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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akuntan publik adalah pihak independen yang mampu menjembatani 

benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham dengan pihak agen, 

yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran akuntan 

publik adalah memberi opini kewajaran laporan keuangan yang di sajikan 

perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor 

harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak 

saja bagi dunia bisnis tetapi juga masyarakat luas (Wibowo dan Hilda,2009). 

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk media komunikasi pihak 

manajemen atas posisi keuangan serta kinerjanya dalam periode tertentu. Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak eksternal maupun pihak 

internal. Pihak eksternal ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen 

perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan 

(Mulyadi 2009). 

Idependensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk independensi 

auditor. Independence in fact dan independence in appearnace. Independence in 

fact menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah 

auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. independence in appearnace 

menuntt auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain 
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mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter et 

al.,2003 dalam Abdillah da Sabeni 2013). 

Independensi mutlak harus ada apa diri auditor ketika ia menjalankan tugas 

pengauditan yang mengharuskan auditor member atestasi atas kewajaran laporan 

keuangan kliennya. Wajar adanya jika penggunaan laporan keuangan, regulator, 

dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa independen 

dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah berat 

karena kantor akuntan publik selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa 

non-audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini 

menambah besar jumlah dependensi secara financial kantor akuntan akuntan 

kepada kliennya. 

Flint (1988) dalam Divianto 2011 berpendapat bahwa independensi akan 

hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini 

dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti 

itu adalah audit tenure yang panjang. Auditor berpendapat bahwa audit tenure 

yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan 

nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien 

mereka, yang dapat mencapi tahap dimana independensi auditor terancam. Audit 

tenure yang panjang juga memberikan hasil familliaritas yang tinggi dan 

akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurutn ketika mereka 

mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif 

dari bukti saat ini. 
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Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk 

mencegah auditor terlalu dekat atau berinteraksi dengan klien sehingga 

mengganggu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan 

pergantian KAP dan auditor secara wajib (mandatory) yang dilandasi peraturan 

dan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara wajib diharapkan 

akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara 

fakta (Giri, 2010 dalam Wijayani dan Januarti, 2011). 

Mautz dan Sharaf (1961) dalam Divianto 2011 juga percaya bahwa 

hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecendrungan 

kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan 

klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan 

ekonomik yang kuat antar auditor terhadap klien. Semakin tinggi keterikatan 

auditor secara ekonomik dengan klien, makin tinggi kemungkinan auditor 

membiarkan klien untuk memilih metode akuntansi yang ekstrim. Kekhawatiran 

ini memiliki bukti yang kuat yaitu kasus yang terjadi pada Enron dan KAP besar 

Andersen. 

Kesulitan keuangan terdiri dari likuiditas sampai dengan kondisi perusahaan 

berpotensi bangkrut. Banyak faktor menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan 

perusahaan, baik dari dalam maupun luar perusahaan, namun serangkaian 

keputusan manajemen yang salah adalah penyebab yang sering mengakibatkan 

perusahaan ambruk. Sinarwati (2010) menyatakan perusahaan klien terancam 

bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian 

auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan 
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pergantian KAP. Pergantian auditor juga disebabkan karena perusahaan sudah 

tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit dibebankan oleh 

KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan. 

Selain Enron, di indonesia juga terjadi kasus yang melibatkan auditor 

eksternal dan kliennya. Kasus yang menimpa akuntan publik JAS yang diindikasi 

melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River 

internasional Tbk, menyebabkan munculnya keraguan atas opini audit dan 

akibatnya masyarakat mengkritik profesi auditor. Kasus tersebut muncul setelah 

adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi 

penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah 

pada laporan keuangan PT Great River Tbk yang mengakibatkan perusahan 

tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. 

Berdasarkan investigasi Papepam menyatakan bahwa akuntan publik yang 

memeriksa laporan keuangan PT Great River Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh 

karenanya, Mentri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah 

membekukan izin akuntan publik JAS selama dua tahun karena terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 

berkaitan dengan laporan auditan atas laporan keuangan konsolidasi PT. Great 

River Tbk tahun 2003 (Hutabarat, 2012:2). 

Pergantian auditor dibedakan menjadi dua yaitu pergantian wajib 

(mandatory) dan pergantian sukarela (voluntary). Pergantian secara wajib 

dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah 

yang berlaku umum, sedangkan pergantian secara sukarela dilakukan oleh 
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perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan 

pergantian auditor. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada pergantian sukarela 

adala apabila auditor mengundurkan diri dari perusahaan atau klien mengganti 

jasa auditor dengan auditor yang baru karena ketidak puasan dari pekerjaan 

auditor tersebut. 

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor 

akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur 

kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan 

Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum 

atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-

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

berturut-turut. 

Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, pertama, 

pembelian jasa audit umum menjadi enam tahun berturur-turut oleh kantor 

akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang 

sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima 

kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada 

klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3).  
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Adanya Chief Executive Officer (CEO) baru mungkin akan merubah 

kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti 

dan Sudarma, 2008). Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien 

untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan 

akuntansi perusahaan. Sinarwati (2010), dan Wijayanti (2011) berhasil 

membuktikan adanya pengaruh pergantian manjemen pada pergantian auditor. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2008), 

menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi pergatian 

auditor. 

Pergantian KAP oleh perusahaan sebelum masa rotasi berahir sesuai 

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 

menimbulkan kecurigaan oleh pihak pemilik perusahaan serta pihak yang 

berkepentingan didalamnya mengenai kondisi keuangan serta kondisi perusahaan. 

Manfaat adanya rotasi KAP adalah meningkatkan lingkungan kopetitif audit 

akibat meningkatnya kebutuhan akan jasa audit pada perusahaan go pulik maupun 

yang non publik, dan mengurangi biaya audit. Perusahaan memiliki banyak 

pilihan KAP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, juga adanya pilihan 

biaya audit (mencari KAP dengan fee audit yang lebih murah) Prastiwi (2009). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Divianto pada tahun 

2011. Namun terdapat perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan Divianto. Penelitian ini menambahkan variabel 

independen financial distress. Variabel ini juga merupakan rekomendasi dari 

penelitian Divianto (2011), sehingga variabel dependen yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah pergantian auditor dan variabel independen yang digunakan 

adalah pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan klien, dan financial 

distress. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif perusahaan dalam 

melakukan pergantian auditor? 

2. Apakah opini audit berpengaruh negatif perusahaan dalam melakukan 

pergantian auditor? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif perusahaan dalam melakukan 

pergantian auditor? 

4. Apakah financial distress berpengaruh positif  perusahaan dalam melakukan 

Pergantian auditor? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya 

penyimpangan permasalahan dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka 

penulis membatasi permasalahan pada pergantian manajemen, opini audit, ukuran 

perusahaan klien dan financial distress selain itu data yang digunakan lebih 

berfokus pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh positif pergantian manajemen terhadap pergantian 

auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh negatif opini audit terhadap pergantian auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pergantian 

auditor. 

4. Untuk menguji pengaruh positif financial distress terhadap pergantian auditor. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat serta berguna bagi pihak lain, 

antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

bagi kantor akuntan publik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan gambaran mengenai alasan-alasan dibalik perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor, sehingga dapat membantu proses monitoring 

oleh kantor akuntan publik. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi informasi kepada 

para investor alasan-alasan dibalik perusahaan melakukan pergantian auditor 

sehingga tidak ada kecurangan diantara kedua belah pihak. 
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3. Kontribusi ilmu akuntansai 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

manajemen perusahaan mengenai pergantian auditor sehingga manajemen 

dapat mengetahui faktor  yang menyebabkan terjadinya pergantian auditor. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian 

auditor. 
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