
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Keagenan (Agency Theory ) merupakan basis teori yang mendasari

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Hubungan agensi ada ketika

salah satu pihak (principle) menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan

suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk

membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang

saham merupakan principal dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham

menyewa CEO dan mengharapkan CEO tersebut untuk bertindak bagi

kepentingan mereka. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai

penengah kedua belah pihak (agent dan principle) yang berbeda kepentingan.

Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul

dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer).

Eisenhardt (1989) dalam Nirmala (2013) berpendapat bahwa teori keagenan

(agency theory) dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut

dibedakan menjadi tiga 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 risiko (risk

aversion). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik antar
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anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent,

sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang

komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan asumsi pertama mengenai sifat manusia yang mementingkan

dirinya sendiri dapat terlihat dari perilaku principal dan agent. Prinsipal

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari

investasi mereka di perusahaan sedangkan agen diasumsikan akan menerima

kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari keterlibatannya

dalam hubungan agensi, seperti memutuskan untuk melakukan auditor switching

karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu dengan auditor

(Ikhlasia, 2012 ).

Teori agensi dijadikan dasar pada hipotesis pertama, adanya persepsi bahwa

klien lebih percaya pada data yang di audit oleh auditor bereputasi baik

menyebabkan manajemen tidak akan mengganti jika perusahaan telah diaudit oleh

KAP yang berafiliasi dengan KAP big 4 yang dianggap memiliki reputasi dan

klualitas yang baik ( Lestari 2012 ).

Penelitian ini juga menjadikan teori agensi sebagai dasar hipotesis kedua.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sinaga (2012) perusahaan yang

besar berusaha untuk dapat mengurangi agency cost karena kompleksitas usaha

serta adanya peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Dengan

demikian, manajemen akan berusaha mempertahankan auditornya agar tidak

terjadi peningkatan agency cost.
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Hipotesis ketiga penelitian ini juga didasarkan pada teori agensi. Nasser et

al.(2006) dalam Nabila (2011) 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 hipotesis keempat bahwa klien yang

mengalami kesulitan keuangan cenderung akan mengganti auditornya. Menurut

Francis dan Wilson (1988) dalam Nirmala (2013) klien yang mengalami financial

distress cenderungakan mengganti auditornya dengan auditor yang lebih

independen. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para

pemegang saham dan kreditur terhadap laporan keuangan yang dihasilkan

manajemen.

Teori agensi juga dijadikan dasar hipotesis yang kelima bahwa klien akan

mengganti auditornya apabila hubungan auditor dengan klien terlalu lama untuk

meningkatkan indenpendensi auditor. Menurut Novia (2013) Audit tenure yang

panjang dapat menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung

menurun secara signifikan dari waktu kewaktu. Auditor yang mengaudit

perusahaan yang sama dari tahun ketahun akan kurang kreatif dalam merancang

prosedur audit.

Teori agensi kemudian juga digunakan sebagai dasar hipotesis

keenambahwa klien yang tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

cenderung mengganti auditornya. Tandirerung (2006) dalam Damayanti dan

Sudarma (2007) menyatakan bahwa jika auditor tidak memberikan opini sesuai
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dengan harapan manajer perusahaan maka kemungkinan manajer akan mengganti

auditornya dengan auditor lain yang dapat memberikan opini sesuai harapan

manajer. Hal tersebut dikarenakan opini dari auditor dapat mempengaruhi harga

saham perusahaan dan juga kompensasi yang akan diterima oleh manajer.

2.1.2 Auditor Switching

Auditor switching merupakan perilaku perusahaan dalam melakukan

pergantian auditornya. Hal ini disebabkan adanya kewajiban untuk melakukan

rotasi auditor. Pergantian auditor secara wajib (mandatory) atau sukarela

(voluntory) dapat dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian

dari isu independensi auditor.

Jika pergantian auditor secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada

sisi klien, jika pergantian secara wajib perhatian utama beralih kepada auditor

(Nabila, 2011). Apabila pergantian auditor secara sukarela, maka fokus perhatian

kita adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien tersebut

akan berpindah. Jika alasannya adalah ketidak sepakatan atas praktik akuntansi

tertentu, maka di ekspektasi klien akan berpindah pada auditor yang mampu

bersepakat dengan klien, maka fokus peneliti adalah pada klien

Sebaliknya, ketika pergantian auditor akibat dari peraturan pemerintah yang

membatasi masa perikatan audit, seperti yang terjadi dinegara Indonesia, maka

perhatian utama beralih pada auditor pengganti, tidak lagi pada klien. Pada

pergantian auditor secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh aturan

pemerintah. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan

pemerintah agar dapat menjaga indenpendensi auditor. Tanpa indenpendensi
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auditor, maka kualitas dan kompetensi auditor dalam menjalankan tugas audit

akan terabaikan sehingga indenpendensi auditor penting untuk dipertahankan

auditor dalam tugas mengaudit klien.

2.1.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikelompokkan menjadi dua

yaitu KAP besar merupakan KAP yang terafiliasi dengan big 4 dan KAP kecil

adalah KAP yang tidak terafiliasi dalam big 4. Perusahaan akan berupaya untuk

menggunakan KAP yang memiliki kredibilitas tinggi dengan tujuan agar

kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan akan meningkat

(Halim 1997, dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Perusahaan yang diaudit

oleh KAP big 4 cenderung akan tetap mempertahankan auditornya untuk menjaga

kualitas audit karena KAP yang lebih besar (big 4) dianggap dapat menyediakan

kualitas audit yang tinggi dan dapat mempertahankan reputasi yang tinggi dalam

lingkungan bisnis. Dengan demikian, KAP yang tergabung dalam big 4 akan

berusaha untuk selalu mempertahankan independensinya untuk menjaga reputasi

mereka.

2.1.4 Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan. Di mana

perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan

keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil (Mutchler, 1985 dalam
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Nabila, 2011). Dalam hal ini besar kecilnya perusahaan diproyeksikan oleh total

aset.

Perusahaan yang besar memiliki kegiatan yang lebih kompleks dan

memerlukan peningkatan pemisahan antara manajemen dan pemilik perusahaan

sehingga memerlukan KAP yang bisa mengurangi agency cost (Nasser et al.,

2006 dalam Nabila 2011). Atas alasan tersebut, perusahaan klien yang besar

cenderung mempertahankan auditornya untuk menjaga kualitas audit.

2.1.5 Tingkat Pertumbuhan Klien

Tingkat pertumbuhan perusahaan menunjukkan seberapa kuat perusahaan

dapat bertahan pada kondusi industri dan dalam perekonomian (Weston dan

Copeland, 1992 dalam Nabila, 2011). Tingkat pertumbuhan perusahaan

digambarkan dari tingkat penjualan karena penjualan merupakan aktivitas utama

perusahaan. Bisnis yang sedang tumbuh, membutuhkan audit dengan kualitas dan

independensi yang tinggi untuk mengurangi biaya agensi serta memberikan

layanan non-audit yang dibutuhkan untuk meningkatkan perluasan perusahaan

(Nasser et al., 2006) dalam Nabila (2011). Dengan demikian, perusahaan yang

sedang mengalami pertumbuhan cenderung mempertahankan auditornya untuk

menjaga kualitas audit dan untuk menekan biaya agensi.

2.1.6 Financial Distress

Financial distress merupakan keadaan keuangan perusahaan yang sedang

berada dalam kesulitan. Perusahaan yang berada dalam kesuitan cenderung akan

mengganti auditornya untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi resiko
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litigasi (Francis dan Wilson, 1988) dalam (Nirmala, 2013). Ketidakpastian dalam

bisnis perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami masalah keuangan)

menimbulkan kondisi yang  mendorong perusahaan berpindah KAP (Schwartz

dan menon 1985 dalam penelitian Nabila 2011)

2.1.7 Audit Tenure

Audit tenure merupakan masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Pubik

(KAP). Hubungan auditor yang terlalu lama dengan klien akan dapat

mempengaruhi indenpendensi seorang auditor serta mengurangi kualitas dan

kompetensi auditor. Novia (2013) 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

ketahun akan kurang krearif dalam merancang prosedur audit. Masa perikatan

yang panjang juga memberikan hasil familiaritas 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.

2.1.8 Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan

keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor tersebut, dalam Sukrisno

(2012) terdapat lima jenis opini audit :

1. Pendapat wajara tanpa pengecualian (unqualified opinion)
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Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak

terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima

umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip

akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam

laporan keuangan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

(unqualified opinion report with explanatory lengage )

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan diberikan

jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan

keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha

perusahaan klien.

3. Pendapat Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian apabila

ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.

b. Auditor tidak melaksanakan prosedur audit penting atau tidak

dapat memperoleh informasi-informasi penting yang berada

diluar kekuasaan klien maupun auditor.

c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip

akuntansi berterima umum.
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d. Prinsip akuntansi yang berterima umum yang digunakan

dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara

konsisten.

4. Pendapat tidak wajar (Adverse opinion)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak

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

dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar

jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan

bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of opinion)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan

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

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah :

a. Pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkup audit.

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien

Opini audit dianggap dapat mempengaruhi harga saham dan

kompensasi manajer sehingga para manajer selalu

mengharapkan pendapat clean opinion atau unqualified

opinion dari audit atas laporan keuangan.
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2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit

Audit adalah pemeriksa secara objektif atas laporan keuangan suatu

perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan

keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain tersebut disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau

organisasi tersebut.

Dalam Al-Qur’an begitu banyak hal-hal yang dibahas tentang audit

utamanya tentang menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Salah satu

ayat yang paling mengenai dengan audit adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang

bunyinya :

Artinya :

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

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT menjadi saksi yang adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong

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

kepada takwa. Danbertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
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2.3 Bursa Efek Indonesia

Menurut pengertian id.wikipedia.org, Bursa Efek Indonesia disingkat(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 menggabung Bursa

Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar

obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1

Desember 2007. Ada sekitar 495 emiten yang listing di BEI(Mei 2014).

BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading

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

sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan

sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan

NiagaSudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan.

Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan

bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakanharga saham melalui

media cetak dan elektronik.Satu indikator pergerakan harga saham tersebut

adalahindekshargasaham. Saat ini, BEI mempunyai beberapa jenis indeks,

ditambah dengan sepuluh jenis indeks sektoral . Indeks tersebut adalah :

a) IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi

Indeks.
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b) Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham

didasarkan harga dasar.

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

tahapan seleksi.

d) Indeks IDX30, menggunakan 30 saham terpilih setelah melalui

beberapa tahapan seleksi.

e) Indeks Kompas100, menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas.

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

yang sama.

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

dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK (Kini

OJK).

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

yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah 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 bekerjasama dengan

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

menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap

lingkungan, bekerjasama dengan Yayasan Kehati.

l) Indeks SMinfra18, menggunakan 18 saham terpilih yang bergerak

dalam bidang infrastruktur dan penunjangnya, bekerjasama dengan PT

Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

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

pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan

Utama dan Papan Pengembangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penelitian terdahulu yang pernah

dilakukan dan menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Peneliti Judul variabel Hasil penelitian

Devianto

(2011)

Faktor-Faktor

yang

mempengaruhi

perusahaan dalam

melakukanauditor

switch (studi

kasus : pada

perusahaan yang

Opini audit,

ukuran KAP

Opini audit

berpengaruh secara

signifikan terhadap

auditor switching,

sedangkan ukuran

KAP tdiak

berpengaruhsignifikan

terhadap auditor
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Marina

putri

wijayanti

(2010)

Anjar dan

Didin (2011)

terdaftar di BEI

Analisis

hubungan

auditor-klien :

Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Auditor

Switching Di

Indonesia

Faktor-Faktor

yang

Berpengaruh

Terhadap Auditor

Switching Pada

Perusahaan

Manufaktur

sector industry

Ukuran KAP,

ukuran klien,

tingkat

pertumbuhan

klien, financial

distress,pergantian

manajemen, opini

audit dan fee audit

Ukuran KAP,

Ukuran Prusahaan

klien,

pertumbuhan

perusahaan kien,

kesulitan

keuangan

perusahaan,

switching

Ukuran KAP dan

feeaudit berpengaruh

terhadap auditor

switching sedangkan

ukuran klien, tingkat

pertumbuhan klien,

financial distress,

opini audit tidak

berpengaruh terhadap

auditor switching

Pertumbuhan

perusahaan klien

berpengaruh

signifikan terhadap

auditor switching,

sedangkan ukuran

KAP, ukuran

perusahaan klien,
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Nabila

(2011)

Dasar dan kimia

di BEI

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Auditor Switching

(studi empiris

pada perusahaan

manufaktur di

BEI)

pergantian

manajemen dan

opini audit

Ukuran KAP,

ukuran perusahaan

klien, Tingkat

pertumbuhan

Klien, Financial

distress, Audit

Tenure

kesulitan keuangan,

pergantian manajemen

dan opini audit tidak

berpengaruh terhadap

auditor switching

Audit tenure

berpengaruh positf

dan signifikan

terhadap auditor

switching, ukuran

KAP berpengaruh

negatif dan signifikan

sedangkan ukuran

klien, financial

distress dan tingkat

pertumbuhan klien

tidak berpengaruh

terhadap auditor

switching
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Ni kadek

(2010)

Frida aurora

prahartati

(2013)

Mengapa

Perusahaan

Manufaktur yang

Terdaftar Di BEI

Melakukan

Pergantian KAP

Analisis Faktor-

Faktor yang

Mempengaruhi

Auditor Switching

Opini going

concern,pergantian

manajemen,

reputasi auditor,

kesulitan

keuangan

Pergantian

manajemen, opini

audit, ukuran

perusahaan klien,

fee audit

Pergantian

manajemen dan

kesulitan keuangan

berpengaruh terhadap

auditor switching,

sedangkan opini going

concern dan reputasi

auditortidak

berpengaruh terhadap

auditor switching

Ukuran perusahaan

klien berpengaruh

terhadap auditor

switching, sedangkan

pergantian

manajemen, opini

audit dan fee audit

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran ini akan menunjukan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah Ukuran KAP, Ukuran perusahaan klien, Tingkat pertumbuhan perusahaan
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klien, Financial distress, audit tenure, dan opini audit. Sedangkan variabel

dependen dalam penetitian ini adalah auditor switching

Gambar

Kerangka Pemikiran

H1+

H2-

H3-

H4+

H5+

H6+

H7

Ukuran KAP

Audit Tenure

Opini Audit

Financial Distress

Tingkat Pertumbuhan
Klien

Ukuran Perusahaan
Klien

Auditor
Switching
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2.6 Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching

KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian

jasa professional dalam praktik akuntan publik ( Sukrisno,2012). Ukuran KAP

adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu kantor

akuntan publik. Suatu kantor akuntan publik dapat dikatakan besar apabila dia

telah berafiliasi dengan kantor akuntan big four, mempunyai cabang dan klien-

klien perusahaan besar dan memiliki tenaga profesional diatas 25 orang.

KAP yang besar lebih independen dibandingkan 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 klienya sedikit (Shockley, 1981) (dalam Nabila, 2011).

Sehingga KAP besar seperti big 4 dianggap lebih dapat mempertahankan

indenpendensinya dibandingkan KAP kecil.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia memiliki

sifat self interest maka manajemen akan berusaha menjaga reputasinya di mata

pemegang saham dengan cara mengganti auditornya dengan KAP yang berafiliasi

dengan KAP big 4. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham akan lebih percaya

dengan data akuntansi yang dihasilkan oleh KAP bereputasi (Lestari, 2012).

H1 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor switching
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2.6.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching

Perusahaan klien dalam ukuran yang besar, karena kompleksitas operasinya

dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, sangat

memerlukan auditor yang dapat mengurangi agency cost (Watts dan Zimmerman,

1986 dalam Nirmala 2011). Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa

dalam hubungan keagenan akan menimbulkan agency cost, manajemen sebuah

perusahaan besar kemungkinan akan mempertahankan auditor untuk menghindari

adanya peningkatan agency cost yang disebabkan adanya peningkatan pemisahan

antara manajemen dan kepemilikan pada perusahaan dengan ukuran besar.

H2 : Ukuran perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap auditor
switching

2.6.3 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Klien Terhadap Auditor Switching

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan ukuran seberapa baik

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya baik di dalam industrinya

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992

dalam Nabila, 2011). Ketika bisnis mengalami pertumbuhan, permintaan akan

auditor yang indepeden dan berkualitas tinggi untuk mengurangi biaya agensi

dibutuhkan dalam peningkatan ekspansi perusahaan.

Teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik dalam keagenan dapat

menimbulkan biaya agensi. Salah satu biaya agensi yang dimaksud adalah fee

audit. Fee audit pada masa awal kerja auditor akan cukup tinggi karena diperlukan

biaya start up yang cukup tinggi untuk mengetahui lingkungan bisnis klien

(Wijayanti, 2010). Oleh karena itu, perusahaan yang sedang berusaha menekan
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biaya agensinya seperti perusahaan yang sedang tumbuh cenderung akan

mempertahankan auditornya. Dengan demikian hipotesisnya dapat dirumuskan :

H3 : Tinggkat pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh negatif terhadap
auditor switching

2.6.4 Pengaruh Financial DistressTerhadap Auditor Switching

Francis dan Wilson (1998) dalam Nirmala (2013) mengatakan perusahaan

klien yang bangkrut dan mengalami posisi keuangan yang tidak sehat mungkin

akan lebih mencari auditor yang memiliki indenpendensi tinggi untuk

meningkatkan kepercayaan dari para pemegang sahamdan kreditur serta untuk

mengurangi resiko litigasi.

Berdasarkan teori agency yang menyatakan bahwa manusia bersifat self

interest, manajemen perusahaan yang sedang mengalami keuangan cenderung

akan mencari auditor yang memiliki independensi tinggi untuk mempertahankan

reputasi manajemen serta kepercayaan dari principal.

H4 : Financial distress berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.6.5 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Auditor Switching

Novia (2013) 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 ketahun akan

kurang krearif dalam merancang prosedur audit. Masa perikatan yang panjang

juga memberikan hasil familiaritas 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.
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Berdasarkan teory agency yang menyatakan bahwa manusia tidak menyukai

resiko, maka pihak manajemen akan melakukan pergantian auditor untuk

meningkatkan kepercayaan dari pihak principal

H5 :Audit tenure berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.6.6 Pengaruh Opini Auditor 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 untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak

memberikan opini wajar tanpa pengecualian sesuai harapan manajer perusahaan,

maka kemungkina manajer akan mengganti auditor dengan auditor lain yang

dapat memberikan pendapat sesuai dengan keinginan manajer Darmayanti dan

Sudarma (2007) .Berdasarkan teory agensi yang mengasumsikan bahwa manusia

bersifat self interest, manajer akan mengganti auditornya apabila memperoleh

opini selain wajar tanpa pengecualian dari auditor. Hal tersebut dikarenakan opini

yang diberikan auditor akan mempengaruhi kompensasi yang diterima manajer.

Dari hal ini ditarik sebuah hipotesis :

H6 :Opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.6.7 Auditor Switching.

Auditor switching merupakan perilaku perusahaan dalammelakukan

pergantian auditornya.Hal ini disebabkan adanya kewajiban untuk melakukan

rotasi auditor. Pergantian auditor secara wajib atau sukarela dapat dibedakan atas
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dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor.

Dari penelitian mengenai audit switching, seperti Ekka, 2011 yang memperolah

hasil penelitian bahwa Ukuran KAP, Ukuran perusahaan klien dan financial

distress secara simultan mempengaruhi audit switchingdan penelitianyang

dilakukan Anjar dan Didin (2011) memperoleh hasil Ukuran KAP, ukuran

perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan klien, kesulitan keuangan perusahaan,

pergantian manajemen dan opini audit secara simultan (bersama-sama)

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.. Maka dari hal tersebut

ditariklah sebuah hipotesis :

H7 : Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan klien, Tingkat pertumbuhan
perusahaan klien, Financial distress,audit tenure, opini audit secara simultan
berpengaruh terhadap auditor switching


