
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Jensen dan Meckling (1987) menyatakan bahwa teori keagenan (agency theory) merupakan

suatu hubungan permasalahan yang timbul ketika agent melakukan tindakan untuk

memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan principal. Dalam

teori keagenan seharusnya auditor independen berperan untuk mengurangi agency cost, namun

fenomenanya teori keagenan juga mencakup hubungan antara auditor (agent) dan manajemen

(principal). Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari oleh auditor.

Situasi yang demikian akan cenderung menimbulkan ketergantungan auditor kepada kliennya,

sehingga auditor sering kali merasa kehilangan independensinya dan harus mengakomodasi

berbagai kepentingan klien dengan harapan agar kerjasama antara auditor dengan klien tidak

terputus.

2.2 Client’s Bargaining Power

Client’s bargaining power berbicara mengenai kekuatan perusahaan (manajemen) dalam

menegosiasikan kepentingan dengan auditor (Sumarwoto, 2006). Bargaining power ini sangat

erat kaitannya dengan isu independensi auditor. Dalam situasi konflik, klien mencoba membuat

auditor setuju pada laporan yang menguntungkannya dengan memaksakan pinalti pada auditor

jika menolak

2.3 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa

audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan

untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut. Adibowo  (2009) mengungkapkan bahwa regulasi

membatasi audit tenure agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama

lain sehingga kualitas audit tetap terjaga dengan hasil opini audit yang objektif.

2.4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.359/KMK.06/2003 pasal 2

tentang “Jasa Akuntan Publik”



KMK RI No. 359/KMK.06/2003 ini mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang menyatakan KAP paling

lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama

untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2.5 Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien.

Ketika pergantian auditor dilakukan karena peraturan yang membatasi tenure, yang terjadi

adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Dalam hal ini, yang terjadi adalah pergantian auditor

secara wajib (mandatory auditor switching). Sebaliknya, jika klien mengganti auditornya ketika

tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah pergantian auditor

secara sukarela (voluntary auditor switching).

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pergantian Manajemen Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching

Pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang

akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa

perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan mengganti KAP-nya karena

manajemen perusahaan yang baru cenderung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan

dan kebijakan akuntansinya. Oleh karena itu, Ha1 dinyatakan sebagai berikut:

H0 = Perubahan manajemen(CEO) tidak berpengaruh terhadap auditor switching

Ha1 = Perubahan manajemen (CEO) berpengaruh terhadap auditor switching

2.6.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching

Manajemen perusahaan berusaha menghindari opini selain unqualified karena bisa

mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer (Chow

dan Rice 1982:327). Jika auditor tidak dapat memberikan opini unqualified (tidak sesuai dengan

harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini



sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Setyarno, 2006). Maka, Ha2 dinyatakan sebagai

berikut:

H0 =  Opini auditor tidak berpengaruh terhadap auditor switching

Ha2 =  Opini auditor berpengaruh terhadap auditor switching

2.6.3 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan alasan bahwa

ketika KAP besar kehilangan satu klien, tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya.

Dengan demikian, KAP yang lebih besar umumnya dianggap memiliki kredibilitas yang lebih

tinggi. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan

kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu (Halim, 1997:79-80). Jadi,

dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan akan cenderung berpindah ke KAP yang size-nya

lebih besar. Oleh karena itu, Ha3 dinyatakan sebagai berikut:

H0 =  Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching

Ha3 = Ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching

2.6.4 Pengaruh Kesulitan Keuangan Klien dengan Auditor Switching

Setyarno dan Juniarti (2006) juga menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering

berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Alasannya adalah karena

perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP, sebagai

akibat dari penurunan kemampuan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Ha4 dinyatakan

sebagai berikut:

H0 =  Kesulitan keuangan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching

Ha4 =  Kesulitan keuangan klien berpengaruh terhadap auditor switching

2.7 Penelitian Terdahulu

a. Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan

mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif auditor dan perspektif perusahaan.

Hasil penelitian Kadir menunjukkan bahwa pergantian manajemen, jasa-jasa lain selain jasa

audit, opini akuntan, dan preferensi kreditur berpengaruh signifikan terhadap perusahaan



untuk berpindah KAP; kesulitan keuangan tidak berpengaruh, sedangkan untuk fee audit tidak

dapat dilakukan pengujian karena data yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan.

b. Penelitian  yang  dilakukan  Mardiyah  pada  tahun  2002  bertujuan  untuk mengetahui

pengaruh perubahan kontrak, keefektifan auditor, reputasi klien, biaya audit,  faktor  klien,

dan  faktor  auditor  terhadap auditor  changes dengan menggunakan analisis regresi dan

model RPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap

auditor  changes.

c. Kawijaya dan Juniarti (2002) melakukan penelitian tentang perpindahan auditor pada

perusahaan-perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo yang pernah diaudit oleh KAP. Hasilnya

menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang signifikan bahwa qualified audit opinion, merger,

management changes, dan expansion merupakan variabel yang memprediksi perpindahan

auditor.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Damayanti dan Sudarma (2008). Variabel yang

digunakan Damayanti dan Sudarma yaitu pergantian manajemen,  opini, fee audit, dan

solvabilitas sebagai proksi kesulitan keuangan..

Penulis mengganti 1 variabel dan 1 proksi yaitu mengganti variabel fee audit dengan size KAP,

dan mengganti rasio solvabilitas dengan ICR sebagai proksi kesulitan keuangan klien. Alasannya

karena variabel sebelumnya yang digunakan dalam penelitian Damayanti dan Sudarma (2008)

tidak memberikan hasil yang signifikan. Peneliti memperpanjang periode penelitian yang

dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008) yang hanya terbatas tiga tahun (2003-2005),

menjadi lima tahun (2006-2010). Hal ini terkait dengan KMK RI Nomor 359/KMK.06/2003

pasal 2. Tambahan periode penelitian tersebut diharapkan akan mempengaruhi hasil penelitian

ini.


