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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Astuti dan Ramantha (2014) 

Astuti dan Ramantha (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

audit fee, opini going concern, financial distress, dan ukuran perusahaan pada 

pergantian auditor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit 

fee, opini going concern, financial distress, dan ukuran perusahaan pada pergantian 

auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 90 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012 yang 

diuji dengan menggunakan analisis regresi logistic (logistic regression). Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa audit fee, opini audit going concern dan 

ukuran perusahaan berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan financial 

distress tidak berpengaruh pada pergantian auditor.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014) 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi pergantian auditor serta menggunakan variabel 

independen yang sama yaitu  financial distress. 
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Perbedaan : 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014) 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti menghilangkan tiga variabel 

seperti audit fee, opini audit going concern, serta ukuran perusahaan kemudian 

menggantinya dengan dua variabel baru yaitu pergantian manajemen dan opini audit. 

Selain itu, sampel yang digunakan juga berbeda. Dalam penelitian ini, sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan manufaktur khususnya pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar tahun 2011-2015. 

2. Astrini dan Muid (2013) 

Astrini dan Muid (2013) melakukan penelitian tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching secara 

voluntary. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk menemukan bukti empiris 

mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 

yang melakukan pergantian auditor secara sukarela seperti reputasi auditor, 

pergantian manajemen, financial distress, opini audit, dan audit tenure yang 

kemudian mengujinya dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak semua variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian berpengaruh secara signifikan terhadap auditor 

switching secara voluntary. Variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

auditor switching secara voluntary hanyalah variabel audit tenure, sedangkan 

variabel lainnya seperti reputasi auditor, pergantian manajemen, financial distress 

dan opini akuntan tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

auditor switching secara voluntary. 
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Persamaan : 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Dul Muid (2013) 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi pergantian auditor serta sama-sama 

menggunakan variabel management changes, financial distress, dan opini audit 

sebagai variabel independennya. 

Perbedaan : 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Dul Muid (2013) 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini sengaja menghilangkan beberapa 

variabel independen lainnya seperti reputasi auditor dan audit tenure karena penulis 

berfokus kepada variabel yang paling banyak memiliki gap research pada beberapa 

penelitian terdahulu seperti management changes, financial distress, dan opini audit. 

Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel penelitian pada 

perusahaan manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar tahun 2011-2015 untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. 

3. Pratini dan Astika (2013) 

Pratini dan Astika (2013) melakukan penelitian tentang fenomena 

pergantian auditor di Bursa Efek Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendapatkan 

bukti empiris mengenai pengaruh opini auditor, ukuran KAP, pergantian manjemen 

dan financial distress pada pergantian auditor. Sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebanyak 132 perusahaan yang diuji 

dengan menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis diketahui 



13 
 

 

bahwa variabel pergantian manjemen dan financial distress berpengaruh positif dan 

signifikan pada terjadinya pergantian auditor. Variabel opini auditor dan ukuran KAP 

tidak mendukung pada terjadinya pergantian auditor.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013) 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi pergantian auditor serta sama-sama 

menggunakan variabel management changes, financial distress, dan opini audit 

sebagai variabel independennya. 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013) 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini sengaja menghilangkan variabel 

ukuran KAP karena sudah banyak studi dari penelitian terdahulu yang memberikan 

hasil yang konsisten, sehingga menurut penulis tidak perlu dilakukan kajian ulang 

mengenai variabel ukuran KAP. Selain itu, penulis lebih berfokus pada perusahaan 

manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sekitar tahun 2011-2015 untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

4. Prastiwi dan Wilsya (2009) 

Prastiwi dan Wilsya (2009) telah melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor perusahaan 

manufaktur di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan mandatori pada tahun 

2002. Variabel dependen yang digunakan adalah pergantian auditor, sedangkan 

variabel independennya adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan 
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perusahaan, dan masalah keuangan perusahaan. Sampel dalam penelitian tersebut 

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2002-2006. 

Teknik analisis data yang dilakukan secara multivariate dengan menggunakan 

logistic regression. Hasilnya menunjukkan bahwa tipe KAP dan pertumbuhan 

perusahan (yang diukur dengan total aset) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemungkinan pergantian KAP. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan (yang diukur dengan perubahan sales, perubahan MVE dan perubahan 

income) dan masalah keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi pergantian auditor di Indonesia.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian dari Prastiwi dan Wilsya (2009) dengan penelitian 

ini adalah memiliki topik dan tujuan yang sama yaitu ingin mengatahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi pergantian auditor.  

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian dari Prastiwi dan Wilsya (2009) dengan penelitian ini 

yaitu terletak pada variabel independennya. Penulis menginginkan penelitian ini 

lebih berfokus pada pergantian manajemen, opini audit, dan financial distress karena 

variabel tersebut merupakan variabel independen yang paling banyak memiliki hasil 

yang tidak konsisten dari beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, penulis 

menggunakan sampel yang berbeda yaitu pada perusahaan manufaktur khususnya 

pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sekitar 

tahun 2011-2015 untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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5. Srimindarti (2006) 

Srimindarti (2006) melakukan penelitian tentang opini audit dan 

pergantian auditor yang dikaji berdasarkan risiko, kemampuan perusahaan dan 

kinerja auditor. Tujuan peneliti melakukan penelitiaan tersebut yaitu untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian auditor. Variabel 

dependen yang digunakan adalah pergantian auditor, sedangkan variabel 

independennya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kebangkrutan, 

risiko bisnis klien, opini audit, audit delay, dan audit fee.  Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kebangkrutan, risiko bisnis klien, opini 

audit, audit delay dan audit fee memiliki pengaruh positif terhadap pergantian 

auditor. Akan tetapi ukuran perusahaan juga ada kemungkinan memiliki pengaruh 

negatif terhadap pergantian auditor.  

Persamaan :  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti (2006) dengan 

penelitian ini adalah memiliki topik dan tujuan yang sama yaitu ingin mengatahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian auditor. 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti (2006) dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada variabel independennya. Pada penelitian ini, penulis 

menghilangkan beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Srimindarti (2006) dan lebih terfokus pada variabel pergantian 

manajemen, opini audit, dan financial distress karena variabel tersebut merupakan 
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variabel indpenden yang paling banyak memiliki hasil yang tidak konsisten dari 

beberapa penelitian terdahulu.  

6. Kawijaya dan Juniarti (2002) 

Kawijaya dan Juniarti (2002) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang mendorong perpindahan auditor yang fokusnya pada perusahaan-perusahaan di 

wilayah Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Sidoarjo. Tujuan dari penelitian 

tersebut yaitu untuk mengetahui apakah qualified audit opinion, merger, 

management changes dan ekspansi mendorong perusahaan-perusahaan untuk 

melakukan auditor swicthing. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang ada di 

Jawa Timur tanpa membedakan jenis perusahaannya (manufaktur atau dagang), 

terutama yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo yang sudah di audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang diuji dengan menggunakan metode statistik Binary 

Logistic. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa 

qualified audit opinion dan ketiga variabel kontrol yang lain merupakan variabel 

yang memprediksi pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di 

wilayah Surabaya dan Sidoarjo.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kawijaya dan Juniarti (2002) 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi pergantian auditor dan sama-sama menggunakan 

variabel management changes sebagai variabel independennya. 
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Perbedaan : 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kawijaya dan Juniarti (2002) 

dengan penelitian ini yaitu peneliti menghilangkan beberapa variabel lain seperti 

qualified audit opinion, merger, dan ekspansi kemudian menggantinya dengan dua 

variabel baru yaitu financial distress dan opini audit. Selain itu, perbedaannya juga 

terletak pada sampel penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kawijaya dan 

Juniarti (2002) lebih berfokus pada perusahaan-perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo. 

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada perusahaan manufaktur 

khususnya pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sekitar tahun 2011-2015 untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

7. Ahmed et al (2000) 

Ahmed et al. (2000) melakukan penelitian yang berjudul Auditor Switch 

Decision of Malaysian Listed Firm : Test of Determinants and Wealth Effect. Tujuan 

dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemilihan 

perusahaan audit dan karakteristik perusahaan yang mempengaruhi pemilihan 

auditor. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak seratus tiga puluh lima 

perusahaan yang melakukan auditor switching selama periode 1986-1996 yang 

kemudian di uji dengan menggunakan model regresi logistik. Secara umum 

penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian auditor di Malaysia dipengaruhi oleh 

pergantian manajemen dan pertumbuhan turnover yang lebih tinggi. Perubahan 

karakteristik perusahaan seperti pertumbuhan aset sebelum auditor switching, 

perubahan akuisisi rata-rata aktiva tetap terhadap total aset, leverage, dan perubahan 

aktivitas pendanaan yang ditemukan terkait secara signifikan dengan pergantian 
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auditor. Perubahan auditor secara umum tidak terkait secara signifikan dengan 

pengumuman pergantian auditor, meskipun tren positif dalam evaluasi perusahaan 

tersebut. Namun, setelah portofolio yang dibentuk berdasarkan jenis perubahan 

auditor, hasil yang berbeda muncul. Perusahaan yang beralih pada perusahaan audit 

yang memiliki kualitas lebih baik, mendapatkan respon pasar yang positif sementara 

reaksi negatif adalah diamati untuk perusahaan-perusahaan yang beralih ke 

perusahaan audit yang memiliki kualitas yang menurun. Di sini terlihat bahwa tidak 

ada bukti efek kekayaan yang signifikan dari pengumuman auditor switching.  

Persamaan : 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2000) dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengarah pada topik yang sama yaitu pergantian 

auditor. Dan memiliki tujuan untuk mengatahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pergantian auditor. 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2000) dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et a.l (2000) jauh 

lebih kompleks. Ahmed et al. (2000) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergantian auditor sekaligus meneliti pada reaksi pasar setelah adanya pengumuman 

pergantian auditor itu sendiri. Sedangkan pada penelitian ini, hanya berfokus pada 

pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan kesulitan keuangan terhadap 

pergantian auditor. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Teori Agensi 

Teori keagenan atau agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan 

Meckling (1976) menjelaskan tentang konflik kepentingan antara manajemen (agent) 

dan pemilik atau pemegang saham (principal). Suwardjono (2013:485) menyatakan 

bahwa teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen yang didalamnya 

agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dan atas tindakannya 

tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan 

dalam kontrak. Suatu kontrak dikatakan efisien apabila kontrak tersebut dapat 

mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan serta tidak 

menimbulkan banyak konflik atau persengketaan didalamnya. 

 Pemilik atau pemegang saham memberikan kepercayaan kepada 

manajemen untuk mengelola aset perusahaan dan memberikan laporan secara 

berkala. Prinsipal mengharapkan segala operasi yang dijalankan oleh manajemen 

berjalan dengan baik. Namun hal yang diharapkan akan berjalan dengan harmonis 

tersebut, ternyata terdapat beberapa konflik atau kendala dalam pelaksaannya. 

Sehingga terkadang membuat manajemen dengan sengaja menyalahgunakan laporan 

yang dibuatnya agar tetap terlihat baik guna mempertahankan kepercayaan yang 

diberikan oleh prinsipal. Manajemen ingin memperlihatkan bahwa kinerjanya 

tampak berhasil dengan cara membuat laporan keuangan terlihat baik dengan 

maksud untuk mendapatkan apresiasi dari prinsipal. Oleh karena itu, untuk 

menjembatani konflik antar agen dan prinsipal tersebut, maka dibutuhkanlah pihak 

ketiga yang independen yaitu auditor.  
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Auditor memiliki peran yang sangat penting untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan serta menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup 

(Srimindarti, 2006). Hasil penilaian auditor atau yang sering disebut dengan opini 

itulah yang menjadi ukuran apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 

atau tidak. Perusahaan dengan kinerja yang baik tentu saja menjadi hal yang 

diharapkan oleh pihak manajemen. Harapan itulah yang mendorong manajemen 

untuk memilih kantor akuntan publik maupun auditor yang berkualitas (Pratini dan 

Astika, 2013). Oleh karena itu, maka manajemen membutuhkan kerjasama yang baik 

dengan auditor agar opini yang dikeluarkan oleh auditor akan sesuai dengan 

keinginan manajemen. Dengan demikian, apabila hal tersebut tidak terwujud, maka 

akan menjadi salah satu alasan yang mendorong manajemen dalam RUPS untuk 

melakukan pergantian auditor yang ada dengan auditor lain yang lebih mampu 

mewujudkan keinginan manajemen tersebut. Dari uraian diatas, maka dapat 

dijadikan alasan mengapa teori keagenan menjadi landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

2.2.2  Pergantian Auditor (Auditor Switching) 

Pergantian auditor (auditor switching) adalah tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan auditor (Prastiwi dan Wilsya, 2009). 

Astrini dan Muid (2013) menyatakan bahwa ada dua alasan yang menyebabkan 

perusahaan melakukan pergantian auditor. Pertama, yaitu secara wajib (mandatory) 

yang disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan 

dilakukannya pergantian auditor. Kedua yaitu secara sukarela (voluntary). Terdapat 
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beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor secara 

sukarela, diantaranya yaitu pergantian manajemen, opini audit, kesulitan keuangan, 

dan lain sebagainya.  

Elder, et al. (2009:61) menyatakan bahwa tujuan perusahaan melakukan 

pergantian auditor yaitu untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik, 

mendapatkan opini audit yang sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan, serta 

untuk mengurangi biaya. Dalam penelitian ini, variabel pergantian auditor diukur 

dengan menggunakan variabel dummy. Apabila perusahaan melakukan pergantian 

auditor, maka diberi nilai 1. Sebaliknya, jika perusahaan tidak melakukan pergantian 

auditor, maka diberi nilai 0. 

 

2.2.3  Pergantian Manajemen 

Manajemen merupakan kelompok perorangan yang aktif dalam setiap 

kegiatan di dalam organisasi. Tanggung jawab manajemen diantaranya yaitu 

menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menyiapkan laporan keuangan yang 

wajar, menjaga kecukupan pengendalian internal dalam perusahaan, serta 

menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting untuk 

perusahaan di dalam laporan keuangannya (Elder, et al. 2011:105). 

Pergantian manajemen merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengubah atau mengganti jajaran dewan direksinya. Apabila 

perusahaan melakukan perubahan pada dewan direksinya, maka akan menimbulkan 

adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan. Dengan demikian, apabila terdapat 

pergantian manajemen dalam perusahaan, maka akan mendorong auditor untuk 
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sependapat atau sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen baru 

tersebut (Pratini dan Astika, 2013). Oleh karena itu, dengan adanya pergantian 

manajemen dalam perusahaan, sering kali diiringi dengan pergantian KAP maupun 

auditornya. Semakin selaras auditor dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi 

dalam perusahaan, maka kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan 

perpindahan auditor semakin kecil. Sebaliknya apabila auditor tidak dapat memenuhi 

keinginan perusahaan, maka kemungkinan besar perusahaan akan mengganti 

auditornya (Astrini dan Muid, 2013). Dalam penelitian ini, variabel pergantian 

manajemen diukur dengan menggunkan variabel dummy. Apabila perusahaan klien 

melakukan pergantian manajemen, maka diberi nilai 1. Sebaliknya, apabila 

perusahaan klien tidak melakukan pergantian manajemen, maka diberi nilai 0. 

 

2.2.4  Opini Audit 

Opini audit merupakan tahap terakhir dalam proses audit (Tuanakotta, 

2013:505). Opini audit dapat didefinisikan sebagai laporan atau pendapat yang 

diberikan oleh seorang akuntan publik sebagai hasil penilaian atas kewajaran pada 

laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pratini dan Astika (2013) 

menyatakan bahwa opini audit merupakan dokumen yang menyajikan informasi 

keuangan perusahaan pada periode lalu. Dengan kata lain, opini audit dapat diartikan 

sebagai laporan atau pendapat yang diberikan oleh seorang akuntan publik yang 

menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan sesuai aturan pemeriksaan dan 

disertai dengan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan yang di auditnya. 
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Menurut Tuanakotta (2013:510-516) opini audit dapat digolongkan 

menjadi empat diantaranya yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan 

pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Opini wajar dengan 

pengecualian cenderung tidak disukai oleh perusahaan. Sehingga perusahaan 

berusaha menghindari untuk mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (Juniarti 

dan Kawijaya, 2002). Oleh karena itu, manajemen akan melakukan pergantian 

auditor apabila auditor tersebut memberikan opini yang tidak diharapkan oleh 

perusahaan (Astrini dan Muid, 2013). Dengan demikian, apabila perusahaan 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka kemungkinan perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor semakin kecil. Sebaliknya, jika perusahaan 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka kemungkinan besar 

perusahaan tersebut akan mengganti auditornya. Dalam penelitian ini, variabel opini 

audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. Apabila perusahaan 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka diberi nilai 1. Sebaliknya 

apabila perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka diberi nilai 0. 

 

2.2.5  Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Kasmir (2008:128) menyatakan bahwa kesulitan keuangan (financial 

distress) merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami masa sulit dalam 

keuangan, yang bermula dari ketidakmampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

atau sebagian kewajibannya terutama kewajiban jangka pendek yang disebabkan 

oleh beberapa faktor. Pertama, dikarenakan perusahaan sama sekali tidak mempunyai 

dana, atau kedua, perusahaan masih memiliki dana namun pada saat jatuh tempo 
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pembayaran kewajiban tersebut perusahaan tidak mempunyai dana secara tunai 

sehingga perusahaan harus melakukan berbagai cara seperti menjual surat berharga, 

menjual persediaan, melakukan penagihan piutang, dan sebagainya. Dengan kata 

lain, kesulitan keuangan (financial distress) adalah kesulitan dana yang dialami 

perusahaan, seperti kesulitan dalam menutup kewajiban atau kesulitan likuiditas 

yang berawal dari kesulitan ringan sampai kesulitan yang lebih besar atau serius 

yaitu ketika hutang perusahaan melebihi aset yang dimilikinya. 

Mutchler (1985) dalam Srimindarti (2006) mendefinisikan ciri-ciri 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan apabila perusahaan setidaknya 

memiliki sedikitnya satu diantara ciri-ciri berikut ini : 

1. Perusahaan tidak likuid 

2. Perusahaan mempunyai aset negatif 

3. Perusahaan memiliki arus kas negatif 

4. Pendapatan operasi perusahaan negatif 

5. Modal kerja perusahaan negatif 

6. Perusahaan mengalami kerugian dalam tahun berjalan 

7. Perusahaan mengalami defisit saldo laba tahun berjalan 

Dalam penelitian ini, variabel kesulitan keuangan diukur dengan menggunakan 

analisis kebangkrutan model Grover G-Score dengan rumus sebagai berikut : 

G-score = 1,650X1 + 3,404X3 – 0,016ROA + 0,057 

Dimana : 

X1 = working capital / total assets 

X3 = earning before interest and taxes / total assets 
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ROA = net income / total assets 

Dengan ketentuan : 

G-Score > 0,01  termasuk dalam zona aman  

-0,02 < G-Score < 0,01  termasuk dalam zona “abu-abu” 

G-Score < -0,02  termasuk dalam zona bahaya mengalami kebangkrutan 

Untuk menjaga kredibilitas perusahaan tetap baik, maka perusahaan akan mengganti 

auditornya dengan auditor lain yang lebih besar, dengan harapan perusahaan tetap 

dipandang mampu secara finansial (Kida, 1980 dalam Srimindarti, 2006). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis mengindikasikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor yang dilihat dari pergantian 

manajemen, opini audit, dan kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami 

oleh perusahaan. 

Untuk membantu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pergantian auditor, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori 

yang telah diuraikan, maka dapat disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran 

dari peneliti yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tiga hipotesis, yaitu pergantian 

manajemen, opini audit, dan kesulitan keuangan (financial distress). Hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

2.4.1 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian Auditor 

Pergantian manajemen adalah suatu pergantian pada jajaran dewan direksi 

yang dilakukan oleh perusahaan. Pada umumnya, manajemen yang baru akan 

menerapkan aturan dan metode akuntansi yang baru, sehingga membutuhkan 

kerjasama yang baik dengan auditor yang diharapkan akan sesuai dengan keinginan 

manajemen. Adanya faktor kepentingan tersebut, merupakan salah satu pemicu bagi 

perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Dengan kata lain, apabila 

perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan 

menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan yang ada didalam perusahaan. 

Oleh karena itu, Pratini dan Astika (2013) menyatakan bahwa apabila terdapat 

Pergantian 

Manajemen 

(X1) 

Opini Audit 

(X2) 

Kesulitan 

Keuangan 

(Financial 

Distress) (X3) 

Pergantian 

Auditor 

(Auditor 

Switching) 

(Y) 
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pergantian manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

mendorong auditor untuk selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1: Pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

 

2.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Pergantian Auditor 

Opini audit merupakan tahap terakhir dalam proses audit (Tuanakotta, 

2013:505). Opini audit dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang 

dikeluarkan oleh auditor untuk menilai bagaimana kelayakan dari laporan keuangan 

perusahaan yang diauditnya. Biasanya, perusahaan cenderung mengganti auditornya 

apabila opini yang ia dapat pada kewajaran laporan keuangannya adalah wajar 

dengan pengecualian atau yang dapat disebut dengan qualified audit opinion. Pada 

beberapa penelitian terdahulu telah berhasil membuktikan bahwa qualified audit 

opinion merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan 

pergantian auditornya, meskipun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa perusahaan 

akan mendapatkan opini yang lebih baik setelah melakukan pergantian auditor 

tersebut.  Dengan demikian, perusahaan yang memperoleh opini selain wajar tanpa 

pengecualian (unqualified audit opinion) seperti opini wajar dengan pengecualian 

(qualified audit opinion) dan tidak memberikan pendapat cenderung akan melakukan 

auditor switching (Astrini dan Muid, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan yaitu : 

H2: Opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor. 
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2.4.3 Pengaruh Kesulitan Keuangan (Financial Distress) terhadap 

Pergantian Auditor 

Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan merupakan salah satu 

hal yang dapat mempengaruhi perusahaan tersebut mengganti auditornya karena 

alasan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan cenderung lebih sering melakukan pergantian auditor 

dibanding perusahaan yang tidak bangkrut atau perusahaan dengan keadaan 

keuangan yang baik (KAP Schwartz dan Soo, 1995 dalam Astrini dan Muid, 2013). 

Perusahaan yang bangkrut memiliki rasio yang rendah dan memiliki pengalaman 

pada posisi keuangan yang tidak sehat cenderung lebih melibatkan auditor yang 

memiliki tingkat independensi yang tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham dan kreditur (Kida, 1980 dalam Srimindarti, 2006). 

Dengan demikian, auditor yang memiliki klien dengan kesulitan keuangan akan 

memiliki masa jabatan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan auditor yang 

memiliki klien yang keadaan keuangannya lebih sehat. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H3: Kesulitan keuangan (financial distress) berpengaruh terhadap pergantian 

auditor.


