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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Teori Agensi 

Teori agensi (agency theory) menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan 

antara agent dan principal (Sinarwati, 2010 dalam Rahmawati, 2011). Konflik 

kepentingan yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut adalah keterbatasan 

pemahaman principal mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

perusahaan yang disajikan oleh manjemen dan manajemen sebagai pihak yang 

menjalankan operasional perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan principal. Dalam sebuah perusahaan, principal adalah pemilik 

perusahaan dan agent adalah pihak manajemen. Agency theory membahas dua 

permasalahan yang terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama, masalah keagenan 

yang timbul pada saat keinginan atau tujuan principal dan agent saling 

berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan 

verifikasi apakah agent telah bertindak secara tepat. Kedua, masalah pembagian 

dalam menanggung risiko yang timbul dimana principal dan agent memiliki sikap 

yang berbeda terhadap risiko (Meryani dan Mimba, 2013). 

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Effendi (2013) menyatakan terdapat 

tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan, yaitu manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu 

menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut 
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manajer akan cenderung untuk bertindak oportunis, yaitu mengutamakan 

kepentingan pribadi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Olivia (2014) 

menyatakan “If both parties to the relationship are utility maximizers, there is 

good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of 

the principal”. Setiap pihak menginginkan manfaat maksimum yang bisa 

diperoleh sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingannya (self 

interest). Dengan adanya sikap self interest ini akan memicu terjadinya konflik 

kepentingan. 

Konflik kepentingan adalah salah satu contoh dari masalah keagenan. 

Konflik kepentingan ini timbul karena adanya asimetri informasi antara agent 

dengan principal. Asimetri informasi adalah ketidaklengkapan informasi, yaitu 

ketika tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak (Sidhi dan 

Wirakusuma, 2015). Terdapat 2 tipe asimetri informasi: (1) adverse selection, 

timbul karena manajemen dan pihak internal lainnya memiliki informasi yang 

tidak dimiliki oleh pihak eksternal, dan (2) moral hazard, timbul ketika terdapat 

ketidakmampuan untuk melakukan observasi mengenai upaya manajemen dalam 

menjalankan proses bisnisnya (Porwal, 2011). Asimetri informasi inilah yang 

memunculkan terjadi konflik kepentingan antara agent dan principal. Konflik 

kepentingan antara agen dan prinsipal sering disebut agency problem (Widya, 

2010 dalam Sarasintya dan Aryani, 2014). Agency problem timbul karena individu 

cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika 

beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Seiring dengan 

pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat principal semakin sulit dalam 
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memonitor tindakan agent, yang cenderung memaksimalkan keuntungan 

pribadinya daripada keuntungan principal. (Mutchler, 1985 dalam Juliantari dan 

Rasmini, 2013).  

Dengan adanya kesulitan bagi principal untuk memastikan apakah agent 

sebenarnya telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal, maka 

principal menggunakan jasa auditor (Juliatari dan Rasmini, 2013). Auditor akan 

mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan manajemen dan memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

Auditor sebagai pihak yang independen dibutuhkan untuk memberikan penilaian 

terhadap kinerja manajemen apakah bertindak sesuai dengan kepentingan 

principal melalui laporan keuangan. Principal mengharapkan auditor dapat 

menjembatani konflik keagenan di dalam suatu perusahaan. Auditor akan 

bertindak sebagai mediator yang independen antara agent dan principal. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014), laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang merupakan salah satu informasi 

yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga 

digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, 

sekarang, dan rencana prestasi yang dicapai perusahaan pada waktu yang akan 

datang. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan 
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Akuntan Indonesia, 2014) menyatakan bahwa  laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

           Dalam PSAK 1, dinyatakan bahwa komponen laporan keuangan lengkap 

terdiri dari (IAI, 2014): 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

4. Laporan arus kan selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 

Laporan  keuangan perusahaan mengandung data akuntansi yang 

berisikan informasi finansial yang spesifik yang digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan. Menurut Weygandt et al. (2015) pengguna 

data akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pengguna internal. 

a) Bagian keuangan. Data akuntansi digunakan bagian keuangan untuk 

mengetahui kecukupan jumlah kas dalam perusahaan cukup untuk 

membayarkan dividend kepada pemegang sahamnya. 
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b) Bagian pemasaran. Pemasaran dapat menentukan harga untuk produk yang 

dijual perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. 

c) Human resources. Data akuntansi pada bagian ini berfungsi untuk 

mengetahui kecukupan dana perusahaan untuk dapat menaikkan gaji untuk 

karyawan-karyawannya. 

d) Manajemen. Perusahaan besar memiliki lini produk yang beragam. 

Dengan menggunakan data akuntansi, manajemen dapat menentukan lini 

produk yang menguntungkan dan mempertahankannya, serta lini produk 

yang seharusnya dieliminasi. 

2) Pengguna eksternal. Pengguna eksternal merupakan individual dan organisasi 

yang berada di luar perusahaan yang menginginkan informasi finansial 

perusahaan. 

a) Investors. Mereka menggunakan data akuntansi guna membuat keputusan 

untuk membeli, mempertahankan, atau menjual kepemilikan mereka 

terhadap perusahaan. 

b) Kreditur (seperti pemasok dan bank). Kreditur menggunakan data 

akuntansi untuk mengevaluasi resiko atas pemberian kredit atau pinjaman 

uang. 

c) Otoritas pajak. Dengan data akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

otoritas pajak dapat mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan 

pajak yang berlaku. 
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d) Pemerintah. Pemerintah mendapatkan informasi mengenai kepatuhan 

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

e) Konsumen. Konsumen menggunakan data akuntansi untuk mengetahui 

kelangsungan usaha dan lini produk yang dihasilkan perusahaan. 

f) Serikat pekerja. Mereka ingin mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

menaikkan pemberian upah kepada anggota serikat pekerja. 

Weygandt, et al. (2015) menyatakan bahwa terdpat conceptual framework 

untuk financial reporting yang terdiri dari 3 level: 

1. Basic objective, tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi finansial yang berguna bagi para pengguna laporan 

keuangan untuk pengambilan keputusan. 

2. Fundamental concepts, yang mencakup 4 karakteristik kualitatif dari 

informasi dalam laporan keuangan (IAI, 2014): 

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi 

kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 
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2) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3) Keandalan. 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur 

(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

4) Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengindentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keungan, kinerja serta perubahan 

posisi keuanagn secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 
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3. Recognition, measurement, dan disclosure concepts, konsep ini menjelaskan 

mengenai bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan melaporkan 

elemen dan kejadian finansial. 

 

2.3 Audit 

Menurut Arens et al. (2014) audit adalah proses mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti atas informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus 

dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Konrath (2002) dalam 

Agoes (2012) mendifinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis secara 

objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kejadian-

kejadian dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan 

antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Auditing memberi nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, 

karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir 

pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas (Agoes, 2012). 

Dalam SA Seksi 110 (PSA No. 02), dinyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan tanggungjawab manajemen. Tanggungjawab auditor adalah untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengetahuan auditor tentang 

masalah dan pengendalian internal perusahaan terbatas pada yang diperolehnya 

melalui audit. Oleh karena itu, penyajian wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 
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yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu 

dalam tanggungjawab manajemen (IAPI, 2013). 

Menurut IAPI (2013) dalam SA 200, dinyatakan bahwa tujuan suatu 

audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan 

yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor mengenai 

apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan 

suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai basis untuk opini, 

auditor harus memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 

secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan 

oleh kecurangan maupun kesalahan. Berdasarkan tujuan ini, maka auditor 

menyediakan jasa asurans yang berguna bagi publik yang akan ditandai dengan 

adanya perikatan asurans antara auditor dengan kliennya. Dalam Kerangka untuk 

Perikatan Asurans, perikatan asurans berarti suatu perikatan yang di dalamnnya 

seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang 

bertanggungjawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok 

dibandingkan dengan kriteria.  

Terdapat dua tipe perikatan asurans yang dapat dilakukan oleh praktisi, 

yaitu perikatan yang memberikan keyakinan yang memadai dan perikatan yang 

memberikan keyakinan terbatas. Tujuan perikatan yang memberikan keyakinan 

memadai adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat 

diterima dalam kondisi perikatan tersebut sebagai basis kesimpulan praktisi yang 

dinyatakan dalam bentuk positif. Tujuan perikatan yang memberikan keyakinan 
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terbatas adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat yang dapat diterima 

dalam kondisi perikatan tersebut (namun risikonya lebih besar daripada risiko 

dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai), sebagai basis 

kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk negatif. Perikatan asurans 

antara auditor dengan kliennya merupakan jenis perikatan  yang memberikan 

keyakinan memadai (IAPI, 2013). 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2013), salah satu hal yang membedakan profesi 

akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan 

publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab 

profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi 

kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi 

dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kelima prinsip etika kode etik profesional 

dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh anggota dan bukan hanya mereka 

yang melakukan praktik publik. Kelima prinsip yang harus diterapkan auditor 

adalah sebagai berikut: 

1. Integritas, para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik 

secara adil dan sebenenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka. 

2. Objektivitas, para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan 

pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau 

karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini 

mrengharuskan auditor untuk menjaga perilaku yang netral ketika menjalankan 
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audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan laporan keuangan yang 

merupakan hasil dari penelaahan yang mereka lakukan. 

3. Kompetensi profesional dan kecermatan, auditor harus menjaga pengetahuan 

dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan 

tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika 

memberikan jasa profesional. Sehingga, para auditor harus menahan diri dari 

memberikan jasa yang mereka tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan 

tugas tersebut, dan harus menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan 

keseluruhan standar teknis dan profesi. 

4. Kerahasiaan, para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak 

boleh menggunakan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa 

seizin klien mereka, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan 

mereka mengungkapkan informasi tersebut. 

5. Perilaku profesional, para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang 

akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka 

tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi ataupun kemampuan mereka, dan 

tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar 

terhadap pesaing. 

Selain mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dalam 

melaksanakan audit, auditor juga harus memenuhi standar-standar sebagai berikut 

(IAPI, 2013): 
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1. Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1). 

Dalam Standar Pengendalian Mutu 1 diyatakan bahwa tujuan KAP dalam 

menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa: (1) KAP dan personelnya mematuhi 

standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan (2) 

laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan 

kondisinya. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem 

pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Tanggungjawab kepemimpinan KAP atas mutu, setiap KAP harus 

menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung 

budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan 

suatu perikatan. 

2) Ketentuan etika profesi yang berlaku, setiap KAP harus menetapkan 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi etika profesi yang 

berlaku. 

3) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan 

dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. 

4) Sumber daya manusia, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur 

yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP 

memiliki jumlah personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, 

dan komitmen terhadap prinsip etika profesi. 
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5) Pelaksanaan perikatan, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan 

prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan 

menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya. 

6) Pemantauan, setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan 

prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan 

dan memadai, serta berjalan dengan efektif. 

2. Standar Audit (SA). 

Standar Audit berbasis International Standars on Auditing (ISA) dibagi menjadi 

6 kategori: 

1) Prinsip-prinsip umum, yang terdiri dari: 

a. SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan 

Audit Berdasarkan Standar Audit. 

b. SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit. 

c. SA 220: Pengendalian Mutu Untuk Auditor atas Laporan Keuangan. 

d. SA 230: Dokumentasi Audit. 

e. SA 240: Tanggungjawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam 

Suatu Audit atas Laporan Keuangan. 

f. SA 250: Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan dalam 

Audit atas Laporan Keuangan. 
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g. SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata 

Kelola. 

h. SA 265: Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal 

Kepada Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dan 

Manajemen. 

2) Risk assessment dan risk response, yang terdiri dari: 

a. SA 300: Perencanaan Suatu Audit. 

b. SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian 

Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. 

c. SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. 

d. SA 330: Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai. 

e. SA 402: Pertimbangan Terkait dengan Entitas yang Menggunakan 

Suatu Organisasi Jasa. 

f. SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi 

Selama Audit. 

3) Bukti audit, yang terdiri dari: 

a. SA 500: Bukti Audit 

b. SA 501: Bukti Audit: Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan. 

c. SA 505: Konfirmasi Eksternal. 

d. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama. 

e. SA 520: Prosedur Analitis. 

f. SA 530: Sampling Audit. 
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g. SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi 

Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan. 

h. SA 550: Pihak Berelasi. 

i. SA 560: Peristiwa Kemudian. 

j. SA 570: Kelangsungan Usaha. 

k. SA 580: Representasi Tertulis. 

4) Menggunakan pekerjaan pihak lain, yang terdiri dari: 

a. SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup. 

b. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal. 

c. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor. 

5) Laporan auditor, yang terdiri dari: 

a. SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan 

Keuangan. 

b. SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor 

Independen. 

c. SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam 

Laporan Auditor Independen. 

6) Area spesifik, yang terdiri dari: 

a. SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang 

Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus. 

b. SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan 

Tunggan dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan 

Keuangan. 
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c. SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan. 

3. Standar Perikatan Reviu (SPR). 

Dalam Standar Perikatan Reviu 2400, tujuan suatu reviu atas laporan keuangan 

adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas dasar 

prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam 

suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi yang 

menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan, 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan kueuangan 

yang berlaku (keyakinan bentuk negatif). Untuk tujuan menyatakan keyakinan 

bentuk negatif dalam laporan reviu, praktisi harus memperoleh bukti yang 

cukup dan tepat terutama melalui permintaan keterangan dan prosedur analitis 

agar dapat menarik kesimpulan. Praktisi harus merencanakan dan 

melaksanakan reviu dengan suatu sikap skeptisme profesional dan menyadari 

bahwa mungkin terdapat kondisi yang menyebabkan laporan keuangan 

mengandung kesalahan penyajian material. Penggunaan istilah “independen” 

dalam judul laporan reviu adalah untuk membedakan laporan praktisi dari 

laporan yang mungkin dibuat oleh pihak lain, seperti karyawan entitas, atau 

dari laporan praktisi lain yang mungkin tidak diikat dengan ketentuan etika 

yang sama dengan auditor, yaitu praktisi independen. 

Menurut Arens et al., (2012), independensi dalam audit berarti 

mengambil sudut pandang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi 

atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Auditor tidak hanya diharuskan 

memiliki sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, 
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namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki 

kepercayaan terhadap independensi auditor. Kedua unsur independensi ini 

diindentifikasikan sebagai independen dalam fakta (independence in fact) dan 

independen dalam pikiran (independence in appearance). Independen dalam fakta 

muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan 

audit. Independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap 

independensi auditor tersebut. 

 

2.4 Voluntary Auditor Switching 

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

dinyatakan bahwa laporan keuangan di-audit oleh auditor eksternal yang ditunjuk 

oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh dewan komisaris atau dewan 

pengawas. Dewan komisaris atau dewan pengawas melalui komite audit 

melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dan apabila diperlukan 

dapat meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya. Dewan komisaris 

atau dewan pengawas wajib menyampaikan pada RUPS mengenai alasan 

pencalonan tersebut dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulan untuk 

auditor eksternal tersebut. Dalam RUPS inilah akan dilakukan penunjukan 

auditor eksternal yang akan meng-audit laporan keuangan perusahaan, sehingga 

akan muncul perikatan antara kedua belah pihak.  

Namun, seorang auditor tidak diwajibkan untuk melaksanakan audit 

laporan keuangan untuk setiap entitas yang memintanya. Dalam menerima suatu 

perikatan, seorang auditor memiliki tanggungjawab profesional terhadap 
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masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik lainnya. Auditor harus 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dengan 

mempertahankan independensi, integritas, dan objektivitas. Kepentingan klien 

harus dipenuhi dengan kompetensi dan perhatian profesional. Berikut ini adalah 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh auditor ketika akan menerima 

perikatan audit (Boynton et al., 2013): 

1. Mengevaluasi integritas manajemen. Tujuan utama dari audit laporan 

keuangan adalah untuk memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan 

manajemen. Sehingga, penting bagi auditor untuk menerima suatu perikatan 

audit hanya apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa manajemen 

klien dapat dipercaya. 

2. Berkomunikasi dengan auditor terdahulu. Sebelum menerima perikatan, 

penting bagi auditor untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, 

dengan auditor terdahulu. Dalam komunikasi, auditor dapat mengajukan 

pertanyaan yang berkenan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan untuk menerima suatu perikatan audit, seperti: (1) informasi yang 

dapat menunjukkan integritas manajemen, (2) perselisihan dengan 

manajemen mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur-prosedur audit, 

(3) komunikasi kepada komite audit atau pihak lain yang memiliki otoritas 

dan tanggungjawab yang ekuivalen dengan komite audit berkenaan dengan 

kecurangan, tindakan pelanggaran hukum oleh klien, dan internal control 

klien, dan (4) pemahaman auditor terdahulu mengenai alasan dari pergantian 

auditor. 
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3. Mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Informasi mengenai 

integritas manajemen juga dapat diperoleh dari pihak-pihak lain, seperti 

pengacara, bankir, dan pihak-pihak lain di dalam komunitas keuangan dan 

bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien. 

4. Me-review pengalaman masa lalu dengan klien. Sebelum membuat keputusan 

untuk melanjutkan suatu perikatan dengan klien, auditor harus berhati-hati 

dalam mempertimbangkan pengalaman masa lalu dengan manajemen klien. 

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan dijadikan sebagai basis keputusan 

auditor untuk menjalin perikatan dengan klien. Bila auditor memutuskan untuk 

tidak menerima perikatan dengan klien, maka akan memungkinkan terjadi 

voluntary auditor switching yang dilakukan oleh klien. 

Perikatan antara auditor dan perusahaan dibatasi dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK/01/2008 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut untuk KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh 

auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik 

dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun 

buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut 

(pasal 3 ayat 2 dan 3).  

Pada tahun 2015, diberlakukan peraturan mengenai rotasi auditor yang 

baru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
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Praktik Akuntan Publik menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi 

keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi 

paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas yang dimaksud dalam 

peraturan ini terdiri atas: (1) industri di sektor pasar modal, (2) bank umum, (3) 

dana pensiun, (4) perusahaan asuransi atau reasuransi, atau (5) Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Peraturan ini berlaku efektif tanggal 6 April 2015. Peraturan 

yang menjadi basis dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 17/PMK/01/2008. Pemerintah sebagai pihak regulator 

yang dapat memberikan pelayanan fasilitas dan keadilan bagi kepentingan semua 

pihak baik pihak perusahaan, pihak auditor, pihak internal, eksternal maupun 

pemerintah. Peraturan ini dibuat untuk mempertahankan independensi yang 

dimiliki oleh auditor, karena independensi sebagai salah satu kunci keberhasilan 

bagi auditor dalam menjalankan tugas audit. Tanpa independensi, maka kualitas 

auditor dalam menjalankan tugas audit akan terabaikan. Sehingga independensi 

penting untuk dipertahankan auditor dalam menjalankan tugas audit klien 

(Nabila, 2011). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 

12  tentang “Kantor Akuntan Publik”,  KAP adalah badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganan dan mendapatkan izin 

usaha. KAP dapat berbentuk usaha: perseorangan, persekutuan perdata, firma atau 

bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang 

diatur dalam Undang-Undang. Jika perusahaan melakukan pergantian KAP 

setelah menggunakan jasanya selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut atau 
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pergantian akuntan publik setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka pergantian 

yang dilakukan oleh perusahaan ini bersifat mandatory. Sedangkan, jika dalam 

kurun waktu kurang dari 6 (enam) tahun berturut-turut perusahaan melakukan 

perpindahan KAP atau kurang dari 3 (tiga) tahun berturut-turut perusahaan 

melakukan perpindahan akuntan publik, maka pergantian ini bersifat voluntary. 

Susan dan Trisnawati (2011) dalam Sarasintya dan Aryani (2014) 

menjelaskan bahwa pergantian auditor secara sukarela (voluntary auditor 

switching) adalah pergantian yang dilakukan apabila klien mengganti akuntan 

publiknya, ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan 

pergantian akuntan publik tersebut. Pergantian auditor oleh klien ini dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk: (1) merger antara perusahaan yang 

memiliki auditor independen yang berbeda, (2) kebutuhan akan jasa profesional 

yang lebih luas, (3) ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu, (4) keinginan 

untuk mengurangi biaya audit, dan (5) merger antar KAP (Boynton et al., 2013).  

Di sisi lain, perusahaan yang mengganti auditor-nya mengindikasikan 

adanya ketidaksepahaman antara auditor dengan manajer mengenai proses 

akuntansi atau proses audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor diharuskan untuk 

mencatat setiap reportable event, salah satu contohnya adalah apakah auditor 

yakin terhadap sistem pengendalian internal klien adalah lemah sehingga akan 

berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya 

(unreliable). Penyajian laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya ini dapat 

menyebabkan rekasi negatif para pengguna laporan keuangan mengenai reputasi 

perusahaan. Sehingga, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (seperti 
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investor dan kreditur) kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan. 

Pergantian auditor dapat dipicu adanya ketidaksepahaman auditor dengan pihak 

manajemen yang akan mengundang reaksi negatif para pengguna laporan 

keuangan terhadap reputasi perusahaan (Lindrianasari, 2011).  

Voluntary auditor switching juga dapat disebabkan karena adanya audit 

delay. Audit delay merupakan jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan 

sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit. Lamanya audit delay 

dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Suatu penyelesaian proses audit yang 

lama akan mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan pasar modal. 

Para pengguna laporan keuangan dapat merasa curiga dan menilai bahwa 

perusahaan sedang mengalami masalah, sehingga akan mempengaruhi keputusan 

para pengguna laporan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan, semakin lama 

audit delay, akan memicu perusahaan untuk melakukan voluntary auditor 

switching (Pawitri dan Yadnyana, 2015). 

Isu pergantian auditor secara sukarela atau secara wajib adalah isu yang 

belum usai diperdebatkan di kalangan praktisi audit, akademisi dan regulator. 

Perdebatan ini sebenarnya berawal dari pemikiran bahwa auditor harus 

mempertahankan independensi dalam penugasan. Di satu sisi, wajar jika 

independensi auditor diragukan jika ia memiliki tenure yang makin panjang pada 

satu klien. Walaupun bertugas atas nama pemegang saham, bagaimanapun auditor 

juga dipilih dan fee-nya dibayarkan oleh manajemen perusahaan. Ketika perikatan 

tersebut makin panjang, maka dependensi finansial auditor terhadap klien akan 
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semakin besar juga. Semakin tinggi dependensi finansial ini, maka dikhawatirkan 

independensi auditor akan makin turun.  

 

2.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dan 

pernyataan atau pendapat tersebut diberikan agar perusahaan mengetahui tentang 

kewajaran laporan keuangannya (Putra, 2014). Menurut Institut Akuntan Publik 

Indonesia (2013), terdapat lima kategori pendapat auditor: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.  

2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Keadaan 

tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf 

penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit-nya. 

Keadaan tersebut meliputi: 

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen 

lain. 

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan 

menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor 

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, 
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namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 

berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif 

dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

d. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan 

keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review. 

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI-Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari 

panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat 

melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau 

auditor tidak dapat menghilangkan keraguan-keraguan yang besar apakah 

informasi tersebut sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dewan 

tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan audit-

an secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, 

menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kecuali untuk 
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dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini 

dinyatakan apabila: 

a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap 

ruang lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia 

tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia 

berkesimpulan tidak menuatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin, atas dasar audit-nya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, 

yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan 

pendapat tidak wajar. 

Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus 

menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf 

terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus 

mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf 

penjelasan di dalam paragraf pendapat.  

4. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan 

keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan 

arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di 

Indonesia. 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan 

pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak 

dapat merumuskan atau tidak merumusukan suatu pendapat tentang 
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kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor 

harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya 

tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat dapat diberikan jika auditor 

tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk 

memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan 

tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas 

dasar audit-nya, bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Opini auditor terhadap laporan keuangan perusahaan dapat 

mempengaruhi reputasi perusahaan serta keputusan ekonomi para pengguna 

laporan keuangan, contohnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki opini wajar tanpa 

pengecualian pada laporan keuangan karena hal ini menggambarkan bahwa 

laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material. Jika auditor 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan cenderung untuk tidak 

melakukan voluntary auditor switching ke KAP lain. Manajemen menginginkan 

unqualified opinion atas laporan keuangannya. Apabila auditor memberikan 

pendapat yang tidak sesuai keinginan, mereka cenderung untuk memberhentikan 

auditor-nya (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Chow dan Rice (1982) dalam Putra 

(2014) menyatakan bahwa perusahaan lebih sering mengganti auditor setelah 

menerima qualified opinion atas laporan keuangannya. Begitu pula dengan 

pendapat Hudaib dan Cooke (2005) dalam Putra (2014), bahwa setelah menerima 
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qualified opinion, perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti auditor-

nya atau kantor akuntan publiknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) memberikan bukti empiris 

bahwa opini auditor berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Akan 

tetapi, hasil ini tidak didukung oleh hasil penelitian oleh Juliantari dan Rasmini 

(2013) dimana mereka tidak berhasil membuktikan bahwa opini audit 

mempengaruhi voluntary auditor switching. 

Berdasarkan kerangka teori yang telah diajukan, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha1: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap voluntary 

auditor switching. 

 

2.6 Ukuran KAP 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 pasal 12  

tentang “Kantor Akuntan Publik”, KAP dapat berbentuk usaha: perseorangan, 

persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan 

karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang. 

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa KAP yang berbentuk usaha 

seperti yang telah dijelaskan, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.  Pada 

ayat (3) dinyatakan bahwa KAP yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 

dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang 

merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan 
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domisili KAP. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan 

Publik dapat digolongkan ke dalam KAP yang berafiliasi dengan Big 4, dan KAP 

yang tidak berafiliasi dengan Big 4. 

Mayangsari (2002) dalam Divianto (2011) menyatakan bahwa penelitan 

tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan nonafiliasi 

dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula investor mempersiapkan auditor 

yang berafiliasi oleh dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang lebih 

tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan 

kualitas. Saat ini terdapat empat KAP berskala internasional, yang lebih dikenal 

dengan KAP big four. KAP big four adalah empat perusahaan akuntansi 

internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak di bidang 

audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta.  

Menurut Arens, et al. (2013), ukuran KAP dibagi menjadi empat 

kategori: 

1. Kantor Akuntan Publik Internasional The Big Four 

Terdapat empat kantor akuntan public terbesar yang disebut sebagai kantor 

akuntan publik internasional dan mempunyai julukan The Big Four. Masing-

masing memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak 

kota besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di Indonesia, pengelompokan data KAP yang berafiliasi dengan 

The Big Four yaitu (www.ojk.go.id): 

a. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young; 
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b. KAP Osman Bing Satrio & Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu; 

c. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler (KPMG); 

d. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCooper. 

2. Kantor Akuntan Publik Nasional 

KAP ini memberikan pelayanan yang sama dengan The Big Four dan 

melancarkan persaingan langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. 

Selain itu, mereka memiliki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga 

memiliki potensi internasional. Belakangan ini, makin banyak KAP jenis ini 

yang juga diwakili di Indonesia. 

3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional 

Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal dan regional dan terpusat di 

Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan 

areanya dan membuka cabang di daerah lain. KAP ini pun bersaing dengan 

KAP lain dalam menarik klien termasuk dengan KAP internasional dan 

nasional. 

4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil 

Sebagian besar KAP di Indonesia mempunyai kurang dari 25 tenaga kerja 

profesional dalam satu KAP. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan 

yang berhubungan dengan hal tersebut, terutama bagi badan organisasi kecil 
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dan organisasi nirlaba, meskipun terdapat pula diantaranya melayani yang telah 

go public. 

Ukuran KAP juga berpengaruh terhadap pergantian auditor (Calderon 

dan Ofobike, 2008 dalam Wijaya dan Rasmini, 2015). Voluntary auditor 

switching juga dapat disebabkan oleh ukuran KAP. Ukuran KAP dapat dibagi 

menjadi dua, KAP big four serta KAP non big four. Nasser et al. (2006) dalam 

Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan bahwa KAP big four dianggap lebih 

mampu mempertahankan tingkatan independensi yang cukup daripada KAP yang 

lebih kecil, karena KAP big four menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah 

besar klien. Perusahaan akan menjalin perikatan KAP yang memiliki kredibilitas 

yang tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan untuk pihak 

eksternal sebagai pengguna laporan keuangan, terutama untuk perusahaan-

perusahaan go public karena terkait dengan pertanggungjawabannya kepada 

stakeholder. Selain itu, ketergantungan KAP big four terhadap klien relatif lebih 

kecil dibandingkan KAP non big four karena KAP big four memiliki jumlah klien 

yang lebih besar, sehingga dapat mempertahankan independensinya. Dapat 

disimpulkan, perusahaan memiliki perikatan dengan KAP big four untuk meng-

audit laporan keuangannya akan mengurangi kecenderungan perusahaan tersebut 

untuk melakukan voluntary auditor switching. Pergantian KAP dari KAP non big 

four ke KAP big four dipandang sebagai sinyal keinginan manajemen dalam 

peningkatan kualitas jasa (Sankaraguruswamy dan Whisenant, 2004 dalam 

Setiawan dan Aryani, 2014). 
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Penelitian oleh Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil membuktikan 

pengaruh ukuran KAP terhadap voluntary auditor switching, sedangkan hal ini 

tidak berhasil dibuktikan dari hasil penelitian oleh Wijaya dan Rasmini (2015). 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha2: Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap voluntary auditor switching. 

 

2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan finansial perusahaan. Perusahaan 

yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan daripada 

perusahaan kecil (Mutchler, 1985 dalam Wijaya dan Rasmini, 2015). Seiring 

dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat prinsipal semakin sulit 

dalam memonitor tindakan agen, yang cenderung memaksimalkan keuntungan 

pribadinya daripada keuntungan prinsipal. (Mutchler, 1985 dalam Juliantari dan 

Rasmini, 2013).  

Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-11/PM/1997 menyatakan bahwa 

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan 

hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan 

perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya di atas seratus milyar. 

Penelitian ini menggunakan proksi total aset dengan acuan penelitian dari 

Juliantari dan Rasmini (2013). 
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Dalam PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud, aset adalah sumber daya 

yang dikendalikan oleh entitas akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomis 

di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas (IAI, 2014). 

Weygandt et al. (2015) menyatakan bahwa aset merupakan sumber daya yang 

dimiliki sebuah perusahaan. Contohnya meliputi uang kas, piutang usaha, 

persediaan barang dagang, perlengkapan toko dan kantor, asuransi dan sewa 

dibayar di muka, tanah, bangunan, mesin, peralatan atau perabot toko dan kantor, 

kendaraan operasional, dan aktiva lainnya. Perusahaan menggunakan asetnya 

untuk menjalankan aktivitasnya, seperti aktivitas produksi dan penjualan. 

Karakteristik yang dimiliki aset adalah kemampuannya untuk menyediakan 

manfaat ekonomis di masa depan (Hery, 2016).  

Aset dikategorikan menjadi 4 dalam statement of financial position 

(Weygandt et al., 2015): 

1. Intangible assets. 

Dalam PSAK 19 tentang Aktiva tak Berwujud, aset tak berwujud adalah aset 

nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Umumnya, harga yang 

dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah aset tak berwujud akan 

mencerminkan probabilitas manfaat ekonomik di masa depan aset yang akan 

diperoleh entitas. Dengan kata lain, entitas memperkirakan adanya arus masuk 

manfaat ekonomik, bahkan jika terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan 

jumlah arus masuk tersebut. Manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari 

aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, 

penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh 
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entitas. Sebagai contoh, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu 

proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi 

mengurangi biaya produksi masa depan (IAI, 2014). Contoh dari aktiva tidak 

berwujud adalah goodwill, trademark (merek dagang), franchises (waralaba), 

copyright (hak cipta), customer list (daftar pelanggan), dan broadcast license 

(ijin penyiaran). Dalam akuntansi, penyusutan untuk aktiva tidak berwujud 

dinamakan amortisasi. Sama halnya dengan aktiva tetap, tidak semua aktiva 

tidak berwujud diamortisasi, tergantung pada kepastian umur apakah terbatas 

atau tidak terbatas. Aktiva tidak berwujud yang memiliki umur yang tidak 

terbatas (tidak pasti) tidaklah diamortisasi, dan hanya aktiva tidak berwujud 

yang memiliki umur terbatas (pasti) saja yang akan diamortisasi. Aktiva tidak 

berwujud yang tidak diamortisasi adalah goodwill, trademark, dan broadcast 

license (Hery, 2016). 

2. Property, plant, and equipment. 

Dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap, aset tetap adalah aset berwujud yang (IAI, 

2014): 

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. 

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Aktiva tetap dapat secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif 

permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang (lebih dari satu tahun). 

Aktiva ini dimiliki perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam 

kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dan bukan untuk dijual. Contohnya 
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meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan atau perabot, dan kendaraan (Hery, 

2016). 

3. Long-term investments. 

Investasi jangka panjang pada umumnya adalah, (1) investasi dalam saham 

biasa dan obligasi dari perusahaan lain yang umumnya ditahan selama 

beberapa tahun, dan (2) aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang 

tidak digunakan oleh sebuah perusahaan untuk aktivitas operasionalnya 

(Weygandt et al., 2015). 

4. Current assets. 

Dalam PSAK 1 dinyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset 

lancar, jika (IAI, 2014): 

a. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intense 

untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. 

b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 

c. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua 

belas bulan setelah periode pelaporan. 

d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi 

pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-

kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. 

Untuk aktiva yang tergolong lancar, urutan penyajiannya dalam neraca 

haruslah berdasarkan pada urutan tingkat likuiditas. Kas merupakan aktiva 

yang paling likuid (lancar), lalu diikuti dengan investasi jangka pendek, 

piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. 
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Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan dapat 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut bertumbuh. Pertumbuhan bisnis 

suatu perusahaan ini salah satunya dapat dilihat dari jumlah anak perusahaan yang 

dimiliki. Semakin banyaknya jumlah anak perusahaan yang dimiliki, semakin 

rumit pula pelaporan keuangan dan pengawasan yang dilakukan pemegang saham 

terhadap manajemen. Sehingga, dibutuhkan tim auditor yang memiliki lebih 

banyak anggota dan memiliki pengetahuan tertentu, seperti pengetahuan yang 

lebih mendalam mengenai sistem pelaporan konsolidasi, untuk meng-audit 

perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan yang besar memiliki kompleksitas 

usaha dan peningkatan sejumlah konflik keagenan, sehingga perusahaan besar 

akan memilih auditor dengan sumber daya memadai untuk mengurangi biaya 

keagenan (Juliantari dan Rasmini, 2013). Oleh sebab itu, dengan semakin 

besarnya ukuran perusahaan akan meningkatkan kecenderungan perusahaan 

tersebut untuk melakukan voluntary auditor switching ke KAP yang lebih besar 

dengan sumber daya yang lebih memadai. Hasil penelitian dari Wijaya dan 

Rasmini (2015) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh antara ukuran 

perusahaan klien terhadap voluntary auditor switching. Namun, penelitian oleh 

Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil membuktikan adanya pengaruh antara 

kedua hal tersebut. 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap voluntary auditor 

switching. 
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2.8 Pergantian Dewan Komisaris 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 

(2) tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, 

direksi dan dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang 

bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 

dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi. Dewan komisaris 

terdiri atas satu anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 

satu orang merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat 

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. 

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau 

mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang 

kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit dua 

orang anggota dewan komisaris. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 

perseroan maupun usaha perseroan (Silondae dan Ilyas, 2011). Melalui keputusan 

RUPS atau berdasarkan keinginan sendiri, dapat terjadi pergantian dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan.  

Pergantian dewan komisaris adalah pergantian susunan dewan komisaris 

perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan RUPS atau dewan komisaris 

berhenti karena kemauan sendiri (Rahmawati, 2011). Anggaran dasar perseroan 

dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang 

komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS 
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dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi 

dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sementara itu, komisaris utusan 

merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat 

dewan komisaris (Silondae dan Ilyas, 2011). Dewan komisaris bertugas untuk 

(iigf.co.id): 

1. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan 

tangggung jawabnya. 

2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada 

seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi, serta 

memberikan nasihat kepada direksi. 

4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan 

strategis. 

5. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan 

bisnis yang diperkirakan akan berdampak perusahaan secara tepat waktu dan 

efisien. 

6. Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan dewan 

komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa 

lainnya. 

7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS. 
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8. Melaporkan kepada Menteri selaku RUPS setiap perkembbangan pelaksanaan 

mandat yang diberikan kepada perusahaan. 

9. Memastikan bahwa Laporan Tahunan perusahaan telah memuat informasi 

mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota dewan 

komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu 

tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan direksi), serta 

honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan. 

10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat 

membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih anggota dewan komisaris. 

Komite tersebut bertanggungjawab kepada dewan komisaris (Silondae dan Ilyas, 

2011). Komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris di antaranya adalah 

(National Committee on Corporate Governance (NCCG), 2011): 

1. Nomination committee, komite yang dibentuk untuk mempersiapkan criteria 

dan prosedur pemilihan dan untuk memformulasikan sistem pengukuran dan 

menyediakan rekomendasi mengenai jumlah anggota dewan komisaris dan 

dewan direksi. 

2. Remuneration committee, komite yang dibentuk untuk mempersiapkan sistem 

remunerasi dan menyediakan rekomendasi mengenai pengukuran sisten 

remunerasi, pemberian opsi, hak pensiun, redundansi dan skema kompensasi 

lainnya. 
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3. Insurance committe, komite yang dibentuk untuk menjalankan pengukuran 

periodik dan menyediakan rekomendasi mengenai tipe dan cakupan asuransi 

perusahaan. 

4. Audit committee, komite yang dibentuk dengan tugas: 

a. Mengembangkan struktur pengendalian internal yang memadai. 

b. Meningkatkan kualitas pengungkapan dan pelaporan finansial. 

c. Me-review scope, akurasi dan efisiensi biaya dari auditor eksternal, serta 

independensi dan objektivitas auditor eksternal. 

d. Mempersiapkan surat yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab 

komite audit selama tahun review yang akan disertakan dalam laporan 

tahuan diperuntukkan bagi shareholder. 

External auditor akan ditunjuk oleh RUPS berdasarkan nominasi dari 

komite audit. Komite audit melalui dewan komisaris akan memaparkan alasan 

atas nominasi tersebut kepada RUPS. 

Dewan komisaris berkewenangan untuk mengangkat KAP melalui 

komite audit. Karena hal ini, pergantian dalam keanggotaan dewan komisaris 

akan memberikan dampak terhadap penunjukkan KAP (Rahmawati, 2011). Selain 

itu, menurut Meryani dan Mimba (2013), pergantian dewan komisaris yang diikuti 

dengan pergantian KAP mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa 

terdapat konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemegang saham 

(principal). Konflik kepentingan terjadi karena agent tidak selalu berbuat sesuai 

dengan keinginan principal. 
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Meryani dan Mimba (2013) menyatakan bahwa pergantian komisaris 

secara signifikan berpenagruh positif terhadap voluntary auditor switching. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2011) yang menyimpulkan bahwa pergantian dewan komisaris tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching.  Berdasarkan 

kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha4: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap voluntary auditor 

switching. 

 

2.9 Financial Distress 

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan 

dalam keuangannya (Putra, 2014). Mamduh dan Halim (1997) dalam Putra (2014) 

menyatakan bahwa kebangkrutan tersebut tidak akan terjadi jika perusahaan 

mampu mengantisipasi dan membuat strategi untuk menghadapi kebangkrutan 

tersebut jika kebangkrutan benar-benar terjadi dalam perusahaan. Pergantian 

auditor dapat disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, 

sehingga perusahaan mengambil kebijakan subjektif dalam memilih KAP (Pratini 

dan Astika, 2013). 

Menurut Anjum (2012), financial distress dapat dihitung dengan 

menggunakan revised Altman Z-score. Altman Z-Score dipercaya dapat digunakan 

untuk perekonomian modern untuk memprediksi perusahaan yang akan bangkrut 

dalam satu, dua, dan 3 tahun ke depan. Berikut ini adalah rumus revised Altman’s 

Z-Score: 
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Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Keterangan: 

Z  = bankruptcy index 

X1 = working capital to total asset ratio  

X1 =  
                

            
 

Menurut Nugroho (2012) rasio working capital to total assets 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih 

dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Weygandt, et al. (2015) 

menyatakan bahwa working capital didapatkan dari aktiva lancar dikurang dengan 

kewajiban jangka pendek. Modal kerja bersih negatif dapat mencerminkan 

kemungkinan besar perusahaan akan menghadapi masalah dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek karena tidak tersedia aktiva lancar yang cukup untuk 

menutup kewajiban (Nugroho, 2012). 

X2 = retained earnings to total assets ratio 

X2 =  
                 

            
 

 Menurut Nugroho (2012) rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Weygandt, et al. 

(2015) mendefinisikan retained earnings sebagai laba bersih perusahaan yang 

ditahan dalam bisnis perusahaan. Total aset adalah sumber daya yang dikuasai 

oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

X3 =  Earning Before Interest and Tax (EBIT)  to total asset ratio 

X3 =  
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 EBIT merupakan laba sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. 

Menurut Altman (1993) dalam Ardian (2014) rasio ini mengukur produktivitas 

perusahaan, tanpa pengaruh dari ringkap pajak ataupun tingkat bunga. 

X4 =  book value of equity to total liabilities ratio 

X4 =  
                    

                 
 

 Menurut Wibisono (2013) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memberikan jaminan kepada setiap utangnya melalui modalnya sendiri. 

Menurut Pribadi (2013) book value merupakan nilai yang tercantum pada total 

ekuitas maupun liabilitas pada neraca. 

X5 =  sales to total assets ratio 

X5 =  
     

            
 

Menurut Gamayuni (2011) rasio perputaran modal ini merupakan suatu 

ukuran dari kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi yang kompetitif. 

Rasio ini menggambarkan kemampuan peningkatan penjualan suatu perusahaan 

dari aset yang dimiliki perusahaan.  

Nilai Z < 1,23 merupakan indikator perusahaan yang bangkrut, jika Z > 

2,90 merupakan indikator perusahaan yang tidak bangkrut. Perusahaan dengan Z-

Score diantara 1,23 – 2,90 merupakan perusahaan berada pada kondisi abu-abu 

(grey area) atau zone of ignorance (Anjum, 2012). 

Klien dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan KAP 

mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Schwartz dan 

Menon, 1985 dalam Wijaya dan Rasmini, 2015). Nasser et al. (2006) dalam 

Pratini dan Astika (2013) menyatakan bahwa auditee yang bangkrut dan memiliki 

Pengaruh Opini..., Alicia Abigail, FB UMN, 2017



 

58 
 

pengalaman posisi keuangan yang tidak sehat lebih memungkinkan akan 

melibatkan auditor yang memiliki independensi tinggi untuk meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham dan kreditur, sama halnya dengan mengurangi 

risiko permasalahan hukum. Pengaruh antara financial distress terhadap voluntary 

auditor switching berhasil dibuktikan oleh Pratini dan Astika (2013), namun tidak 

berhasil dibuktikan oleh Wijaya dan Rasmini (2015).  

Semakin rendah Z-score, maka perusahaan berpotensial untuk 

mengalami kebangkrutan., sehingga dapat menyebabkan kepercayaan para 

pengguna laporan keuangan menurun. Para pengguna laporan keuangan akan ragu 

untuk menjalin perikatan dengan perusahaan yang berpotensi untuk mengalami 

kebangkrutan ini dikarenakan terdapat keraguan mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan. Sehingga, perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan 

membutuhkan KAP yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya 

untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Sehingga, semakin rendah Z-

score suatu perusahaan, akan meningkatkan kecenderungan perusahaan tersebut 

untuk melakukan voluntary auditor switching. Berdasarkan kerangka teori yang 

telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha5: Financial distress berpengaruh negatif terhadap voluntary auditor switching. 

Hasil penelitian Putra (2014) berhasil membuktikan bahwa opini audit 

berpengaruh terhadap voluntary auditor switching, sedangkan penelitian dari 

Pratini dan Astika (2013) dan Juliantari dan Rasmini (2013) mendapatkan hasil 

yang berbeda. Hasil penelitian dari Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil 

membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap voluntary auditor 

Pengaruh Opini..., Alicia Abigail, FB UMN, 2017



 

59 
 

switching, sedangkan penelitian dari Pratini dan Astika (2013) tidak berhasil 

membuktikannya. 

Hasil penelitian dari Juliantari dan Rasmini (2013) juga berhasil 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap voluntary auditor 

switching. Hasil penelitian dari Pawitri dan Yadnyana (2015) berhasil 

membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary 

auditor switching, sedangkan penelitian dari Sarasintya dan Aryani (2014) 

mendapatkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian dari Pratini dan Astika 

(2013) berhasil membuktikan bahwa financial distress berpengaruh terhadap 

voluntary auditor switching, sedangkan penelitian dari Putra (2014) tidak berhasil 

membuktikannya. 

 

2.10 Model Penelitian 
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