP tersebut berafiliasi dengan big 4, mempunyai cabang dan kliennya

perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional diatas 25

orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan big 4,

tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaa kecil serta jumlah  tenaga

profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens, et, al, 2003 dalam Nabila 2012).

KAP yang besar lebih independen dibandingakan dengan KAP yang kecil,

dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak begitu

berpengaruh terhadap pendapatannya, akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu

klien sangat berarti karena kliennya sedikit (Shockley, 1981 dalan Nabila 2012).

Sehingga KAP besar seperti Big 4 biasanya lebih mampu mempertahankan

independensinya dibandingkan KAP kecil.

Jika perusahaan diaudit oleh KAP big 4, maka perusahaan akan cenderung

mempertahankan KAP big 4 daripada KAP non big 4. Berarti bahwa perusahaan

yang diaudit oleh big 4 memiliki kecenderungan untuk berpindah auditor lebih

rendah daripada KAP non big 4. Akan tetapi di Indonesia  tidak selamanya

perusahaan bisa diaudit oleh KAP big 4 karena adanya kewajiban rotasi auditor.
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2.1.5 Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklarifikasikan

besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan.

Dimana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-

kesulitan keuangan yang dihadapi dibandingkan dengan perusahaan kecil

(Muthler, 1985 dalan Nabila, 2012) dalam hal ini diproyeksikan dalam total asset.

Simunic et al (1987), Francis et al (1988), dan About et al (2000) dalam

Nabila (2012) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran klien

dengan pemilihan perusahaan audit yang memiliki perusahaan yang tinggi.

Idealnya, ukuran perusahaan audit harus sesuai dengan ukuran perusahaan klien.

Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh

perusahaan audit yang kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit

(Hudaib dan Cooke, 2005 dalam Nabila, 2012)

2.1.6 Tingkat Pertumbuhan Klien

Pada perusahaan yang memiliki ukuran besar, biasanya tersedia juga

informasi yang semakin banyak untuk investor dalam pengambilan keputusan

terkait dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut. Abretch dan

Richardsun (1990) dan Lee dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang

besar pada umumnya kurang memiliki motivasi untuk melakukan pemerataan laba

dibandingkan perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis

oleh pihak luar. Karena itu diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi

besaran laba pengelolaan perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut

oportunitas maka semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba,
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tetapi jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan

semakin tinggi pengelolaan labanya.

Selain itu perusahaan auditee yang besar memerlukan perusahaan audit

dengan independensi tinggi untuk mengurangi biaya keagenan karena

kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara principal dan

agent.

2.1.7 Finacial Distress

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model financial distress

perlu untuk dikembangkan , karena dengan mengeetahui financial distress

perusahaan sejak dini diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk

mengantisipasi tindakan yang mengarah pada kebangkrutan. Perusahaan yang

berada dalam kesulitan cenderung untuk mengganti auditornya untuk

meningkatakan kepercayaan dan mengurangi resiko litigasi (Francis dan Wilson,

1988). Ketidakpastian dalam bisnis perusahaan yang terancam bangkrut

mangalami masalah keuangan menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan

berpindah KAP (Schwartz dan menon dalam Nabila, 2014).

2.1.8 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa jabatan dari KAP dalam memberikan jasa audit

terhadap kliennya. Ada kebaikan dan kelemahan dalam rotasi auditor. Brody dan

Moscove (1998)  menyatakan bahwa rotasi auditor itu akan meningkatkan kualitas

audit dan indepenensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh kllien terhadap

auditor. Kurangnya pengaruh mungkin datang dari resiko kehilangan klien jika

auditor tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan manajer (Farner et al, 1987
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dalam Maida Mutiara Sihombing, 2010). Lebih lanjut Knapp (1991) mengemukan

sebuah pandangan bahwa kuallitas audit berhubungan positif dengan masa jabatan

auditor hanya jika masa jabatan auditor dengan klien ditentukan selama 5 tahun.

Sebaliknya, kualitas audit berpengaruh negatif jika dihubungkan dengan masa

jabatan auditor dengan tenure lebih dari 5 tahun.

2.1.9 Opini Audit

Opini audit adalah adalah hasil akhir dari proses pengauditan yang

dilakukan auditor independen. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor

melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan

kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan yang

diaudit.

Jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak

sesuai dengan harapan perusahaan), perusahaan akan memilih melakukan

perpindahan KAP yang dipersepsikan dapat memberikan opini sesuai dengan

harapan perusahaan (Tandirerung, 2006). Manajemen akan memberhentikan

auditornya akibat opini yang tidak diharapkan yang diperoleh perusahaan atas

laporan keuangannya dan berharap untuk memperoleh auditor yang lebih mudah

diatur (Carcello dan Neal, 2013). Chow dan Rice (1982) dalam Maida Mutiara

Sihombing (2012) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan akan cenderung

melakukan perpindahan KAP setelah menerima Qualified Opinion atas laporan

keuangannya.

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

lima jenis yaitu:
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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 dapaty

memastikan kerja lapangan telah ditaati.

2. Ketiga standar 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

konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan

yang mencukupi telah disertakan pada 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 tertentu yang tidak

berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi

apabila:
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1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen

lain.’

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

menyimpang dari SAK.

3. Laporan dipengaruhi oleh ketidak[pastian peristiwa masa yang akan

datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.

4. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

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 dikatan 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), jenis pendapat ini diberikan

apabila:
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1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup

audit yang material tetapi tidak m,empengaruhi laporan keuangan secara

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.

d. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini

dapat terjadi apabila auditor harus memberi tyambahan paragraf untuk

menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari

akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

e. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang

dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar

auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi

penjelasan tentang pembatasan pembatasan ruang lingkup oleh klien yang

mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

2.1.10 Fee Audit

Khrisnan dan Ye (2005) dalam Martina Putri Wijayanti (2010)

menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan , yang diwakili oleh

pemegang saham, berhubungan dengan total fee yang mereka bayarkan. Dorongan
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untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh fee yang relatif tinggi yang

ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan

antara perusahaan dengan KAP tentang fee audit dan dapat menyebabkan

perusahaan untuk berpindah ke KAP lain (Schwartz dan Menon, 1985)

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

surat yang paling pas jika dihubungkan dengan audit adalah surah Al-Maidah ayat

8 dan surat Al-Baqarah ayat 42 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 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

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
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melaporkan jika terdapat penyimpangan dalam proses audit yang dilakukan oleh

pihak perusahaan tanpa menutupi kesalahan sekecil apapun.







Artinya :

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.(al-Baqarah
ayat 42)

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allh SWT, melarang

kita untuk mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jika kita kaitkan ayat

tersebut dengan audit, kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT 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 yag
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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 jenderal sudirman 52-53, senayan, kebayoran baru, Jakarta selatan.

Saat ini BEI mempuyai 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 Kompas100, menggunakan serratus saham terpilih harian

kompas.

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

yang sama.

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

dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK (

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

saham yang termasuk dalam daftar Efek Sharia yang diterbitkan oleh

BAPEPAM-LK (Kini)

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.

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

menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap

lingkkungan, bekerja sama dengan yayasan Kehati.

l. Indeks SMinfral18, menggunakan 18 saham terpilih yang bergerak

dalam bidang insfrastruktur dan penunjangya, bekerjasam dengan PT

Sarana Multi Insfrastruktur (Persero)

m. Indeks PapanUtama dan Papan Pengembangan, indeks yang

didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok

Papan Utama dan Papan Pengembangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mennjadi Referensi

pada penelitian ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
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Peneliti
(tahun

Judul Variabel Hasil
penelitian

Martina
Putri
Wijayanti
(2010)

Analisis hubungan
auditor-klien: faktor-
faktor yang
mempengaruhi auditor
switching di Indonesia

Ukuran KAP, ukuran
klien,tingkatpertumb
uhan klien, financial
distress, pergantian
manajemen, opini
audit, fee audit

Ukuran KAP
dan fee audit
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

Evy Dwi
Wijayani
(2011)

Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
perusahaan di Indonesia
melakukan auditor
switching

Pergantian
manajemen, ukuran
KAP, opini audit,
financial distress,
persentase
perubahan ROA,
ukuran klien

Pergantian
manajemen dan
ukuran KAP
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

Nabila
(2011)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi auditor
switching

Ukuran KAP, ukuran
perusahaan klien,
tingkat pertumbuhan
perusahaan klien,
kondisi keuangan
perusahaan klien,
dan audit tenure

Ukuran KAP
dan audit tenure
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

Fachmi
Syahtiadi
dan Henny
Medyawati
(2012)

Analisis hubungan
auditor-klien: faktor-
faktor yang
mempengaruhi auditor
switching di Indonesia

Ukuran KAP,
pertumbuhan
perusahaan klien,
ukuran perusahaan
klien, pergantian
manajemen, dan
kesulitan keuangan
perusahaan

Ukuran KAP
dan
pertumbuhan
perusahaan
klien
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

Agung
Widodo
(2012)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi auditor
switching pada
perusahaan yang
terdaftar di BEI

Opini audit,
pergantian
manajemen, reputasi
auditor, kesulitan
keuangan, dan
ukuran perusahaan
klien

Reputasi auditor
dan kesulitan
keuangan
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

Maida
Mutiara
Sihombing
(2013)

Analisis hubungan
auditor-klien: faktor-
faktor yang
mempengaruhi auditor
switching

Ukuran KAP, ukuran
perusahaan klien,
tingkat pertumbuhan
perusahaan klien,
financial distress,
audit tenure, dewan

Audit tenure
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching
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komisaris dan opini
audit

Novia
Retno
(2013)

Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
perusahaan melakukan
auditor switching secara
voluntary

Reputasi auditor,
audit tenure,
pergantian
manajemen,
financial distress,
dan opini audit

Audit tenure
berpengaruh
signifikan
terhadap auditor
switching

2.5 Rumusan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching

Perusahaan akan mencari KAP yamg kredibilitasnya tinggi untuk

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan

itu (Halim, 1997 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Expertise KAP

merupakan salah satu atribut dalam service KAP besar (Mardiya 2002). Adanya

faktor expertise itu akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga

perusahaan lebih memilih KAP besar. Eichenseher dan Shields mengemukakan

fenomena bahwa persepsi expensive/mahalnya kantor akuntan menentukan

kesuksesan klien.

KAP yang lebih besar (big 4) dianggap lebih mampu mempertahankan

independensinya dibandingkan dengan KAP yang masih kecil. Selain itu, KAP

yang lebih besar umunya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi

dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan

mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (De Angelo,

1981; Dopuch,1984;Wilson dan Grimlund, 1990 dalam Martina Puri Wijayanti,

2010).
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Terlebih lagi, KAP yang lebih besar juga dianggap lebih independen

daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil dalam menahan tekanan

manajemen, Berdasarkan teori agensi yang mengansumsikan bahwa manusia

memiliki self interest maka manajemen akan berusaha menjaga reputasinya

dimata pemegang saham dengan cara mengganti auditornya dengan auditor yang

berafiliasii dengan KAP big 4. Karena dengan demikian para pemegang saham

akan lebih percaya dengan data akuntansi oleh KAP tersebut (Lestari, 2012)

Martina Putri Wijayanti (2010), Evy Dwi Wijayani (2011), Nabila (2011),

dan Fachmi Syahtiadi dan Henny Medyawati (2012), berhasil menemukan bahwa

ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. KAP Big Four dianggap

memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP non Big

Four. De Angelo (1981) dalam Tate (2006) menyebutkan bahwa KAP besar

menyediakan ukuran KAP yang lebih tinggi.

H1: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Auditor Switching

2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Auditor Switching

Pilihan perusahaan audit dapat dikaitkan dengan ukuran auditee dan jenis

layanan yang dibutuhakan. Auditee yang lebih besar, karena kompleksitas operasi

mereka karena kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara

menejemen dan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi

agency cost (Watts dan Zimmerwan, 1986). dan ancaman kepentingan pribadi

auditor (Hudaib dan Cooke, 2005).

Berdasarkan teori agency yang menyatakan bahwa dalam hubungan

keagenan akan menimbulkan agency cost, manajemen sebuah perusahaan besar
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kemungkinan akan mempertahankan  auditor untuk menghindari adanya

peningkatan agency cost yang disebabakan adanya peningkatan pemisahan antara

manajemen dan kepemilikan pada perusahaan dengan ukuran besar.

Dengan kata lain, kecenderungan untuk beralih auditor lebih rendah untuk

klien besar daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil dan sebaliknya.

Perusahaan kecil biasanya akan cenderung melakukan auditor switching,

hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan

untuk menarik perhatian calon-calon investor. Hal ini bertujuan untuk

mendongkrak kredibilitas perusahaan atau minimal mempertahankan kredibilitas

perusahaan tersebut.

H2: Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap auditor

switching

2.5.3 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Klien terhadap Auditor

Switching

Pertumbuhan usaha yang cepat pada umunya diikuti dengan peningkatan

kebutuhan terhadap perusahaan audit yang untuk mengurangi biaya agensi dan

peningkatan kebutuhan terhadap jasa non-audit dalam perluasan perusahaan

(Nasser, et al, 2006 dalam Maida Mutiara Sihombing, 2012). Selain itu untuk

mengakomodir kebutuhan perusahaan, maka akan terjadi perubahan manajemen,

dan mungkin hal ini tidak diikuti oleh keahlian auditor. Dalam hal ini manajemen

tentu membutuhkan auditor yang berkualitas sehingga mampu mengikuti

pertumbuhan perusahaan.
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Selain itu perusahaan yang besar memerlukan perusahaan audit dengan

independensi tinggi untuk mengurangi biaya keagenan karena kompleksitas

operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara principal dan agent.

Fachmi Syachtiadi dan Henny Medyawati (2012) berhasil menemukan

adanya pengaruh tingkat pertumbuhan klien terhadap auditor Switching ,hal ini

dikarenakan oleh perusahaan besar akan lebih membutuhkan KAP dengan kualitas

tinggi guna untuk bisa mengikuti pertumbuhan perusahaan tersebut.

H3 : Pertumbuah perusahaan klien berpengaruh positif terhadap auditor

switching

2.5.4 Pengaruh Financial Distress terhadap Auditor Switching

Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran atas kinerja dari

perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan klien mungkin memiliki implikasi

penting terhadap pengambilan keputusan dalam mempertahankan perusahaan

audit. Klien yang bangkrut dan mangalami posisi keuangan yang tidak sehat akan

mencari auditor yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan

kepercayaan pemegang saham dan kreditor.

Schwartz dan Soo (1995) dalam Nabila (2011) menyatakan bahwa

perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang

tidak bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis ada perusahaan-perusahaan yang

terancam bangkrut menimbul kan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah

KAP.



35

Agung Widodo (2012) berhasil menemukan bahwa adanya pengaruh

financial Distress terhadap auditor Switching. Perusahaan yang sedang mengalami

financial distress memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berpindah KAP, hal

ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham

H4 : Financial distress berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.5.5 Pengaruh Audit Tenure terhadap Auditor Switching

Brody dan Moscove (1998) menyatakan bahwa rotasi auditor itu akan

meningkatkan kualitas audit dan indepenensi audit melalui suatu pengurangan

pengaruh kllien terhadap auditor. Masa perikatan yang panjang akan memberikan

hasil familiritas yang tinggi yang berakibat terhadap kualitas dan kompetensi kerja

auditor dapat menurun ketika auditor mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang

tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini.

Novia (2013) juga mengatakan bahwa audit tenure yang panjang dapat

menyebabkan kualitas dan kompetensi auditor cenderung menurun dari waktu ke

waktu, auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan

kurang kreatif dalam merancang prosedur audit.

Nabila (2011), Maida Mutiara Sihombing (2013), dan Novia Retno (2013)

berhasil menemukan adanya pengaruh audit tenure terhadap auditor switching.

rotasi auditor itu akan meningkatkan kualitas audit dan indepenensi audit melalui

suatu pengurangan pengaruh kllien terhadap auditor. Namun pada perusahaan

besar akan memiliki kecenderungan berganti auditor lebih rendah guna untuk

mengurangi agency cost.

H5 : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap auditor switching
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2.5.6 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching

Opini audit yang diperoleh suatu perusahaan akan cenderung

mempengaruhi harga pasar saham dari perusahaan tersebut dan juga kompensasi

yang diterima pihak manajemen. Oleh karena itu pihak manajemen cenderung

mengharapkan auditor yang bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Jika auditor tidak dapat memberikan opini seperti yang diharapkan oleh

manajemen, maka perusahaan akan berpindah KAP yang dapat memberikan opini

sesuai yang diharapkan perusahaan.

Berdasarkan teori agency yang mengasumsikan bahwa manusia bersifat

self interest, manajer akan mengganti auditornya apabila memperoleh opini selain

wajar tanpa pengecualian. Hal ini dikarenakan opini yang diberikan auditor akan

mempengaruhi kompensasi  yang diterima manajer.

Martina Putri Wijayanti (2010), Evy Dwi Wijayani (2011), Agung

Widodo (2012), Dan Maida Mutiara Sihombing (2013) juga tidak berhasil

menemukan adanya pengaruh opini audit terhadap auditor switching. Perusahaan

besar dengan kompleks usaha yang tinggi biasanya lebih kritis dalam menangani

indikasi-indikasi kecurangan dan jika hal ini dilakukan akan mendapatkan sanksi

yang tegas dan besar, oleh sebab itu kecurangan pada perusahaan besar minim

terjadi, sehingga dalam pelaporan hasil audit perusahaan biasanya akan cenderung

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga kemungkinan perusahaan

untuk beralih ke KAP cenderung sedikit.

H6 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching

2.5.7 Pengaruh Fee Audit terhadap Auditor Switching



37

Krishnan dan Ye (2005) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh

perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan total fee

yang mereka bayarkan. Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh

fee audit yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh KAP pada perusahaan sehingga

tidak ada kesepakatan antara perusahaan dan KAP tentang besarnya fee audit dan

dapat mendorong perusahaan untuk berpindah ke KAP yang lain (Schwartz dan

Menon, 1985).

Martina Putri Wijayanti (2010) berhasil menemukan bahwa fee audit

berpengaruh terhadap auditor switching. Fee audit yang terlalu tinggi ditawarkan

oleh suatu KAP akan menyebabkan perusahaan untuk berpindah ke KAP yang

bersepakat mengenai fee audit dengan perusahaan.

H7 : Fee audit berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.6 Desain Penelitian

Desain Penelitian berguna untuk menggambarkan atau mengetahui

pangaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel

Independen dalam penellitian ini adalah : ukuran KAP, ukuran perusahaan klien,

tingkat pertumbuhan klien, financial distress, audit tenure, opini audit dan fee

audit, sedangakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah auditor switching
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