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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Berikut akan dijabarkan teori-teori yang melandasi penelitian ini, mulai dari 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 

tentang “Jasa Akuntan Publik”, audit tenure, serta perpindahan KAP. 

2.1.1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  

359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” 

Sekarang ini, isu independensi auditor telah semakin penting dalam hal 

pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator 

diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, 

pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu 

independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi 

auditor ataupun masa kerja audit (audit tenure). 

Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib) dengan 

ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tesebut kemudian 

diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 

2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 
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entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 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-

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). Penelitian ini menggunakan dasar Keputusan Menteri Keuangan 

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

karena setting penelitian ini adalah tahun 2006-2010. 

2.1.2 Teori tentang Perpindahan KAP 

Perpindahan KAP merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Bukti teoritis didasarkan pada teori agensi dan informasi ekonomi. 

Permintaan layanan audit muncul terutama dari adanya asimetri informasi. Dalam 

teori agensi, audit independen berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul 

dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). 
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Bukti teoritis mengenai auditor switching didasarkan pada teori agensi. Teori 

keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan 

hubungan keagenan (agency relationship) sebagai hubungan yang timbul karena 

adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk 

melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal. Ada dua bentuk hubungan 

keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer 

dan pemberi pinjaman (bondholder). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiaanya mengatakan : 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more 

persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service 

on their behalf which involves delegating some decision making authority to the 

agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason 

to believe that the agent will not always act in the bestinterests of the principal.” 

menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Para manajer menginginkan 

informasi yang dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah 

kedua belah pihak (agent dan principle) yang berbeda kepentingan. Auditor 

independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku 

mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). 

Halim (1997) perpindahan KAP disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu merjer 

antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan 

terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan 
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publik yang dahulu, dan merjer antara kantor akuntan publik. Pada kondisi dimana 

tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian auditor, terdapat dua kemungkinan 

yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor mengundurkan diri 

atau auditor diberhentikan oleh klien. Apapun kemungkinan yang akan terjadi, 

perhatian utama tetap pada alasan apa saja yang mendasari terjadinya peristiwa 

auditor switching tersebut dan ke mana klien tersebut akan berpindah auditor. Alasan 

pergantian auditor dapat terjadi karena peraturan yang membatasi masa perikatan 

audit, seperti yang terjadi di Indonesia. Alasan lain pergantian karena adanya 

ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka klien akan pindah ke auditor 

yang dapat bersepakat dengan klien. 

 Ardana, Komang, Mujiati, Ayu Sriathi (2008) menggambarkan bahwa 

kuatnya kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu 

bergantung pada kekuatan yang berupa harapan, bahwa hasil tindakannya tersebut 

akan diikuti oleh suatu output tertentu dan daya tarik output tersebut. Teori ini 

mengatakan bahwa motivasi ditentukan oleh pemahaman seseorang terhadap 

hubungan antara usaha dengan kinerja, dan oleh keinginan tehadap hasil yang 

dihubungkan dengan berbagai tingkat kinerja.  

 Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan pemilik, dengan memberikan kepercayaan pengelolaan 

keuangan kepada manager (agent). Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini 

berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, yang 

gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron, skandal ini 
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melahirkan The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002. Pesan ini digunakan oleh 

banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan 

menerapkan rotasi KAP maupun auditor. 

Menurut Dao, Mishra dan Ragunandhan (2008)  dalam penelitiannya menyimpulkan: 

“Thus, shareholder voting—at least with respect to short-tenure clients—is 

not consistent with the findings from other research about auditor tenure surveys 

suggest that investors perceive nonaudit services as affecting auditor independence.” 

 yang artinya menyatakan pemegang saham memandang masa hubungan auditor yang 

lama tidak mempengaruhi kualitas audit.  

Menurut Ismail, Aliahmed, Annuar dan Abdul Hamid (2008) dalam penelitiannya 

menyimpulkan: 

 “the findings shown that auditor switch in Malaysia during the crisis period is 

determined by leverage, sales growth, financing, longevity of audit engagement 

and audit fee.” 

Yang artinya menyatakan perpindahan auditor disebabkan oleh faktor leverage, 

pertumbuhan penjualan, pembiayaan, jangka waktu audit dan fee audit. 

2.1.3 Pergantian Manajemen 

Jansen dan  Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu 

kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk 

melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan 

sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berdasarkan 

argumen di atas dapat disimpulkan bahwa. Kontrak antara principle (pemegang 



16 
 

saham) dan agent (manajemen) merupakan kesepakatan dimana pemilik atau 

pemegang saham perusahaan menunjuk manajemen untuk mengelola perusahaan. 

Auditor switching dapat disebabkan adanya pergantian manajemen yang baru. 

Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa pergantian manajemen 

merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan 

rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya 

manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang 

akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Joher et al., (2000) menyatakan bahwa 

manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi 

tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. 

2.1.4 Opini audit 

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh 

auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang 

diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa 

tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan 

pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 

Menurut Mulyadi (2002) ada lima tipe pokok laporan audit yang diterbitkan 

oleh auditor, yaitu : 

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion 

report) 
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     Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi 

pembatasan    dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan 

mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima 

umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 

2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 

(unqualified opinion report with explanatory language) 

     Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu 

paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit, namun laporan 

keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

klien. 

3. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion 

report) 

Auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan 

audit jika menjumpai kondisi-kondisi berikut ini : 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat 

memperoleh informasi penting karena kondisi yang berada di luar kekuasaan klien 

maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan  

keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 
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4. laporan yang berisi pendapat tidak wajar (adverse opinion report) 

Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan 

secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi 

lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup 

untuk mendukung pendapatnya. 

5. Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (disclaimer of 

opinion report) 

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka 

laporan audit ini disebut laporan tandap pendapat (no opinion report). Kondisi yang 

menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah : 

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

2.1.5 Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan 

kesulitan keuangan. Financial distress (kesulitan keuangan) sebenarnya mempunyai 

berbagai definisi, tergantung pada cara pengukurannya. Baldwin dan Scott (1983) 

menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami financial distress apabila 

perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Atmini dan 

Wuryana (2005) mendefinisikan financial distress jika beberapa tahun perusahaan 
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mengalami laba bersih operasi negatif. Sedangkan Lau (1987) menyatakan bahwa 

perusahaan mengalami financial distress jika melakukan pemberhentian tenaga kerja. 

Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari 

laporan keuangannya. Dalam penelitian ini financial distress diproksikan dengan 

rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati (2010); 

Suparlan dan Andayani (2010). Rasio DER dihitung dengan membandingkan total 

hutang dengan total ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang 

jangka pendek maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan 

total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan komposisi total hutang 

semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin besar 

beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

2.1.6 Persentase Perubahan ROA 

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat 

menggambarkan reputasi klien secara keseluruhan (Sartono, 2004) adalah 

profabilitas. Profabilitas dapat diwakili oleh return on asset (ROA). ROA diperoleh 

dari total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi dan Halim (2007). Dengan 

mengetahui besar rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan secara efisien 

menggunakan aktivanya dalam kegiatan usahanya. 

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk 

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya ROA 
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yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan 

mendapatkan kerugian. Jadi jika perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka 

perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan tetapi jika 

total aktiva yang dipergunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan 

akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan. 

2.1.7 Jarak 

Menurut Tanzil (2011) jarak antara KAP dengan tempat klien berpengaruh 

secara teknis. Perusahaan dapat menentukan untuk memilih auditor berdasarkan 

lokasi dan jarak. Biasanya fee audit diluar biaya transportasi dan lainnya, sehingga 

perusahaan mempertimbangkan untuk memilih auditor yang dekat karena tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan yang terlalu besar. 

Menurut Hay dalam Tuanakotta (2011), menyimpulkan: 

“Location in a large expensive city, or having a balance date during a busy 

season are usually significantly associated with audit fees, and those variables should 

be included in more studies. “ 

Yang artinya lokasi perusahaan yang terletak dikota termahal akan mengeluarkan 

biaya audit yang lebih tinggi daripada kota lainnya. Hasil kajian yang dikemukakan 

memiliki hubungan positif yang sangat konsisten antara “city effect” dan biaya audit. 

2.1.8 Ukuran Perusahaan 

Salah satu tolok ukur besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. 

Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan total aktiva, 

rata-rata total aktiva (Sembiring,2008). 
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 Menurut Menteri Perdagangan Tentang Penerbitan Surat izin Usaha pasal 3, 

ukuran besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset dikurangi dengan 

total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Pengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang penerbitan Surat Izin Usaha pasal 3 adalah sebagai berikut : 

1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan 

kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti 

mengindikasikan faktor-faktor dalam melakukan pergantian KAP dilihat dari 

pergantian manajemen, opini audit, financial distress (kesulitan keuangan 
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perusahaan), ukuran persentase perubahan ROA, jarak/lokasi dan ukuran perusahaan 

(klien). Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap pergantian KAP diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan 

teori yang telah diuraikan diatas, disusun hipotesis yang merupakan alur 

pemikiran dari peneliti., kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.2.1    Review Penelitian Terdahulu 

  Penelitian mengenai penggantian KAP telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan, yaitu : 

                Schwartz dan Menon (1985) meneliti motivasi bagi perusahaan yang gagal 

untuk mengganti auditor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor switching 

meliputi kualifikasi audit, pelaporan sengketa, perubahan manajemen, fee audit, dan 

kebutuhan asuransi. Hasil analisis sangat mendukung harapan bahwa perusahaan 

gagal memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor daripada 

perusahaan kuat. Schwartz dan Menon (1985) juga menemukan bahwa baik 

perubahan manajemen maupun kualifikasi audit secara statistik terkait dengan 

perpindahan auditor di perusahaan gagal. Ukuran tampaknya tidak menjadi masalah 

yang berkaitan dengan peralihan auditor diantara perusahaan gagal. 

            Hasil studi Chow dan Rice (1992) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung 

untuk berpindah auditor setelah menerima opini qualified. Analisis switching tidak 

menunjukkan bahwa perusahaan qualified cenderung beralih ke auditor dengan 

persentase qualified yang lebih rendah. Chow dan Rice (1992) juga menemukan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang berganti auditor setelah mendapatkan opini 

auditor yang qualified, dibandingkan dengan perusahaan qualified yang tidak 

berpindah auditor, tidak lebih cenderung menerima clean opinion pada tahun 

berikutnya. 

            Penelitian Kadir (1994). Hasilnya menunjukkan bahwa pergantian manajemen 

perusahaan, jasa-jasa lain selain jasa audit, opini akuntan, dan preferensi kreditur 
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berpengaruh signifikan terhadap perusahaan untuk berpindah KAP; kesulitan 

keuangan perusahaan tidak mempunyai hubungan signifikan, sedangkan untuk fee 

audit tidak dapat dilakukan pengujian karena data yang diperoleh tidak memenuhi 

persyaratan. 

            Penelitian Lubis (2000). Hasilnya menyatakan bahwa bertambahnya KAP 

yang beroperasi menciptakan suatu pilihan/alternatif bagi perusahaan untuk memilih 

KAP. 

 Studi Sinason et al. (2001) memberikan wawasan tambahan mengenai sifat 

audit tenure dan auditor switching. Sampel terdiri dari seluruh perusahaan 

COMPUSTAT pada tahun 1998, yang mencakup data dua puluh tahun untuk 

perusahaan publik. Sinason et al. (2001) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, risiko klien, dan 

opini audit qualified terhadap auditor switching. Penelitian Sinason et al. (2001) 

memberikan hasil bahwa variabel ukuran klien dan tingkat pertumbuhan klien 

mempunyai pengaruh terhadap auditor switching. Variabel yang lain, yaitu ukuran 

KAP, risiko klien, dan opini audit qualified tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. 

 Penelitian Woo dan Koh (2001) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang terkait dengan perubahan auditor. Sampel terdiri dari 54 perusahaan 

auditor-change pada SES (Stock Exchange of Singapore) dan 54 perusahaan non-

auditor-change pada SES, dicocokkan menurut tahun dan negara, penggabungan 

selama 10 tahun periode 1986-1995. Statistik deskriptif dan analisis logistik 
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digunakan untuk menganalisis data dan 16 variabel auditor-change. Temuan 

memberikan dukungan kepada keyakinan bahwa perubahan auditor lebih cenderung 

dalam kasus di mana perusahaan: melibatkan perusahaan audit yang lebih kecil, 

mengubah komposisi manajemen, memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. 

 Mardiyah (2002) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh perubahan 

kontrak, keefektifan auditor, reputasi klien, biaya audit, faktor klien, dan faktor 

auditor terhadap auditor changes dengan analisis regresi dan model RPA (Recursive 

Partitioning Algorithm). 

Aryanti (2003) melakukan penelitian dari sudut pandang/opini KAP wilayah 

Malang dan Surabaya 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).  

  Hudaib dan Cooke (2005) meneliti efek interaktif perubahan Managing 

Director/Chief Executive Officer (MD) dan kesulitan keuangan bersama-sama dengan 

lima variabel kontrol (jenis perusahaan audit, fee audit, gearing, waktu, dan ukuran 

perusahaan) pada opini audit dan auditor switching. Hudaib dan Cooke (2005) 

menemukan bahwa perusahaan yang tertekan secara finansial dan mengubah MD 

paling mungkin untuk menerima laporan audit yang qualified, ceteris paribus. Selain 

itu, Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bukti dari ancaman keakraban dan 

intimidasi dan bahwa probabilitas switching meningkat dengan tingkat keparahan 

opini qualified. 
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 Penelitian oleh Kartika (2006) mendapatkan hasil bahwa faktor yang 

mempengaruhi perusahaan berpindahKAP adalah ukuran KAP dan persentase 

perubahan Return on Assets (ROA). 

Studi Tate (2006) menemukan bahwa perubahan dalam struktur operasional, 

reputasi manajemen, dan fee audit adalah penting dalam menentukan apakah suatu 

organisasi akan berpindah auditor. Di samping itu, perubahan dalam struktur 

operasional, pembiayaan, dan management contracting mungkin memiliki beberapa 

efek pada jenis auditor yang dipilih saat perubahan auditor dilakukan. 

Penelitian Nasser et al. (2006) menelaah perilaku audit tenure dan switching 

dalam lingkungan audit Malaysia untuk periode 1990-2000. Penelitian memberikan 

bukti tentang hubungan antara switching dan dua variabel, yaitu ukuran klien dan 

financial distress. 

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2007) memberikan hasil 

bahwa variabel fee audit dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh terhadap 

perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel yang lain, yaitu 

pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase 

perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia 

untuk berpindah KAP. Variabel yang paling signifikan adalah variabel ukuran KAP 

yang merupakan salah satu proksi dari kualitas audit sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan 

berpindah KAP. Selain itu, variabel fee audit juga merupakan variabel yang 
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signifikan sebagai faktor kesesuaian harga yang mempengaruhi keputusan perusahaan 

untuk melakukan perpindahan KAP.  

Sinarwati (2010) Opini going concern tidak berpengaruh terhadap pergantian 

KAP. Opini going concern bukanlah opini yang buruk. Meskipun ada kesangsian 

auditor terhadap kondisi/peristiwa yang berakibat pada kelangsungan usaha 

perusahaan akan tetapi manajemen sudah memiliki rencana yang efektif untuk 

mengatasi kondisi tersebut serta menurut pertimbangan auditor manajemen telah 

melakukan pengungkapan yang memadai. 

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. 

Penelitian terdahulu di atas kemudian diringkas dalam tabel berikut ini : 

Peneliti (tahun) Variabel yang Mempengaruhi Pergantian 

Auditor 

Schwartz dan Menon (1985)  Financial distress  

Chow dan Rice (1992)  Qualified opinion  

Kadir (1994)  Pergantian manajemen  
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Jasa-jasa selain jasa audit  

Opini audit  

Preferensi kreditur  

Lubis (2000)  Qualified opinion  

Sinason et al. (2001)  Ukuran klien  

Tingkat pertumbuhan klien  

Woo dan Koh (2001)  

 

Ukuran KAP  

Pergantian manajemen  

Tingkat pertumbuhan klien  

Mardiyah (2002)  Perubahan kontrak  

Keefektifan auditor  

Reputasi klien  

Fee audit  

Faktor klien  

Faktor auditor  

Persentase perubahan ROA 

Aryanti (2003)  

 

Kesulitan keuangan perusahaan  

Karakteristik KAP  

Tuntutan/permintaan kreditur/bank  

Hudaib dan Cooke (2005) Pergantian manajemen  

Financial distress  
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Kartika (2006)  Ukuran KAP  

Persentase perubahan ROA  

Tate (2006)  Perubahan dalam struktur operasional  

Reputasi manajemen  

Fee audit  

Nasser et al. (2006)  Ukuran klien  

Financial distress  

Damayanti dan Sudarma (2007)  

 

Fee audit  

Ukuran KAP  

Sinarwati (2010) - 

Suparlan dan Andayani (2010) kepemilikan publik dan penambahan 

jumlah saham 

 

           Dari uraian tersebut diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah sebagai 

berikut: Pergantian Manajemen, opini audit, financial distress, persentase perubahan 

ROA, jarak/lokasi dan ukuran perusahaan (klien). 

           Penelitian ini menggunakan data lima tahun yaitu tahun 2006-2010 untuk 

menggambarkan kondisi terkini tentang keuangan perusahaan. Apakah faktor-faktor 

yang diteliti dengan periode yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama atau 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
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           Dalam penelitian ini juga meneliti variabel apa yang mungkin mempengaruhi 

pergantian KAP. Penelitian ini menggunakan variabel baru yaitu jarak/lokasi. Faktor 

ini pertama kali diteliti dalam penelitian ini. Faktor jarak/lokasi belum pernah diteliti 

dalam penelitian ini,jadi variabel ini adalah variabel yang pertama kali diteliti oleh 

peneliti. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh pergantian manajemen terhadap perusahaan berpindah KAP 

 Pergantian manejemen didalam perusahaan dapat merubah kebijakan didalam 

perusahaan. Hal ini memungkinkan perubahan kebijakan dalam pemilihan KAP. 

Manajemen yang baru pasti menginginkan auditor yang lebih berkompeten untuk 

memajukan perusahaan dan mampu memenuhi tuntutan perusahaan yang 

berkembang dengan cepat. Jansen dan  Meckling (1976) menyatakan hubungan 

keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) melibatkan 

orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan 

kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis : 

H1 : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap perusahaan berpindah KAP 

2.3.2 Pengaruh opini audit terhadap perusahaan berpindah KAP  

           Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna eksternal 

laporan keuangan dan bermanfaat untuk keputusan investasi. Kawijaya dan Juniarti 

(2002) menyatakan hal yang sama bahwa opini qualified memang cenderung kurang 

disukai oleh klien. Perusahaan klien lebih menginginkan auditor memberi opini wajar 
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tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, klien berusaha 

sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini qualified. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak diharapkan atas 

laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP. Dari uraian di atas dapat 

dirumuskan hipotesis : 

H2: Opini audit berpengaruh terhadap perusahaan berpindah KAP 

2.3.3  Pengaruh financial distress (kesulitan keuangan perusahaan) terhadap 

perusahaan berpindah KAP 

Menurut Munawir (2002) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Fahmi (2011) menyatakan jika 

perusahaan mengalami mulai memasuki masalah kesulitan keuangan (financial 

distress), dan jika perusahaan tersebut tidak cepat diatasi maka ini bias berakibat 

kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai 

kebijakan, strategi dan bantuak dari pihak internal maupun eksternal. 

              Posisi keuangan perusahaan klien mungkin mempunyai pengaruh penting 

pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti KAP. Kondisi perusahaan 

klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan 

kehati-hatian auditor. Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah 

KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian dalam 

bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan 

keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. 
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Dengan demikian, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan 

cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat. Hipotesis berikutnya 

dinyatakan sebagai berikut: 

H3: financial distress perusahaan berpengaruh terhadap perusahaan 

berpindah KAP 

2.3.4 Pengaruh persentase perubahan ROA terhadap perusahaan berpindah 

KAP 

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat 

menggambarkan reputasi klien secara keseluruhan (Sartono, 2004) adalah 

profabilitas. Profabilitas dapat diwakili oleh return on asset (ROA). ROA diperoleh 

dari total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi dan Halim (2007). Dengan 

mengetahui besar rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan secara efisien 

menggunakan aktivanya dalam kegiatan usahanya. 

             ROA merupakan indikator keuangan untuk melihat sejauh mana prospek 

bisnis perusahaan tersebut. Persentase perubahan ROA merupakan salah satu tolok 

ukur atas reputasi perusahaan. Maka semakin tingginya persentase ROA berarti 

semakin efektif juga pengelolaan aktiva perusahaan dan semakin baik pula prospek 

bisnis perusahaan tersebut. Adanya kesulitan keuangan perusahaan dapat menjadi 

penyebab perusahaan berpindah KAP. Maka untuk hipotesis ini dinyatakan sebagai 

berikut : 
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H4: Persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap perusahaan berpindah 

KAP 

2.3.5 Pengaruh jarak/lokasi terhadap perusahaan berpindah KAP 

 Jarak/lokasi merupakan suatu variabel yang dapat diukur dari lokasi 

perusahaan dengan KAP. Perusahaan cenderung mengganti KAP dengan KAP yang 

lokasi nya satu kota. Hal ini karena dapat meminimalkan pengeluaran biaya tambahan 

dalam penugasan KAP. Lokasi/jarak ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk 

melakukan pergantian KAP dengan harapan dapat meminimalkan biaya tambahan 

dalam penugasan KAP. Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis kelima dinyatakan 

sebagai berikut: 

H5: Jarak/lokasi berpengaruh terhadap perusahaan berpindah KAP 

2.3.6 Pengaruh ukuran perusahaan (klien) berpindah KAP 

 Ukuran perusahaan (klien) merupakan suatu skala yang dapat diukur dari segi 

financial dengan cara melihat total asset perusahaan. Semakin besar total asset 

perusahaan mengindikasikan perusahaan tersebut besar, begitu sebaliknya. 

Perusahaan besar dipercayai dalam menyelesaikan kesulitan keuangan yang 

dihadapinya daripada perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka jumlah 

hubungan agensi yang tercipta juga akan semakin meningkat pula. Oleh karena itu 

para principal memerlukan KAP yang dapat mengurangi agency cost (Watts dan 

Zimmerman, 1986). Oleh karena itu, keadaan tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan KAP yang lebih independen guna mengurangi resiko tersebut. 
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 Ketidaksesuaian ukuran antara perusahaan klien yang besar diaudit oleh 

perusahaan audit yang lebih kecil dapat menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit 

yaitu auditor switch (Hudaib dan Cooke,2005). Berdasarkan pernyataan diatas 

hipotesis keenam dinyatakan sebagai berikut : 

H6: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap perusahaan berpindah KAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


