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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perusahaan yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia 

setiap tahunnya akan selalu menyajikan laporan keuangan perusahaan kepada 

publik, laporan keuangan sendiri diterbitkan guna sebagai saran pengambilan 

keputusan baik dari pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk menyajikan 

laporan keuangan yang baik, perusahaan harus melakukan audit laporan 

keuangannya pada auditor. Tujuan dari di auditnya laporan keuangan adalah 

sebagai pendapat auditor yang menyatakan bahwa telah tersusunnya laporan 

keuangan yang baik dan benar tanpa adanya kecurangan pada pihak perusahaan. 

Audit ialah pemeriksaan guna mengevaluasi organisasi/perusahaan terkait laporan 

keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan, dimana hal ini 

dilakukan secara kritis oleh pihak independen dalam rangka memberikan pendapat 

atas kewajaran laporan keuangan (Agoes & Sukrisno, 2004). Dalam Audit laporan 

keuangan biasanya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik, bukan berati 

perusahaan tidak memiliki auditor, namun untuk lebih menunjukkan bahwasannya 

perusahaan terbuka dalam segi pelaporan keuangan dan tidak melakukan 

kecurangan, maka perusahaan harus mengauditkan laporan keuangannya kepada 

pihak independen yaitu KAP. 

Menurut SA 705 terkait modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor 

independen menyatakan tujuan dari auditor adalah menyatakan dengan jelas opini 

yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan. Oleh 

karena itu, mengigat pentingnya tugas seorang auditor, maka auditor harus 

menjaga kualitas hasil audit tanpa pengaruh dari orang lain atau bersifat 

independensi. 

Kebutuhan Perusahaan akan pentingnya auditor independen untuk 

keandalan laporan keuangan membuat perusahaan akan mencari auditor yang 

cocok, hal ini menyebabkan perikatan yang cukup lama akan membuat 

perusahaan merasa cocok hanya pada satu auditor sehingga memungkinkan akan 

munculnya ancaman terkait independensi auditor itu sendiri. Auditor yang 
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memiliki hubungan dekat dengan klien akan berakibat pada independensi, karena 

hal tersebut menyebabkan pengaruh kepada sikap mental dan opini yang akan 

dikeluarkan oleh auditor (Nasser, 2006). Maka dari itu hasil audit yang dilakukan 

oleh auditor menjadi turun kualitasnya dan tidak sesuai dengan keadaan asli pada 

perusahaan. 

Munculnya masalah terkait pergantian auditor berawal di tahun 2002 saat 

pemerintahan Amerika Serikat menetapkan rotasi wajib auditor yang disebut 

Sarbanes Oxley Act (SOX). Munculnya peraturan dikarenakan gagalnya audit 

yang pernah tejadi pada perusahaan Enron di tahun 2000. Skandal yang terjadi 

berhubungan dengan KAP big five Arthur Anderson yang telah menjadi auditor 

eksternal dari perusahaan Enron selama 20 tahun dan telah melakukan pemalsuan 

terkait laporan keuangan perusahaan. 

Sebagai cara penanggulangan terkait masalah ketidak independensian 

auditor maka dibuatlah peraturan mengenai pergantian auditor, dengan keputusan 

Menteri Keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan 

Publik” bahwa pemberian jasa audit untuk entitas hanya dapat diberikan paling 

lama 5 tahun. Kemudian peraturan tersebut dirubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”, 

dengan kewajiban mengganti KAP setelah melaksanakan audit selama 6 tahun 

berturut- turut. Rotasi Auditor yang dilakukan dengan tepat di yakini dapat 

menyetarakan antara persaingan KAP big four dan non big four dalam 

berkembang. 

Dalam perubahan auditor terbagi menjadi 2 yaitu secara voluntary dan 

mandatory. Perubahan auditor voluntary atau bisa disebut pergantian auditor 

secara sukarela yang dimana perusahaan bisa mengganti auditornya setahun sekali 

atau beberapa tahun sekali hal ini bisa terjadi karena ada faktor tersendiri baik dari 

pihak perusahaan atau pihak KAP, sedangkan Perubahan auditor mandatory ialah 

perubahan auditor yang terjadi karena peraturan kebijakan yang berlaku pada 

negara tersebut. 

Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya perubahan 

auditor pada perusahaan diantaranya adalah opini audit, perubahan manajemen 

pada perusahaan dan ukuran dari sebuah KAP itu sendiri. 
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Penjelasan mengenai Opini Audit ialah hasil yang diberikan oleh seorang 

auditor terhadap pernyataan laporan keuangan setelah audit. Pihak perusahaan 

akan selalu menginginkan adanya opini laporan keuangan yang baik dari auditor 

guna membuat para investor berkeinginan melakukan investasi pada perusahaan, 

karena mempunyai laporan keuangan yang handal (Wea, et al., 2015) Menurut 

(Stephanie & Prabowo, 2017) menyatakan bahwa opini audit yang qualified 

mungkin menunjukkan penyimpangan dalam hal pelaporan keuangan. Dari 

adanya opini auditor yang qualified memungkinkan timbulnya ketegangan 

prasangka antara perusahaan dengan KAP dan berujung perusahaan akan mencari 

KAP baru. (Faradila & Yahya, 2016) menunjukan bahwa penelitian yang 

dilakukan mempunyai hasil yang berpengaruh positif terhadap perubahan auditor, 

sedangkan menurut (Eriansyah, et al., 2016) menunjukan bahwa opini audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, hasil kedua penelitian 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perubahan manajemen perusahaan juga berpengaruh pada pergantian 

auditor. Perubahan manajemen biasanya dikaitkan dengan RUPS yang meminta 

mengganti manajemen perusahaan dikarenakan banyak sebab, seperti penurunan 

kinerja perusahaan, mundurnya direktur dan lain sebagainya. Dengan adanya 

perubahan manajemen memunculkan banyak kebijakan baru yang memungkinkan 

mengubah hubungan antara perusahaan dengan KAP lama menjadi KAP baru. 

Ukuran KAP juga berpengaruh pada pergantian auditor. Dimana semakin 

tinggi reputasi KAP semakin besar juga skala yang dijangkau (Ruroh & Mas, 

2016), karena dalam pelaporan keuangan perusahaan biasanya akan mencari 

kantor akuntan publik yang reputasinya tinggi sehingga mampu mengangkat 

kredibilitas laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian sebelumnya terjadi ketidak 

konsistenan. Menurut penelitian (Eriansyah, 2016) opini Audit, ukuran KAP, dan 

pergantian manajemen tidak berpengaruh siginifikan terhadap pergantian auditor. 

Sedangkan menurut (Ruroh, 2016) pergantian manajemen, kesulitan keuangan, 

ukuran KAP, dan Audit Delay memiliki pengaruh Signifikan terhadap Perubahan 

auditor. Dengan adanya ketidak konsistenan penelitian terdahulu pada Perubahan 

auditor atau pergantian auditor di antara hasil yang telah ada, maka peneliti 
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tertarik untuk meneliti ulang pengaruh opini audit, perubahan manajemen, dan 

ukuran KAP. Khususnya pengaruh dalam perusahaan sektor dagang eceran yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2019. Adapun pembeda pada penelitian sebelumnya 

dalam hal studi empiris dan penambahan variable baru. Penelitian ini bertujuan 

meneliti terkait Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, dan Pergantian Manajemen 

terhadap Pergantian Auditor pada perusahaan di sektor Dagang Eceran yang 

terdfatar di BEI pada periode 2015-2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

2. Apakah perubahan manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini memiliki tujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh perubahan manajemen terhadap pergantian auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori yang 

telah diperoleh selama dibangku perkuliahan. Adapun manfaat penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada dua pihak: 

a. Manfaat bagi Perusaahaan Dapat membantu memberikan informasi tambahan 

guna perusahaan mempertimbangkan dalam melakukan pergantian auditor. 

b. Manfaat bagiprofesi akuntan publik Dapat membantu memberikan informasi 

terkait perubahan pergantian audit yang dilakukan oleh perusahaan. 
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c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya Dapat menjadikan sebagai sumber referensi 

guna mendukung penelitian yang akan dilakukan kembali. 

 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penyusunan skripsi menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada penulisan bab I pendahuluan digunakan untuk menjelaskan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penulisan bab II tinjauan pustaka digunakan untuk menjelaskan 

landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka teori dan hipotesis guna 

mendukung berjalannya penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada penulisan bab III metode penelitian digunakan untuk menjelaskan 

metode pengumpulan data, jenis penelitian, asal sumber data yang didapat, dan 

metode analisis yang terdapat pada penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada penulisan bab IV hasil dan analisis berguna untuk menunjukkan 

deskripsi secara umum terkait objek penelitian dan hasil akhir yang didapatkan 

setelah dilakukannya penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada penulisan bab V penutup digunakan untuk menjelaskan terkait 

kesimpulan, keterbatasan yang dialami peneliti dan saran sebagai perbaikan untuk 

peneliti selanjutnya. 
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