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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar-Belakang Penelitian 

Laporan keuangan ialah suatu bentuk pelaporan yang terbentuk dari 

neraca, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Neraca mendeskripsikan 

kewajiban, aset, dan ekuitas pada sebuah perusahaan berdasarkan jangka waktu 

yang ditentukan (Munawir, 2010). Hanafi dan Halim (2002) mengatakan 

bahwasannya laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang perseroan 

secara menyeluruh dan disatukan melalui informasi lainnya, misalnya situasi 

ekonomi dan industri yang dapat memberikan deskripsi mengenai risiko dan 

prospek perseroan yang lebih bagus kedepannya.  

Perusahaan dalam meningkatkan aktivitasnya memerlukan modal 

finansial yang relatif besar dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi 

perusahaan dalam mengakses sumber modal. Hal ini dapat mendorong 

ketergantungan perusahaan pada layanan audit independen yang berfungsi untuk 

meningkatkan kredibilitas terhadap laporan keuangan eksternal yang sedang 

dipersiapkan, karena opini auditor dapat menambahkan justifikasi dan keandalan 

terhadap laporan keuangan (Ng, Tan, Lai, Lam, & Cheng, 2014).  

Peraturan yang ada pada SPAP No. 2 seksi 110 mengindikasikan 

bahwasannya obyek dari audit laporan keuangan yang dilakukan auditor 

independen biasanya ialah mengemukakan opini mengenai kewajaran, masalah 

yang material, hasil usaha, posisi keuangan, arus kas dan perubahan ekuitas 

berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada di Indonesia. Peran auditor dalam 

menata sebuah perseroan dalam mengawas proses membuat laporan keuangan 

perseroan. Tugas berikutnya ialah mengawas proses pembuatan laporan keuangan 

perseroan, auditor juga ditugas dalam meminimalisirkan risiko sebuah informasi 

menjadi dasar yang penting ekonomi memerlukan jasa audit (Chadegani, Mohamed 

& Jari, 2011). 

Independensi adalah sikap terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang 

yang berprofesi sebagai akuntan publik. Auditor merupakan individual yang 

bekerja secara independen dalam proses pengauditan laporan keuangan klien untuk 
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memberi opini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sikap independensi penting agar 

tidak terpengaruhnya seorang auditor (SPAP, 2001) yang menyebabkan auditor 

melaporkan segala hal yang terkait dengan perusahaan selama pemrosesan audit.  

Dalam melaksanakan tugas, auditor dikatakan mengalami konflik peran 

penting karena pada waktu yang sama auditor mencoba untuk mempertahankan 

ketentuan profesional yang harus dipatuhi dan dan harus mempertimbangkan 

keinginan manajer (Khasharmeh, 2015). Dengan demikian, jika auditor 

berpendapat yang berbeda dari manajer maka akan menyebabkan konflik 

kepentingan di antara mereka. Akibatnya, manajer akan membuat keputusan 

menggantikan auditor yang ada dengan auditor yang baru. keputusan dari 

perusahaan klien untuk menggantikan auditor adalah karena masalah prinsip-agen 

dengan kepemilikan perusahaan dan kontrol usaha Jensen & Meckling (1976) dan 

pengambilan keputusan serta pemisahan risiko di dalam perusahaan (Fama & 

Jensen, 1983). 

Indonesia ialah sebuah negara yang wajib melaksanakan perubahan 

auditor wajib. Pemerintah telah memberlakukan kewajiban untuk mengganti 

auditor dengan mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang digantikan dengan 

keputusan nomor 359/KMK.06/2003 (pasal 2). Pada bulan Februari 2008, 

keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 359 / KMK.06 / 2003 diubah, 

di mana Republik No. 2 17 dari "Jasa Akuntan Publik" yang telah disetujui oleh 

Perdana Menteri K.01 / 2008. Peraturan menteri dikeluarkan. OJK mengeluarkan 

POJK No. 13 tahun 2007 tentang penggunaan kantor akuntan publik dalam jasa 

akuntan publik dan kegiatan jasa keuangan. Sebagai aturan, diatur bahwa organisasi 

jasa keuangan harus secara konsisten membatasi penggunaan jasa audit dari tahun 

keuangan ke AP (3). Sementara tingkat penggunaan layanan dari KAP tergantung 

pada hasil penilaian komite audit. Selain itu, organisasi jasa keuangan diharuskan 

menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) untuk OJK harus 

terdaftar. 

Perubahan pada auditor dapat bersifat wajib (mandatory) maupun 

sukarela. Perubahan mandatory terjadi karena terdapat aturan yang mewajibkan 

perusahaan auditor ke perusahaan dan tidak mengajukan pertanyaan, karena 
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perusahaan pelanggan hanya mengikuti aturan. Sedangkan, pergantian yang 

bersifat voluntary terjadi Di mana perusahaan menggantikan auditor sebelum 

berakhirnya batas waktu yang ditunjuk pemerintah. Perubahan sukarela Transaksi 

perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan tentang orang luar, terutama investor. 

Jadi ini penting dalam mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas 

auditor secara voluntary yang dapat mengurangi sikap independensi auditor. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik pada penelitian ini dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi bisnis KAP. Oleh karena itu, 

perlunya dilakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan, Karakteristik Audit dan Keterlambatan Audit terhadap 

Pergantian Auditor.”  

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Seperti yang diberitakan oleh Detik Finance PT Inovisi Infracom Tbk 

(INVS) yang tercatat pada BEI menyetujui pemberhentian perdagangan saham. 

Hukuman ini diberi dikarenakan banyak terdapat kesalahan yang ditemukan dalam 

laporan kinerja keuangan kuartal ketiga 2014 yang ditinjau oleh KAP Jamaludin, 

Ardi, Sukimto dan rekan. Perdagangan Saham Inovisi diberhentikan sejak hari 

Jumat, 13 Februari 2015. BEI mendeteksi delapan kesalahan yang ada laporan 

keuangan sembilan bulan 2014.  

Pelanggaran yang ada pada laporan keuangan Inovisi ialah jumlah 

kewajiban dan hutang lainnya kepada pihak relasi dan pihak ketiga tidak 

dibandingkan dengan laporan posisi keuangan mengenai informasi yang akan disaji 

kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada saldo awal aset tetap juga tidak 

dibandingkan dengan saldo aset tetap pada LK Tahunan 2013 hasil auditan. 

Perusahaan yang memakai laba periode berjalan yang sebenarnya wajib memakai 

laba periode berjalan bisa diatribusikan ke pemilik perseroan induk yang 

menyebabkan laba bersih perusahaan overstated.  

Ada kesalahan pengkajian dalam pembayaran tunai kepada karyawan 

karena pada pertengahan tahun LK, pembayaran tunai kepada karyawan mencapai 

Rp1,91 triliun, tetapi pada kuartal ketiga 2014 hanya Rp 59 miliar dan tidak ada 

penjelasan terkait dengan pengembalian dana karyawan. Penerimaan bersih utang 
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pihak berelasi terdapat indikasi salah kaji, berdasarkan laporan posisi keuangan, 

pelunasan hutang berelasi Rp 124 miliar, tapi di laporan arus kas hanya diakui 

pembayaran Rp 108 miliar. Pada laporan segmen usaha perusahaan tidak 

mengalokasikan 45,5% asetnya kepada masing-masing segmen usaha dan 

instrumen keuangan tidak dicocokkan  dengan laporan keuangan tahunan hasil 

auditan. 

Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini menegaskan bahwa 

untuk meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan perusahaan yang 

telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perubahan 

auditor di lakukan sehingga PT Inovisi Infracom Tbk menganti KAP Jamaludin, 

Ardi, Sukimoto dengan KAP Kristen International (Tanzil, Eddy Siddharta, 

Hendrawinata, dan kontributor) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan 

pada tahun buku yang berakhir pada tahun 2014. 

Setelah disuspen selama kurang lebih 2 akhirnya PT BEI memutuskan 

untuk delisting PT Innovisi berbagi Infracom TBK (INVS) karena tidak ada itikad 

baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak memenuhi ketentuan di 

pasar modal. BEI memberikan batas waktu perdagangan di pasar negosiasi selama 

20 hari terhitung sejak 25 September 2017 hingga 20 Oktober 2017. Setelah itu 

akan efektif delisting pada 23 Oktober 2017. 

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa pergantian auditor di 

Indonesia dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap 

perusahaan. Hal ini juga dapat menyebabkan keraguaan akan sikap independensi 

seorang auditor yang kemudian dapat mengakibatkan keraguan dalam kegiatan 

investasi di pasar modal. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan publik perlu 

dikembalikan oleh perusahaan dan hal ini bergantung kepada auditor. Konflik 

diantara pihak auditor dan perusahaan dapat memicu terjadinya pergantian auditor 

oleh perusahaan. 

 

1.3 Pertanyaan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang-dinyatakan di atas, maka berikut 

dikemukakan pertanyaan penelitian ini yaitu:  

1. Apakah pertumbuhan perusahaan memengaruhi pergantian auditor? 
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2. Apakah ukuran perusahaan klien memengaruhi pergantian auditor? 

3. Apakah pergantian manajemen memengaruhi pergantian auditor? 

4. Apakah leverage memengaruhi pergantian auditor? 

5. Apakah kompleksitas perusahaan memengaruhi pergantian auditor? 

6. Apakah ukuran KAP memengaruhi pergantian auditor? 

7. Apakah opini audit memengaruhi pergantian auditor? 

8. Apakah keterlambatan audit memengaruhi pergantian auditor? 

 

1.4 Tujuan-dan-Manfaat-Penelitian 

1.4.1 Tujuan-Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka berikut adalah tujuan dari 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian 

auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap pergantian 

auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian 

auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pergantian auditor. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap pergantian 

auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor. 

7. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor. 

8. Untuk mengetahui pengaruh keterlambatan audit terhadap pergantian 

auditor. 

 

1.4.2 Manfaat-Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yang bersangkutan: 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Sebagai bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik 

perpindahan auditor yang dilakukan perusahaan. 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah 

referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan investor dalam berinvestasi.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN  

Bab ini secara singkat memperkenalkan latar belakang masalah, 

penyajian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diskusi sistematis 

yang dilakukan. 

BAB II      KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini mencakup landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka  

kerja, dan asumsi. 

BAB III     METODE PENELITIAN  

Bab ini memperkenalkan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan metriknya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV     ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, dan hasil analisis dan 

diskusi terkait masalah yang sedang dipelajari. 

BAB V       KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasannya, dan 

rekomendasi untuk peneliti tindak lanjut. 
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