
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik disebut auditor switching.

Hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik dan klien kemungkinan

menciptakan suatu resiko pada berlebihannya keakraban (excessive  familiarity) yang dapat

mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP. Hal ini mendorong munculnya usulan

perlunya diadakan rotasi wajib auditor yang bersifat mandatory (AICPA, 1978a; AICPA 1978b

dalam Nagy, 2005).

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan diberlakukan

secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya

KMK RI Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002), serta Peraturan Menteri Keuangan RI

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

Peraturan mengenai rotasi wajib auditor yang membatasi audit tenure merupakan suatu bukti

bahwa pemerintah mengkritisi isu independensi auditor. Secara tidak langsung, dengan adanya

peraturan ini menunjukkan bahwa fenomena terkait isu independensi auditor nyata terjadi di

Indonesia. Namun, seiring persaingan dunia usaha yang semakin ketat, audit atas laporan

keuangan perusahaan seharusnya bukan lagi menjadi suatu pemenuhan kewajiban atas ketentuan

undang-undang semata tetapi menjadi suatu kebutuhan penting mengingat perlunya good

corporate governance yang selalu menekankan transparency, accountability, fairness,

responsibility, dan independency.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang

mempengaruhi auditor switching. Secara singkat, faktor-faktor seperti size KAP, size klien, dan

tingkat pertumbuhan klien lebih berorientasi pada tuntutan akan kualitas audit yang tinggi.

Sementara kesulitan keuangan klien berkenaan dengan daya beli klien atas jasa audit. Sedangkan

pergantian manajemen dan opini audit lebih mengacu pada client’s bargaining power.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang menjadi

alasan perusahaan mengganti kantor akuntan publiknya, dan membuat penelitian dengan judul



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Auditor Switching pada Perusahaan

Manufaktur  yang Terdaftar di BEI.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching?

2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching?

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching?

4. Apakah kesulitan keuangan klien berpengaruh terhadap auditor switching?

1.2.3 Batasan Masalah

1. Sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan

periode penelitian tahun 2006 - 2010

2. Auditor switching dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian pada tingkat KAP,

tidak memperhatikan pergantian pada tingkat akuntan publik.

3. Penelitian ini difokuskan pada voluntary auditor switching, di mana dikategorikan voluntary

jika masa penugasan KAP masih kurang dari 5 tahun

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen

terhadap auditor switching

2. Menganalisa dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap auditor

switching

3. Menganalisa dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap

auditor switching

4. Menganalisa dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesulitan keuangan klien

terhadap auditor switching

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberi pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan auditor switching.

2.     Bagi Akademisi



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan dan wawasan terhadap

pengembangan literatur terkait auditor switching.

3.    Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai auditor switching.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi tindakan auditor switching pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Faktor- faktor yang menjadi variabel bebas dalam

penelitian ini dibatasi pada empat faktor, yaitu faktor pergantian manajemen, opini audit, ukuran

KAP, kesulitan keuangan klien


