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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori ini membahas adanya konflik kepentingan antara agen dengan 

prinsipal, dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen Jensen dan 

meckling (1976) yang dikutip oleh Sulistiarini dan sudarno (2012). Masalah yang 

kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah adanya asimetri informasi, 

dimana agen lebih banyak memiliki informasi dari pada prinsipal. Asimetri 

informasi ada dua jenis yaitu adverse selection dan moral hasard. Kesulitan bagi 

prinsipal untuk memastika apakah agen sebenarnya telah bertindak untuk 

memaksimumkan principal, guna meyakini hal tersebut maka principal 

menggunakan auditor. Tugas dari auditor diantaranya memberikan pendapat atas 

kewajaran laporan keuangan. 

Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarka pada teori agensi. 

(Sulistiarini dan Sudarno, 2012:2). Baik principal maupun agent ingin 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindari dari resiko yang 

mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen 

berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal) yang berbeda 

kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi 

yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. 

Teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama ketiga dimana pergantian 

manajemen dan ukuran perusahaan klien dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan utuk melakukan pergantian auditor. 
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2.1.2 Pergantian Auditor 

Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk berpindah auditor. Hal ini muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. 

Berdasarkan bukti teoritis, dengan adanya rotasi auditor mengakibatkan perikatan 

auditor (audit tenure) yang lebih pendek dan perusahaan akan melakukan 

perpindahan auditor (Nasser et al, 2006:4 dalam Prahartari 2013). Dalam 

menerima suatu perikatan, seorang auditor memiliki tanggung jawab profesional 

terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntansi publik lainya. Oleh 

karena itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan 

hubungan dengan klien yang telah ada tidak boleh dianggap remeh. 

Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit 

terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibebankn menjadi dua, yaitu 

terutama audit atas klien baru.(1) klien yang sama sekali belum pernah diaudit 

dan(2) klien pindah dari KAP lain. Auditor harus memahami terlebih dahulu latar 

belakang serta informasi-informasi yang berhubungan dengan entitas bisnis klien 

untuk memperoleh pemahaman yang memadai sebelum menendatangani kontrak 

penugasan audit. 

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas 

dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dan isu independensi auditor. Jika 

pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi 

klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih 

kepada auditor (Febrianto, 2009). Perhatian pada sisi klien seperti kesulitan 

keuangan perusahaan, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan/ownership, 
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initial public offering, ukuran perusahaan klien dan sebagainya. Perhatian dari sisi 

auditor seperti fee audit, kualitas audit,opini audit, dan sebagainya. 

Perusahaan yang mengganti audit akan mengeluarkan biaya yang 

seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila di tetap menggunakan auditor yang 

sama. Contohnya, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan 

menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan 

keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya awal (start-up) yang lebih 

tinggi, yang ahirnya dapat menaikan fee audit. Selain itu, auditor yang 

menjelaskan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan 

yang tinggi (Pratitis, 2012:28). 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat 

disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti 

karena kemauan sendiri. Manajer merupakan pihak yang memegang peran penting 

dalam perusahaan, yang secara aktif melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, serta pengendali jalannya oprasional suatu perusahaan. Untuk 

mencapai target yang ditetapkan, dibutuhkan manajemen yang mampu bekerja 

dengan solid dan berkontribusi maksimal demi mencapai tujuan perusahaan 

(Damayanti dan Sudarman,2007 dalam Juliantari dan Rasmini, 2013). 

Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan 

kebijakan dalam perusahaan. Begitu pula dalam hal pemilihan KAP. Jika 
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manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang baru lebih bisa diajak bekerja 

sama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, 

disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan 

digunakannya dan pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahan. Perusahaan 

akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya 

(Nagy, 2005 dalam Sinarwati 2010). 

Perubahan manajemen juga diikuti perubahan lainnya, seperti kebijakan 

dalam bidang akuntansi dan keuangan yang memungkinkan klien untuk merubah 

Kantor Akuntan Publik. Manajemen memerlukan auditor yang berkualitas dan 

mampu memenuhi tujuan pertumbuhan yang cepat. Manajemen yang baru 

memiliki kecenderungan untuk mencari Kantor Akuntan Publikyang selaras 

dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Abdillah dan Sabeni, 2013).  

 

2.1.4 Opini Audit 

Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang di berikan oleh 

auditor dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui 

tentang kewajaran laporan keuangannya. Dalam Standar Profesi Akuntansi Publik 

tahun 2001 dijelaskan bahwa tujuan audit oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai posisi keuangan, hasil usaha 

dan perubahan ekuitas sesuai dengan prinsip akuntan berlaku umum di Indonesia. 

Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak sesuai 

dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin 

dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (tandirerung 

2006) dalam Damayanti dan Sudarman (2007). 
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Mulyadi (2009) menyatakan bahwa setiap opini yang dikeluarkan auditor 

atas dasarnya masing-masing, yaitu: 

 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap 

auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai 

kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan setandar 

akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang 

memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang 

paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik klien maupun oleh 

pihak-pihak berkepentingan lain. 

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan 

keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada 

keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau 

modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar 

tanpa pengecualian (unqualified), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan 

klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum di Indonesia. 

 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas 

(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph) 

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam 

keadaan tertentu yang mungkin mengharuskan tertentu yang mungkin 
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mengharuskanya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab 

utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam 

laporan audit baku adalah: 

1. Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi bertema umum, 

2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, 

3. Audit setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 

4. Penekanan atas satu hal, 

5. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

6. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan 

auditor lain. 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan 

ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mngenai laporan 

keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan 

dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara 

wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka 

dikeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian paragraf penjelas. 

 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qulified) 

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seseorang auditor memberiakn 

pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu: 

1. Klien membatasi ruang lingkup audit 
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2. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor 

menyebankan auditor tidak dapat melaksanakan proses audit penting, 

3. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, 

4. Ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan 

dalam menyusun laporan keuangan. 

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah 

disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau 

terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat 

penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondidi tersebut, audit dapat 

mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified). 

 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse) 

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan 

klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha,perubahan 

ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan 

keuangan tidak disusun berdasrkan standar akuntansi keuangan. 

Sealin itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor 

dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya 

tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberikan pendapat tidak wajar 

oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama 
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sekali tidak dapat dipercaya,sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan. 

 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 

Jika audito tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini 

disebut laporan tanpa pendapat (disclaimer). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, 

yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, 

kemudian karena audit dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek 

kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini 

disclaimer. 

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak 

wajar adalah ketidak wajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer) karena ia tidak cukup 

memperoleh bukti atau kurang memilih pengetahuan mengenai kewajaran laporan 

keuangan auditan atau karena adanya ketidak tercapaian kata sepakat dengan 

klien. 

 

2.1.5 Ukuran Perusahaan Klien 

Ukuran perusahaan klien merupakan besar kecilnya ukuran sebuah 

perusahaan yang dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. 

Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar semakin besar maka 

mengidikasikan perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya Wijayani 

(2011). Semakin perusahaan tumbuh menjadi perusahaan yang besar maka jumlah 
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hubungan agensi yang tercipta juga akan semakin meningkat pula. Oleh karena 

itu, keadaan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan KAP yang lebih 

independen guna mengurangi resiko. 

 

2.1.6 Financial distress 

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan kondisi perusahaan yang 

sedang dalam kesulitan keuangan (Aprilia,2013). Kondisi keuangan perusahaan 

merupakan suatu gambaran umum perusahaan. Kondisi keuangan dapat menjadi 

salah satu hal yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Ketidak pastian dalam bisnis pada 

perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) 

menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Kesulitan 

keuangan yang dialami oleh perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut 

untuk mengganti auditor dengan alasan keuangan (Abdilah dan Sabeni, 2013). 

Ketidak pastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalmai 

kesulitan keuangan dapat menimbulkan suatu kondisi yang mendorong 

perusahaan untuk berpindah Kantor Akuntan Publik (KAP). Ancaman terhadap 

kesulitan keuangan juga merupakan biaya yang akan dihadapi perusahaan. Karena 

pihak manajemen cendrung menghabiskan waktu yang lebih banyak yang 

dilakukan untuk menghindari kebangkrutan dari pada untuk membuat keputusan-

keputusan untuk mengelola perusahaan yang lebih baik. 

Financial Distress dapat diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio atau perbandingan antara modal sendiri dan modal yang 
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diperoleh dari luar perusahaan atau kreditur. Hutang ini muncul karena tidak 

semua kebutuhan modal mampu dipenuhi oleh modal sendiri tau dengan 

perolehan dari penjualan saham sehingga perusahaan biasanya akan mencari 

tambahan modal melalui hutang. Hutang yang diperhitungkan di sini terdiri dari 

hutang jangka pendek dan jangka panjan. Rasio ini memberikan gambaran 

struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat diamati tingkat resiko tak 

tertagihnya suatu hutang. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Kajian Hasil Penelitian 

1. Eka Aprilia 2013 - Pengaruh negatif Ukuran 

KAP terhadap auditor 

switching. 

- Pengaruh positif Pergantian 

manajemen terhadap 

auditor switching. 

- Pengaruh positif 

Kepemilikan publik 

terhadap auditor switching. 

- Pengaruh positif Financial 

distress terhadap auditor 

switching. 

- Ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap auditor 

switching. 

- Pergantian manajemen, 

kepemilikan publik dan 

financial distress tidak 

berpengaruh terhadap 

auditor switching. 

2. Divianto 2011 - Pengaruh Ukuran KAP 

terhadap auditor switching. 

- Pengaruh Opini audit 

terhadap auditor switching. 

- Ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap 

auditor swiching. 

- Opini audit berpengaruh 

negatif terhadap auditor 

switching. 

3. Endina 

Sulistiarini, 

sudarno 2012 

- Pengaruh negatif Ukuran 

KAP terhadap pergantian 

KAP. 

- Pengaruh positif Kesulitan 

keuangan terhadap 

pergantian KAP. 

- Pengaruh positif 

kepemilikan publik 

- Ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Kesulitan Keuangan 

tidak berpengaruh 

terhadap pergantian 

KAP. 
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terhadap pergantian KAP. 

- Pengaruh positif pergantian 

manajemen terhadap 

pergantian KAP 

- Pengaruh positif pergantian 

komite terhadap pergantian 

KAP. 

- Kepemilikan publik 

tidak berpengaruh 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Pergantian manajemen 

berpengaruh positif 

terhadap pergantian KAP 

- Pergantian komite tidak 

berpengaruh terhadap 

pergantian KAP 

4. Evi dwi wijayani 

dan Indria 

januarti,2011 

- Pengaruh positif Pergantian 

manajemen terhadap 

pergantian KAP. 

- Pengaruh negatif pergantian 

manajemen terhadap 

pergantian KAP. 

- Pengaruh positif Opini audit 

terhadap pergantian KAP. 

- Pengaruh positif Financial 

distress terhadap pergantian 

KAP. 

- Pengaruh positif Presentase 

perubahan ROA terhadap 

KAP. 

- Pengaruh negatif Ukuran 

klien terhadap pergantian 

KAP. 

- Pergantian manajemen 

berpengaruh positif 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Opini audit, Financial 

distress,presentase 

perubahan ROA dan 

ukuran klien tidak 

berpengaruh terhadap 

pergantian KAP. 

5. Ni Kadek 

Sinarwati, 2010 

- Pengaruh positif Opini 

going concern terhadap 

pergantian KAP. 

- Pengaruh positif Pergantian 

manajemen terhadap 

pergantian KAP. 

- Pengaruh negatif Reputasi 

auditor terhadap pergantian 

KAP.  

- Pengaruh positif Kesulitan 

keuangan terhadap 

pergantian KAP. 

- Opini going concern 

tidak terhadap pergantian 

KAP. 

- Pergantian manajemen 

berpengaruh terhadap 

pergantian KAP. 

- Reputasi auditor 

berpengaruh negatif 

terhadap pergantian 

KAP.  

- Kesulitan keuangan 

berpengaruh positif 

terhadap pergantian 

KAP. 

6.  Niwayan ari 

juliantari dan Ni 

ketut rasmini, 

2013 

- Pengaruh negatif Opini 

audit terhadap auditor 

switching. 

- Pengaruh positif pergantian 

manajemen terhadap 

- Opini audit dan 

pergantian manajemen 

tidak berpengaruh 

terhadap auditor 

switching. 
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auditor switching. 

- Pengaruh negatif Ukuran 

KAP terhadap auditor 

switching. 

- Pengaruh positif Ukuran 

perusahaan terhadap 

auditor switching. 

- Ukuran KAP 

berpengaruh negatif 

terhadap auditor 

switching. 

- Ukuran perusahaan 

terhadap auditor 

switching. 

 

7. Titis boning 

abidillah dan 

Arifin sabeni, 

2013 

- Pengaruh negatif kebijakan 

dividen terhadap pergantian 

KAP. 

- Pengaruh positif  Audit 

tenure terhadap pergantian 

KAP. 

- Pengaruh kepemilikan 

saham manajemen terhadap 

kepentingan KAP. 

- Pengaruh positif Financial 

distress terhadap pergantian 

KAP. 

- Pengaruh positif Jumlah 

anggota dewan komisaris 

terhadap pergantian KAP. 

- Kebijakan diviven 

berpengaruh negatif 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Audit tenure 

berpengaruh positif 

terhadap pergantian 

KAP. 

- Kepemilikan saham 

manajemen,Financial 

distress dan Jumlah 

anggota dewan komisaris  

terhadap pergantian 

KAP. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti mengindikasikan faktoe-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan auditor switching terlihat dari pergantian manajemen, opini audit, 

ukuran perusahaan klien, perubahaan fee audit, dan financial distres. 

Wijayanti (2010) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hal tersebut menunjukan 

bahwa kebijakan dan pelaporan keuangan KAP lama tetap dapat diselaraskan 

dengan kebijakan manajemen baru dengan cara melakukan negosiasi ulang antar 

kedua pihak. 
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Prahartari (2013) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching, sehingga perusahaan tetap menggunakan 

KAP yang sama walaupun opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya 

bukanlah opini wajar tanpa pengecualian. 

Fadhilah (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien tidak  

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching selama lima tahun berturut-

turut. 

Wijayanti (2010) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching.pembayaran fee audit yang mahal pada kondisi tertentu 

akan semakin membebani perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan 

pergantian KAP. 

Wijayanti (2010) menyatakan bahwa financial distress tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching selama empat tahun pengamatan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 

Hubungan Antar Variabel 

      X1(+) 

     X2(-) 

     X3(+) 

     X4(+) 

     

Pergantian Manajemen 

Opini Audit 

Ukuran Perusahaan Klien 

Financial distress 

Pergantian auditor 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pergantian Manajemen dengan Pergantian Auditor 

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran 

dewan direksinya. Damayanti dan Sudarman (2007;1) menyatakan bahwa 

pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat 

disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti 

karena kemauannya sendiri. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik 

direktur atau komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan 

perusahaan. 

Dalam penelitian Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa, manajemen yang 

baru berharap bahwa KAP yang baru lebih bisa diajak bekerja sama dan lebih bisa 

memberikan opini seperti yang diharapkan manajemen, disertai dengan adanya 

preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, pergantian KAP 

dapat terjadi dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Sinarwati (2010) 

yang membuktikan pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap 

pergantian auditor. 

H1: Pergantian manajemen berpengaruh secara positif terhadap pergantian 

auditor. 

 

2.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap pergantian auditor. 

Opini audit merupakan pernyataan oleh auditor yang berisi mengenai suatu 

asersi dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat klien. Ketidak 

puasan atas pendapat auditor menyebabkan timbulnya ketenggangan hubungan 
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antara manajemen KAP sehingga perusahaan akan mengganti KAP-nya. Terdapat 

beberapa opini yang diberikan oleh auditor. Antara lain, opini wajar dengan 

pengecualian atau yang disebut qualified audit opinion memang cenderung 

kurang disukai oleh klien karena opini tersebut mengindikasikan terdapat masalah 

dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung 

negatif. 

Dalam Juliantari dan Rasmini (2013) memperoleh bukti empiris bahwa 

perusahaan mengganti KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian 

atas laporan keuangannya. Dengan demikian, perusahaan klien yang mendapat 

opini wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat cenderung akan 

berganti KAP. Hal ini didukung oleh penelitian Divianto (2011) yang 

membuktikan opini auditor berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

H2: Opini audit berpengaruh secara negatif terhadap pergantian 

auditor. 

 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Pergantian auditor. 

Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan 

yang dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. 

Semakin besar total akiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar 

pula ukuran perusahaan itu Wijayani (2011). 

Semakin besar ukuran dari perusahaan maka hubungan antara prinsipal 

dengan agen semakin besar maka pihak pemilik atau prinsipal akan semakin sulit 
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dan semakin kolpleks untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dari pada 

mengutamakan kepentingan prinsipal. Dengan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan klien, maka akan semakin 

sering pula perusahaan melakukan pergantian auditor. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suparlan dan Andayani (2010) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap 

pergantian auditor. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap 

pergantian auditor 

 

2.4.4 Pengaruh Financial Distres terhadap Pergantian Auditor. 

Kondisi keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang 

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergantian KAP 

karena kondisi keuangan merupakan gambaran umum keadaan perusahaan. 

Ketidak pastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

kesulitan keuangan menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan melakukan 

perpindahan KAP. 

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh 

KAP yang mengauditnya karena sedang menurunnya kondisi keuangan dapat 

menjadi sebab perusahaan melakukan pergantian KAP. Kesulitan keuangan yang 

diprosikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap 

pergantian KAP (Sinarwati 2010). Hal ini didukung oleh penelitian Sinarwati 
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(2010) yang membuktikan financial distress  berpengaruh positif terhadap 

pergantian auditor. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis berikutnya 

sebagai berikut: 

H5: Financial distress berpengaruh secara positif terhadap pergantian 

auditor. 
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