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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Pihak manajemen berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan 

sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini berpotensi dipengaruhi 

kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai 

laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya. Laporan keuangan 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 pertanggung jawaban dana yang mereka investasikan (Mulyadi, 2002). 

Kebutuhan akan pentingnya keandalan informasi inilah yang mendorong 

dibutuhkannya jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan 

bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya 

sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka Mulyadi (2002).  

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. 

Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas 

pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan 

keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah 
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dipengaruhi, (Standar Profesinal Akuntan Publik/SPAP 2001), sehingga auditor akan 

melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. 

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi auditor, termasuk untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan. Terdapat dua bentuk independensi auditor, 

yakni: independence in fact dan independence in appearance. Independence in fact 

menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan auditsecara jujur, tidak berat 

sebelah. Independence in appearance menuntut auditoruntuk menghindari situasi 

yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola 

pikiran yang adil (Winarna, 2005). 

Pada satu sisi muncul berbagai keraguan mengenai independensi tersebut 

yaitu, apakah hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien kemungkinan 

menciptakan suatu ancaman terhadap hubungan yang terjalin diantara 

merekasehingga dapat mempengaruhi obyektifitas dan independensi KAP. Auditor 

yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa 

konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang 

kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka 

(Sumarwoto,2006). 

Ketika auditor menjalankan tugas pengauditan, independensi mutlak harus ada 

pada diri auditor karena mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan 

keuangan kliennya. Wajar jika pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak–

pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor dapat independen dalam 

menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah karena kantor 
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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 finansial kantor akuntan kepada kliennya (Wijayanti, 

2010). 

Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah 

auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga menggangu independensi 

auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP secara wajib 

(mandatory) yang dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor dan 

KAP secara wajib diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara 

penampilan maupun secara fakta (Giri, 2010). 

Adanya pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dilatarbelakangi oleh 

runtuhnya KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, sebagai salah 

satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau Big 5 

(Diaz, 2009). KAP Arthur Anderson telibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh 

kliennya Enron sehingga gagal mempertahankanindependensinya. Skandal ini 

melahirkan The Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002. Kemudian pesan ini 

digunakan oleh berbagai Negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap 

KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib (Suparlan dan 

Andayani, 2010). Sampai saat ini banyak badan regulator dari berbagai Negara yang 

telah menerapkan adanya pergantian KAP secara wajib tersebut. 

Perkembangan Perseroan Terbatas yang sangat pesat di Indonesia berjalan 

seiring dengan deregulasi oleh pemerintah di bidang ekonomi. Pasal 59 ayat (1) 
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Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan keharusan bagi perseroan 

yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan 

surat pengakuan hutang, atau merupakan Perseroan Terbatas Terbuka, untuk 

menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa, 

sebelum perhitungan tahunan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).  

Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  memberlakukan  adanya 

pergantian  KAP  secara  wajib.  Pemerintah  telah  mengatur  kewajiban  pergantian 

KAP  tersebut  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik 

Indonesia  Nomor  359/KMK.06/2003  tentang  “Jasa  Akuntan  Publik”  (pasal  2) 

sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002.  

Peraturan  ini  membahas  mengenai  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  untuk  3  (tiga)  

tahun  buku    berturut-turut.   

Kemudian  peraturan  tersebut  disempurnakan  dengan  dikeluarkannya 

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

tentang  “Jasa  Akuntan  Publik”.  Perubahan  yang  dilakukan  adalah,  pertama, 

pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  suatu  entitas  dapat  

dilakukan oleh  Kantor  Akuntan  Publik  paling  lama  6  (enam)  tahun  buku  

berturut-turut dan oleh  seorang  Akuntan  Publik  3  (tiga)  tahun  buku  berturut-
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turut  (pasal  3  ayat  1). Kedua,  akuntan  publik  dan  Kantor  Akuntan  Publik  dapat  

menerima  kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku 

tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 

ayat 2 dan 3). 

Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan 

profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik 

(untuk selanjutnya disebut KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan 

antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

berpindah dari satu KAP ke KAP lain. 

Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) 

memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. 

Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal 

dari auditor. Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor bisa terjadi secara 

voluntary (sukarela) atau secara mandatory (wajib). Jika pergantian auditor terjadi 

secara voluntary, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya 

kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public 

Offering, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya fee audit, kualitas audit, dan 

sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara mandatory, seperti yang 

terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. 



6 
 

Sumarwoto (2006) juga menyatakan bahwa rotasi KAP (pergantian KAP) bisa 

bersifat mandatory karena peraturan yang mengharuskan tetapi juga bias secara 

voluntary. Bukti empiris menunjukkan, bahwa perusahaan yang melakukan 

pergantian KAP secara voluntary, disebabkan karena KAP yang terdahulu bertindak 

konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga 

perusahaan melakukan pergantian KAP secara voluntary. Pergantian KAP disebabkan 

perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya. Menurut 

Sinarwati (2010), jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan diluar ketentuan 

peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan 

kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya. 

Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik( KAP) 

memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. 

Kawijaya dan Juniarti (2002) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang 

berlokasi di Surabaya dan Sidoarjo. Menemukan bahwa tidak ada bukti yang 

signifikan bahwa qualified audit opinion, merjer, management changes, dan 

expansion merupakan variabel yang menyebabkan perusahaan berpindah kantor 

akuntan publik (KAP). Aryanti (2003) dalam penelitiannya dengan hasil bahwa faktor 

yang mempengaruhi perpindahan KAP adalah kesulitan keuangan perusahaan, 

karakteristik KAP, dan permintaan kreditur/bank (tuntutan/permintaan dari 

pihak/lembaga yang berwenang). 
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Damayanti dan Sudarma (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak menjadi penyebab untuk 

mengganti KAP. Menurut Sinarwati (2010), jika terjadi pergantian KAP oleh 

perusahaan diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan 

pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor 

penyebabnya. 

Suparlan dan Andayani (2010) melakukan penelitian tentang pergantian  KAP 

setelah ada kewajiban rotasi audit. Dalam penelitiannya didapatkan kesimpulan 

bahwa faktor pergantian manajemen, leverage, dan ROE tidak mempengaruhi 

pergantian KAP sedangkan kepemilikan publik dan penambahan jumlah saham 

mempengaruhi pergantian KAP. Ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan 

pergantian KAP, artinya semakin kecil ukuran perusahaan mendorong berganti KAP 

dan mencari KAP yang harga sewanya tidak mahal. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat 

hasil penelitian yang tidak sejalan, oleh karena itu penulis mencoba menguji kembali 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP khususnya 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006 

sampai dengan 2010. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan 

Berpindah Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus pada Perusahaaan Manufaktur 

Yang Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010)”. 
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1.2     Identifikasi Masalah 

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP oleh 

perusahaan. 

2. Apakah opini audit perusahaan berpengaruh terhadap pergantian KAP oleh 

perusahaan. 

3. Apakah financial distress berpengaruh terhadap pergantian KAP oleh 

perusahaan. 

4. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap pergantian KAP 

oleh perusahaan. 

5. Apakah jarak/lokasi berpengaruh terhadap pergantian KAP oleh 

perusahaan. 

6. Apakah ukuran perusahaan (klien) berpengaruh terhadap pergantian KAP 

oleh perusahaan. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

pengaruh pergantian manajemen, opini audit, financial distress (kesulitan keuangan 

perusahaan), ukuran persentase perubahan ROA,jarak/lokasi dan ukuran perusahaan 

(klien) dalam penggantian KAP oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap penggantian 

KAP oleh perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap penggantian KAP oleh 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap penggantian KAP 

oleh perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh persentase perubahan ROA terhadap penggantian 

KAP oleh perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh jarak/lokasi terhadap penggantian KAP oleh 

perusahaan 

6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (klien) terhadap penggantian 

KAP oleh perusahaan 

1.4 Kegunaan Penelitian   

       1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik 

perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan. 

       2. Bagi Regulator 

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan 

praktik perpindahan KAP oleh perusahaan go public yang sangat erat 

kaitannya dengan UUPT dan UUPM. 

        3. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya 

mengenai auditor switching. 
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        4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

pembahasan yang sama. 

1.5      Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), khususnya pada perusahaan manufaktur. Waktu penelitian 

berlangsung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan selesai.


