
 

 

Wahyu Rizky Ramadan, 2022 11 

PENGARUH OPINI AUDIT, REPUTASI KAP DAN PANDEMI COVID 19 TERHADAP AUDITOR SWITCHING 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1 
[www.upnvj.ac.id -www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Landasan Teori 

II.1.1 Teori Keagenan 

Definisi theory agency menurut (Arens 2015) itu adalah adanya hubungan 

antara klien, auditor dengan pemakai eksternal atau pemegang kepentingan seperti 

investor, pemerintah dan masyarakat dimana   klien membutuhkan auditor untuk 

membuat laporan audit dari laporan keuangan, sedangkan auditor mengeluarkan 

hasil laporan audit berupa opini audit yang ditujukan untuk pemakai ekternal dan 

internal, selanjutnya apabila pemakai ekternal atau pemegang kepentingan 

memberikan modal maka klien atau perusahaan memberikan laporan keuangan 

yang telah diaudit untuk mengurangi risiko informasi yang kurang di andalkan. 

Teori terkait dengan agency theory pernah dilakukan oleh (Roza 2021) dan (Dewi, 

Febriyanti, and Rustiarini 2021)  dengan meneliti variabel yang salah satu ialah 

opini audit, (Halim et al. 2021) dan (Zarefar, Oktari, and Zarefar 2019) peneliti ini 

juga menggunakan teori agensi yang mendukung variabel bebasnya yang salah 

satunya adalah reputasi KAP yang mana variabel bebas itu diuji pengaruhnya 

terhadap variabel terikat yaitu auditor switching.  dan juga (Syafdinal et al. 2020) 

didalam penelitiannya menggunakan agency theory untuk mendukung salah satu 

variabel bebasnya yaitu pandemi covid 19. Berdasarkan (Ikhsan and Suprasto 2008) 

ditahun 1960 para ahli dalam bidang ekonomi menyatakan agency theory adalah 

hubungan yang terbentuk dengan adanya perjanjian antara principal dan agent. 

Pihak principal menyerahkan amanah untuk pihak agent untuk menjalankan 

tanggung jawab dan tugas untuk mempercepat tercapainya tujuan pihak principal. 

Agency theory juga merupakan hubungan timbal balik antara agent dengan 

principal atau pemilik yang telah memberikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.  

Tujuan dari Agency theory ini adalah untuk mentuntaskan masalah yang 

mengenai pertentangan yang terjadi antara agen dengan principal yang berdampak 

pada principal yang kesulitan dalam melakukan verifikasi pekerjaan agen, adanya 

perbedaan preferensi antara agen dan principal dalam tindakan pengaturan risiko.
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Menurut (Dewi et al. 2021) yang mengutip pengertian agency theory dari (Jensen 

and Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa agency theory adalah keterikatan 

antara agensi dan principal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan 

sistem kontrak kerja. Oleh sebab itu, dengan adanya keterikatan tersebut 

kemungkinan ada perbedaan kepentingan antara agen dan principal sehingga 

menyebabkan masalah, yang salah satu masalahnya adalah ketidakpuasan principal 

terhadap kinerja auditor di perusahaan terhadap opini yang dikeluarkan oleh KAP 

dan auditornya, dengan adanya ketidakpuasan tersebut principal bisa saja 

mengganti KAP dan auditornya dengan yang memiliki reputasi yang lebih baik. 

II.1.2 Auditing 

Menurut Arens et al. (2012:4) dikutip dalam penelitian (Zarefar et al. 2019), 

auditing adalah ilmu tentang akumulasi bukti audit dan evolusi bukti yang 

didalamnya terdapat informasi yang ditujukan sebagai alat untuk mencari 

kesesuaian laporan keuangan dengan kenyataannya yang didasarkan pada bukti 

audit yang telah terkumpul dan dalam pengerjaan suatu pekerjaan auditing perlu 

memperhatikan standar yang berlaku. Pemeriksaan harus dilakukan oleh tim yang 

kompeten dan independen. Melanjutkan pernyataan dari Arens, peneliti (Zarefar et 

al. 2019) memberikan pernyataan tentang definisi auditing yang mana auditing 

adalah suatu proses yang memerlukan orang yang profesional dalam bidang audit 

yang memiliki pemikiran yang kritis, serta dalam pengerjaannya auditnya 

dilakukan dengan sistematis yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti, 

menganalisis, mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang disusun oleh 

auditor internal atau manajemen, untuk diuji keandalan dan relevansinya terhadap 

situasi yang sebenarnya di perusahaan. 

Seorang auditor sebelum melakukan pekerjaannya yaitu memeriksa laporan 

keuangan, auditor juga perlu membuat perencanaan atau biasa disebut dengan audit 

plan dalam bekerja seperti perencanaan jangka waktu yang digunakan untuk 

mengerjakan pemeriksaan, kapan pemeriksaan audit mulai dilakukan, mengetahui 

deadline pengumpulan laporan pemeriksaan, berapa auditor yang bekerja pada 

klien yang diperiksa, memperkirakan masalah apa saja yang ada di perusahaan 

tersebut, dan perencanaan lain sebagainya. Sementara itu, dalam membuat audit 

plan tidak sembarangan memilih auditor yang dapat dipercaya, harus auditor yang 
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memiliki profesionalitas yang tinggi, materialitas seta dapat memperhitungkan 

adanya risiko audit di perusahaan klien. 

II.1.3 Auditor Switching 

Definisi auditor switching menurut Arens et,al (2013) yang dikutip dari 

penelitian (Yusriwarti 2019) pergantian auditor atau auditor switching adalah 

kebijakan para manajemen perusahaan, dimana dalam kebijakannya manajemen 

berhak memutus kontrak dengan KAP atau AP diganti dengan yang memiliki 

pelayanan yang baik dan berkualitas serta bereputasi. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Rahmitasari 2021) auditor switching adalah perpindahan seorang 

auditor dalam naungan kantor akuntan publik yang bertanggungjawab disuatu 

perusahaan dimana auditor memberikan jasanya, yang dimaksudkan untuk menjaga 

objektivitas dan indenpendensi serta menjaga keyakinan principal dan masyarakat 

luas dalam hal audit laporan keuangan akibat dari keterikatan dalam waktu yang 

lama. Pergantian auditor dilakukan untuk menyelesaikan dilema auditor 

independensi dalam menyampaikan hasil pemeriksaan, karena ditakutkan audit 

tenure seorang auditor dengan klien berpotensi buruk bagi kerja sama yang ada 

(Klarasati et al. 2021) yang mengutip dari (Sari et al, 2018).  

Adapun faktor pendorong mempengaruhi klien atau perusahaan melakukan 

pergantian auditor, menurut penelitian (Yusriwarti 2019) yang mengutip Sunarto 

(2013) faktor-faktornya yaitu sebagai berikut : 

1. Ketidakpuasan atas hasil opini yang telah di berikan oleh auditor 

2. Meminimalisir pengeluaran untuk jasa audit 

3. Terjadi merger sehingga auditor yang berbeda di setiap perusahaan harus di 

ganti, auditor disalah satu perusahaan 

4. Terjadi merger di kantor akuntan publiknya itu sendiri 

5. Keperluan perusahaan atas pelayanan yang lebih profesional dan bereputasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor dapat dipengaruhi oleh 

perusahaannya itu sendiri dan auditor yang berkerja diperusahaan untuk mengaudit 

laporan keuangan perusahaan. Dari sisi perusahaan faktor penyebab terjadinya 
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auditor switching adalah initial public offering (IPO), Financial distress, change 

management, dan pandemi covid-19 yang menyebabkan keuangan perusahaan 

merosot. Sedangkan dari sisi auditor atau KAP penyebab digantinya auditor itu 

dipengaruhi oleh kualitas audit yang diberikan dan biaya audit yang dikeluarkan 

oleh perusahaan (Yusriwarti 2019). Diperoleh dua jenis perusahaan melakukan 

auditor switching, secara mandatory dan secara voluntary. Penjelasannya sebagai 

berikut :  

1. Auditor switching secara mandatory 

Pergantian auditor secara mandatory atau secara wajib adalah tindakan rotasi 

KAP dan auditor yang telah ditentukan oleh peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah, yang mengatur tentang batas perikatan seorang akuntan publik 

memberikan jasanya. Dalam peraturan (PP No.20 2015) yang di dalam bab V pasal 

11 menyatakan bahwa masa perikatan seorang akuntan publik itu selama 5 tahun 

buku laporan. Peraturan pemerintah tersebut tidak mengatur batas waktu perikatan 

KAP, berbeda dengan peraturan Mentri Keuangan RI yang mana didalam peraturan 

tersebut menjelaskan bahwa KAP hanya boleh terikat ke klien selama 6 tahun buku 

laporan, dan akuntan publik atau auditornya hanya dibatasi 3 tahun buku berturut-

turut. 

2. Auditor switching secara voluntary 

Pergantian auditor secara voluntary atau secara sukarela adalah tindakan 

perpindahan KAP atau auditor yang tidak mengikuti peraturan yang ada, pergantian 

tersebut dapat disebabkan oleh perusahaan dan auditornya itu sendiri. 

Untuk mengukur pergantian auditor menurut research yang dikerjakan oleh 

(Qomari and Suryandari 2019) dan (Sinaga et al. 2021) menggunakan  variabel 

dummy yang mana angka satu digunakan oleh perusahaan yang mengganti 

auditornya, dan nilai nol digunakan oleh perusahaan yang tidak mengganti 

auditornya. selain daripada itu juga menurut (As’ad and Nofryanti 2021) mengukur 

auditor switching dengan menetapkan variabel dummy dengan indikator angka satu 

diperuntukan kepada perusahaan yang tidak mengganti auditornya, sedangkan,  

angka nol digunakan untuk perusahaan yang berganti akuntan publik. Berdasarkan 
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penjelasan diatas maka untuk mengukur yang namanya auditor switching 

mengadopsi penelitian yang dilaksanakan oleh (Syarif 2018) yang mana dalam 

penelitiannya menggunakan variabel dummy dimana indikatornya adalah sebagai 

berikut angka satu diberikan kepada perusahaan yang melakukan auditor switching. 

Dan angka nol digunakan untuk perusahaan yang tidak melakukan auditor 

switching. 

II.1.4 Opini Audit 

Mengutip dari (As’ad and Nofryanti 2021) Opini Audit adalah pernyataan 

seorang auditor mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan yang dimaksudkan 

untuk menganalisis kewajaran kinerja keuangan perusahaan. Opini Audit juga bisa 

membagikan dampak yang besar ke perusahaan, apabila opini yang didapatkan 

bukan opini WTP sehingga akan berdampak negatif bagi investor. Perusahaan ingin 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian, opini ini menjelaskan jika data yang 

disampaikan oleh perusahaan sudah bebas dari kesalahan dan seluruh informasi 

yang disajikan secara jelas dan menyeluruh. 

Adapun pokok dalam perumusan opini menurut (Julianto 2010) terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu materialitas, kelengkapan dan ketepatan bukti audit, salah 

saji. Penjelasannya sebagai berikut : 

1. Materialitas 

Tugas seorang auditor tidak hanya memeriksa kinerja keuangan seperti 

neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan yang lainnya, tetapi 

auditor juga di tugaskan untuk memberikan opini atas semua pemeriksaan, dan 

dari hasil pemeriksaannya tersebut harus terbebas dari hal yang material. 

Materialitas merupakan Sebuah konsep inti dari audit  karena berfungsi sebagai 

dasar untuk menentukan tingkat salah saji  dalam pelaporan keuangan. Suatu 

kesalahan penyajian yang penting ketika dapat memengaruhi keputusan yang 

dibuat oleh pengguna pelapor. 

2. Kelengkapan dan ketepatan bukti audit 

Dalam pengerjaan auditnya seorang auditor harus memperhatikan 

kelengkapan dan ketepatan atas bukti audit yang telah dikumpulkan. 
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Pengumpulan bukti audit merupakan hal yang wajib dilakukan oleh auditor 

agar dalam pelaksanaan pemeriksaan auditnya tersebut lancar. Bukti audit yang 

cukup dan kompeten dapat menjadikan seorang auditor memberikan pendapat 

wajar, syaratnya tidak ada fraud di perusahaan tersebut. Seorang akuntan 

publik dapat mengetahui apabila dalam pengumpulan bukti audit lengkap atau 

tidak lengkap dengan tiga hal, sebagai berikut : 

a. Adanya pembatasan pengambilan bukti audit yang dilakukan oleh 

manajemen internal 

b. Adanya keadaan yang tidak terduga dan tidak ada dalam schedule auditor 

seperti bukti audit yang sudah di sita oleh pihak bank. 

c. Adanya ketidakcukupan waktu yang diberikan manajemen dalam 

mengerjakan audit perusahaan. 

3. Salah saji 

Inti dari perumusan laporan audit adalah tidak adanya salah saji dalam 

laporan keuangan yang di audit. Laporan keuangan yang bebas dari salah saji 

dapat dikategorikan laporan tersebut material dan bukti audit yang di dapat 

cukup, banyak auditor yang secara teliti mencari kesalahan mau itu dari 

pencatatan akuntansi ataupun dari perhitungan nominal uangnya. 

Opini audit atau pendapat auditor terbagi menjadi lima jenis, menurut Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan nomor kode peraturan (PSA 29 SA 

Seksi 508) (Ikatan Akuntan Indonesia 2011) yang mana jenis opininya tersebut  itu 

adalah : 

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 

b. Pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  Bahasa  Penjelas  Ditambahkan  

Dalam  Laporan  Auditor Bentuk Baku 

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian 

d. Pendapat Tidak Wajar 

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat 
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Untuk mengukur yang namanya opini yang dihasilkan oleh auditor menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Syarif 2018), (As’ad and Nofryanti 2021) dan 

(Auditor et al. 2021) dimana dalam penelitiannya untuk mengukur opini audit 

menggunakan variabel tiruan dengan indikator angka satu ditujukan untuk laporan 

auditor independennya mendapatkan opini WTP, dan angka nol digunakan untuk 

untuk laporan auditor independennya mendapatkan selain opini WTP. Selain 

daripada itu juga menurut research yang dilaksanakan oleh (Wardana 2019) dimana 

dalam researchnya pengukuran yang digunakan yaitu variabel tiruan dengan 

indikator angka satu untuk klien yang mendapatkan opini audit selain WTP, angka 

nol diberikan kepada klien yang mendapatkan opini WTP. Berdasarkan penjelasan 

pengukuran yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, peneliti mengadopsi 

pengukuran opini audit menurut penelitian (Rahmitasari 2021) dimana dalam 

penelitiannya pengukuran yang digunakan yaitu variabel dummy dengan indikator 

angka nol diberikan ketika opininya wajar tanpa pengecualian, sedangkan angka 

nol diberikan ketika mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian. 

II.1.5 Reputasi KAP 

Menurut Arens (2010:416) dalam penelitian (Syafdinal et al. 2020) 

mendefinisikan reputasi KAP sebagai tanggung jawab atas nama besar yang 

dimiliki yang sudah memiliki kepercayaan, keyakinan dari publik atau masyarakat 

atas pemeriksaan yang teliti dan pemberian pendapat yang relevan dan dapat 

diandalkan. Menurut (Zarefar et al. 2019) memberikan definisi reputasi KAP adalah 

nama besar yang dimiliki oleh perusahaan jasa assurance yang menyediakan jasa 

audit laporan keuangan dari pihak independen yang mempunyai nama baik atas 

pengerjaan auditnya secara detail, relevan dan dapat diandalkan, serta sudah 

memiliki kepercayaan dari masyarakat luas. Perusahaan yang memiliki asset yang 

besar lebih memilih auditor yang sudah bereputasi baik agar aset yang ada 

diperusahaan terjaga dan diawasi agar tidak ada pihak yang mementingkan dirinya 

sendiri dengan cara memanipulasi laporan keuangan. 

Menurut ukuran dan reputasinya KAP di Indonesia terbagi menjadi dua 

diantaranya KAP yang memiliki empat besar KAP yang bereputasi internasional 

(big four). KAP big four ini apabila kantor akuntan publik di Indonesia telah 

melakukan kerja sama dengan KAP yang bertaraf internasional yang sudah 
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mendapatkan rating empat KAP terbaik, memiliki banyak cabang besar, auditor 

yang profesional dan memiliki lebih dari 25 orang auditor di KAP. Sementara itu, 

KAP yang diluar dari rating empat besar atau bisa saja termasuk ke big ten yang 

memiliki ciri sebagai berikut memiliki kantor cabang yang sedikit, mempunyai 

klien perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dan profesional serta auditor yang 

bekerja di KAP tersebut kurang dari 25 orang auditor (Arens et al., 2014: 29). 

Kantor akuntan publik yang memiliki rating empat besar pada dasarnya memiliki 

kredibilitas lebih daripada KAP non-Big Four. Karena KAP besar menyediakan 

banyak layanan pelanggan, sehingga kehilangan pelanggan tidak berdampak besar 

pada pendapatan mereka, tetapi jika KAP kecil Kehilangan pelanggan untuk KAP 

adalah signifikan karena pelanggan sedikit dan jarang, menurut (Shockley, 1981). 

Oleh karena itu, jika suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Empat Besar 

(EY, Delloitte, KPMG,PWC) , perusahaan tersebut lebih cenderung mempekerjakan 

Kantor Akuntan Empat Besar dibandingkan dengan Kantor Akuntan Non Empat 

Besar. 

Untuk pengukuran yang dipakai dalam research kali ini merujuk ke beberapa 

penelitian, diantaranya menurut penelitian yang dilakukan oleh (Qomari and 

Suryandari 2019) dan (Zarefar et al. 2019) cara mengukur variabel ini 

menggunakan variabel tiruan dimana angka satu diberikan kepada KAP yang 

berkerja sama dengan KAP big four, sedangkan angka nol diberikan kepada 

perusahaan yang menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP big four. 

Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian (Zarefar et al. 2019). 

II.1.6 Pandemi Covid-19 

Covid atau kepanjangan dari corona virus disease ini merupakan salah satu 

jenis virus yang dapat menyebabkan gejala seperti batuk, flu dan sakit pada badan. 

Virus tersebut dapat berdampak berbahaya ketika seseorang yang terpapar tersebut 

mempunyai comorbid atau penyakit bawaan sehingga dapat berakibat komplikasi 

pada penyakit bawaan. Ada juga dua jenis penyakit yang sangat parah yang dialami 

seseorang ketika terpapar covid 19 seperti penyakit pada saluran pernafasan timur 

tengah (MERS) dan penyakit pernafasan akut yang sudah parah (SARS). Covid 19 

ini merupakan penyakit varian baru dari corona virus yang tidak pernah terjadi pada 
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manusia sebelumnya. Salah satu penyebab covid 19 ini karena adanya jenis 

penyakit terbaru yang dinamakan Sars-Cov-2. Terdapat penelitian yang membahas 

tentang penyebab terjadinya covid 19 dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa 

SARS dari hewan musang terus dipaparkan kepada manusia yang daya imunnya 

kurang kuat. Sedangkan MERS dapat dipaparkan dari hewan unta ke manusia. 

Sedangkan penyebab terjadinya covid 19 ini masih tidak diketahui jenis hewan 

yang menyebarkannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020). 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor bisnis yang menjadi 

tanggung jawab KAP atau dapat juga berpengaruh pada auditor internal perusahaan 

dan juga untuk kebutuhan memikirkan kembali perikatan audit sebagai alternatif 

pendekatan audit yang harus dilakukan selama pandemi ini. Pengumpulan bukti 

audit yang sangat penting dalam menjalankan proses audit tersebut terdampak 

karena adanya pandemi covid 19 ini, seperti pemberlakuan PSBB yang 

memengaruhi mobilitas auditor untuk melaksanakan audit kelapangan secara 

langsung. Dengan dikeluarkannya metode audit jarak jauh atau audit remote yang 

dapat mempermudah auditor dalam menjalankan tugasnya tetapi permasalahannya 

dalam penerapan audit remote tersebut pihak manajemen mungkin saja melakukan 

kecurangan dalam memberikan berkas yang berisi bukti audit perusahaannya 

tersebut (Syafdinal et al. 2020). 

 Penelitian yang membahas tentang pandemi covid 19 terhadap auditor 

switching ini merupakan penelitian yang masih terbatas. Namun terdapat dua 

peneliti yang meneliti tentang dampak pandemi covid 19 terhadap auditor, yang 

pertama penelitian yang dilakukan oleh Goodell (2020) yang pembahasannya lebih 

spesifik membahas tentang bagaimana covid 19 mempengaruhi masyarakat dan 

ekonomi dari perspektif makro seperti pengaruh covid terhadap auditor yang ada 

diperusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Albitar et.al (2020) yang 

membahas tentang efek dari pandemi covid 19 terhadap kualitas suatu audit yang 

dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dampak dari covid 19 terhadap audit 

dan kualitasnya sangat signifikan, karena pandemi covid 19 ini menjadikan 

tantangan tersendiri bagi auditor atas ketidakpastian-ketidakpastian yang belum 

pernah terjadi, dengan adanya ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan 

perusahaan tersebut melakukan fraud (Johnsson and Persson 2021). 
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Auditor perlu memahami bagaimana (International Federation of 

Accountants (IFAC) 2009) mengenai Auditor Responses to Assesing Risks yang 

berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kemampuan 

auditor: Dapatkan bukti audit yang cukup dan tepat selama pandemi. Serupa dengan 

tahap penerimaan pelanggan dan kelangsungan usaha, auditor mengevaluasi  

kemampuan perusahaan untuk tetap going concern. Akuntan publik juga harus 

melihat dan menganalisis secara mendalam pada proses penutupan, terutama akun 

tertentu, penyesuaian entri, dan transaksi transaksional. yang tidak biasa dan 

spesifik, dan penyajian keseluruhan dalam laporan keuangan. Hal yang sama 

berlaku untuk menilai keakuratan asumsi dan keandalan data yang digunakan untuk 

epidemi ini.  

Untuk mengukur yang namanya pandemi covid 19 ada penelitian yang 

menjadi pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Johnsson and Persson 

2021) yang mana dalam saran dari penelitiannya pengukuran yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan variabel dummy yang mana angka satu digunakan untuk 

penilaian going concern perusahaan dimasa selama pandemi covid 19, angka nol 

digunakan untuk penilaian going concern perusahaan sebelum pandemi covid 19. 

II.2 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Proses pada ulasan ini, peneliti membutuhkan dukungan dari beberapa 

penelitian terdahulu dengan beberapa kesamaan variabel yang ada sebelumnya. 

Peneliti mencari segala bentuk informasi yang dapat dipergunakan sebagai 

perbandigan mengenai isi serta hasil dari penelitian yang sudah ada. 

1. (Roza 2021) 

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Roza 2021) yang memiliki judul 

penelitiannya tentang Pengaruh Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap Auditor 

Switching dengan Reputasi Auditor sebagai Variabel Moderasi. Metodologi 

penelitian yang dipergunakan dalam pada research kali ini adalah kuantitatif, 

mengambil populasi dari perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 - 

2019. Sampel yang digunakan sebanyak 19 perusahaan, dengan menggunakan 

metode purposive sampling, untuk jangka waktu 5 tahun laporan. Data yang 

terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. 
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Variabel terikat dalam research ini menggunakan variabel pergantian auditor, 

sedangkan variabel bebasnya pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel 

ukuran KAP, opini audit, dan dimoderasi oleh variabel reputasi auditor. Hasil 

penelitian ini adalah ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap auditor switching, 

sedangkan opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor tidak 

dapat memoderasi ukuran KAP dan opini audit terhadap pergantian auditor. 

Keterbatasan dari penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan sudah 

bersifat mainstream, sehingga tidak banyak hal baru dalam penelitian ini. 

2. (Dewi et al. 2021) 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh  (Dewi et al. 2021) yang mana judul 

penelitiannya adalah Audit Opinion And Audit Characteristic: Study of Voluntary 

Auditor Switching di perusahaan manufaktur di periode tahun 2017-2019. 

Penelitiannya ini menggunakan 294 sampel yang telah terpilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling dalam kurun waktu 3 tahun buku laporan 

keuangan tahunan. Dengan pengujian hipotesisnya menggunakan metode analisis 

regresi logistik. variabel teriakat menggunakan auditor switching. Sementara itu, 

variabel bebas yang diteliti yang diprediksi mempengaruhi auditor switching ini 

adalah audit fee, auditor tenure, audit opinion, going concern opinion dan auditor 

report lag. Dalam hasil penelitiannya audit fee dan auditor tenure berpengaruh 

signifikan positif terhadap auditor switching. Sementara opini audit, going concern 

opinion, audit report lag tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pemilihan variabel bebas yang sudah sering 

digunakan, disarankan agar peneliti menambahkan variabel audit ethic dan variabel 

lainnya. 

3.  (Darmayanti et al. 2021) 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Darmayanti et al. 2021) dengan 

penelitiannya yang berjudul The Effect of Audit Opinion, Financial Distress, Audit 

Delay, Change of Management on Auditor Switching diperusahaan manufaktur 

yang listing di BEI pada periode tahun 2011-2018. Dalam penelitiannya 

menggunakan 88 perusahaan manufaktur yang sudah go public sebagai populasi 
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dan pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling selama 8 tahun buku 

laporan berturut-turut. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh 

dari variabel yang dipilih. Pada penelitian sebelumnya, variabel dependennya 

adalah auditor switching. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya ini adalah opini audit, financial distress, audit delay dan 

change management. Hasil penelitian adalah opini audit tidak memiliki pengaruh 

terhadap auditor switching, financial distress memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap auditor switching, dan perubahan manajemen memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap auditor switching. Audit delay memiliki dampak yang 

signifikan terhadap auditor switching. 

4. (Sinaga et al. 2021) 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian dari (Sinaga et al. 2021) 

yang berjudul Pengaruh Profitabilitas (Roe), Ukuran Perusahaan, Financial 

Distress, dan Opini Audit Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bei Tahun 2017-2019. Populasi dalam penelitiannya menggunakan 

166 perusahaan manufaktur dan hanya mendapatkan sampel sebanyak 122 

perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif 

kuantitatif dan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Analisis regresi 

logistik digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel yang dipilih. Pada saat 

yang sama, peneliti mendapatkan hasil bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kesulitan keuangan, dan opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pergantian auditor. Sementara itu, hanya opini audit secara parsial yang signifikan. 

5. (Rahmitasari & Syarief, 2021) 

Dalam penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh (Rahmitasari & 

Syarief, 2021) yang mempunyai judul Pengaruh Pergantian Manajemen, Finansial 

Distress, Opini Audit, dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching pada 

Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

sumber data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 

perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI, namun hanya 43 perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel fit for purpose. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis regresi panel data uji Eviews. Hasil yang 
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diperoleh dalam penelitiannya secara simultan variabel pergantian manajemen, 

financial distress, opini audit dan audit delay berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. Secara individual variabel pergantian manajemen dan financial 

distress berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sementara itu, opini 

audit dan audit delay tidak signifikan terhadap pergantian auditor. 

6. (Swandewi & Badera, 2021) 

Dalam penelitian (Swandewi & Badera, 2021) yang berjudul The Effect of 

Audit Opinion, Audit Delay and Return on Assets on Auditor Switching (Empirical 

Study on Mining Companies Listed on the IDX 2015-2019 Period). Penilitian ini 

menggunakan metode purposive sampling untuk mencari data dengan 

menggunakan kriteria-kriteria. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 

perusahaan tambang yang listing di BEI periode 2015-2019 dengan menggunakan 

14 perusahaan dengan 70 sampel di lima tahun buku laporan. Dengan metode 

analisis data regresi logistik. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

bahwasannya opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching, 

sedangkan variabel audit delay dan return on assets berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. 

7. (As’ad and Nofryanti 2021) 

Penelitian selanjutnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

(As’ad and Nofryanti 2021) yang memiliki judul Pengaruh Opini Audit, Ukuran 

Kantor Akuntan Publik, dan Audit Tenure terhadap Auditor Switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder, dan 

populasi yang digunakan yaitu 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Menurut metode tersebut hanya terdapat 42 perusahaan 

manufaktur yang memenuhi kriteria dengan sampel yang digunakan sebanyak 210 

yang didapat dari laporan tahunan perusahaan di lima tahun buku laporan dari tahun 

2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi logistik diolah 

dengan menggunakan SPSS versi 25. Mendapatkan hasil bahwa opini audit dan 

auditor tenure berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 
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Sedangkan,ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. 

8. (Halim et al. 2021) 

Dalam penelitian (Halim et al. 2021) yang memiliki judul Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Pergantian Manajemen, dan Reputasi Auditor Terhadap Auditor 

Switching. Penelitian ini merupakan jenis penelitian assosiatif, dengan teknik 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yang mana terseleksi 127 

perusahaan yang dijadikan menjadi sampel. Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi logistik. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Pergantian 

manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap auditor switching. 

Sedangkan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

9. (Syafdinal et al. 2020) 

Penelitian terdahulu yang relevan berikutnya adalah penelitian (Syafdinal et 

al. 2020) berjudul The Influence of Restructuring, Financial Distress, And 

Reputation of Public Accountants On Auditor Switching And The Implications For 

Timeliness Of Audit Completion Moderated By The Impact Of The Covid-19 

Pandemic (A Survey On Bumn Strategic Industrial Sector Cluster In West Java). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restrukturisasi Kantor Akuntan 

Publik (KAP), kesulitan keuangan dan reputasi terhadap auditor switching serta 

dampaknya terhadap ketepatan waktu penyelesaian audit akibat dampak pandemi 

Covid-19. Metode dan analisis data Dengan menggunakan structural equation 

modeling (SEM), ukuran sampel harus memenuhi ukuran sampel minimum untuk 

aplikasi model SEM. Jumlah indikator dalam penelitian ini adalah 31 indikator 

(item), dan digunakan metode estimasi kemungkinan maksimum. Sampel 

penelitian ini sebanyak 180 responden, dan hasilnya menunjukkan bahwa 

restrukturisasi tidak berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan financial 

distress dan reputasi KAP berpengaruh terhadap auditor switching. Auditor 

switching dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit. Maka dari itu, 

penelitian ini juga membahas tentang perubahan auditor dapat mempengaruhi 

ketepatan waktu penyelesaian audit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi ketepatan 
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waktu penyelesaian audit. Pergantian auditor yang dimoderatori oleh pandemi 

Covid-19 tidak berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian audit. Kesulitan 

keuangan berdampak pada waktu penyelesaian audit. 

10. (Qomari and Suryandari 2019) 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian dari (Qomari and 

Suryandari 2019) yang memiliki judul The Roles of Auditor’s Reputation in 

Moderating the Factors Affecting. Dalam penelitian metode pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dan populasi yang diambil yaitu 66 

perusahaan. Dengan menggunakan metode analisis regresi logistik, diuji memakai 

software IBM SPSS Statistic 23.0. Dalam hasil penelitiannya opini audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap auditor switching. Sedangkan audit delay 

dan audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Reputasi 

audit tidak dapat memoderasi opini audit, audit delay dan audit fee terhadap auditor 

switching 

11. (Zarefar et al. 2019) 

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Zarefar et al. 2019) yang 

judul penelitiannya The Effect of Financial Distress, Management Turnover, Audit 

Opinion and Reputation of Public Accounting Firm to Auditor Switching. Penelitian 

ini mengambil populasi perusahaan yang listing di BEI pada periode tahun 2014-

2017, serta sampel yang digunakan sebanyak 260 perusahaan yang ada di BEI. 

Metode pendekatannya menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa  Financial Distress berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching, Management Turnover berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching, Opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching, dan 

reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

12. (Cokorda Krisna Yudha 2018) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Cokorda Krisna Yudha 2018) yang 

berjudul Pengaruh Opini Going Concern, Pergantian Manajemen, Kesulitan 

Keuangan, Dan Reputasi Auditor Pada Auditor Switching. Pada penelitian ini 

populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI di 
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periode tahun 2013-2015, pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan ke 

368 observasi serta metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik dan uji beda koefisien regresi. Pada hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa kesulitan keuangan dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. Sedangkan opini going concern dan pergantian manajemen tidak 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

13. (Ikatan Akuntan Publik Indonesia 2020) 

Didalam jurnal berita yang dibuat oleh (Ikatan Akuntan Publik Indonesia 

2020) jurnal berita diberikan judul Respon Auditor atas Pandemi Covid 19 : 

Terhadap Laporan Keuangan, Prosedur Audit, dan Pertimbangan Praktis 

Penunjang Kualitas Audit. Yang mana dalam salah satu pernyataannya menyatakan 

bahwa pengaruh pandemi terhadap perikatan auditor di perusahaan tidak 

menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan mengganti auditor, tetapi dimasa 

pandemi kali ini para auditor harus segera beradaptasi dengan kondisi yang 

sekarang ini, agar kinerja auditor sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan 

sehingga perusahaan puas dan tidak menyebabkan terjadinya pergantian auditor 

secara voluntary. Sehingga dengan adanya jurnal berita yang dikeluarkan IAPI 

bahwasannya pandemi covid 19 tidak memengaruhi terjadinya auditor switching. 

14. (Hayati et al. 2021) 

Penelitian terdahulu yang menjadi pedukung penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh (Hayati et al. 2021) penelitian ini mengambil topik auditing 

dengan judul The Effect Of Institutional Ownership, Audit Opinion, Kap 

Reputation, Management Changes And Audit Delay On Auditor Switching. 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI pada periode tahun 2017-2020. Variabel terikatnya yang 

digunakan pada penelitian ini adalah auditor switching, sedangkan variabel 

bebasnya meliputi Institutional Ownership, Audit Opinion, Kap Reputation, 

Management Changes And Audit Delay terdapat empat variabel bebas yang di uji 

pengaruhnya terhadap auditor switching. Metode pengambilan data yang 

digunakan adalah menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-

kriteria yang telah dtentukan peneliti, sementara itu sampel yang diambil yaitu 123 
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perusahaan manufaktur dan diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik. 

Dimana hasil yang didapatkan bahwa Institutional Ownership, Audit Delay, Kap 

Reputation berpengaruh signifikan positif terhadap auditor switching, sedangkan 

audit opinion dan change management tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. 

15. (Johnsson and Persson 2021) 

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh (Johnsson and Persson 2021) dimana didalam penelitian ini 

mengambil judul Auditing in times of change: A qualitative study on how Covid-19 

will affect audit quality. Populasi penelitian terdahulu ini menggunakan auditor 

profesional yang bekerja di KAP big four yang ada di swedia. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel bebas atau tidak terikatnya 

yaitu Penilaian Going Concern, hubungan auditor dengan klien dan auditor 

independensi. Metode pengumpulan data pada penelitian terdahulu ini 

menggunakan metode wawancara tidak formal atau semi terstruktur. Sedangkan 

sampel yang diambil sebanyak 8 orang auditor profesional yang berkerja di KAP 

big four di swedia. Hasil yang didapatkan pada penelitian terdahulu ini adalah 

Penilaian Going Concern, hubungan auditor dengan klien dan auditor independensi 

berpengaruh terhadap situasi kondisi pandemi covid 19 serta mempengaruhi 

kualitas audit yang ada diperusahaan. 

16. (Santos and Yanti 2021) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Santos and Yanti 2021) merupakan salah satu 

dari 17 jurnal penelitian yang menjadi referensi penelitian kali ini. Judul dari 

penelitian terdahulu ini adalah Pengaruh Financial Distress, Audit Delay, dan 

Reputasi Auditor Terhadap Auditor Switching. Populasi pada penelitian ini adalah  

perusahaan manufaktur subsektor kimia, subsektor logam, subsektor keramik, dan 

subsektor pakan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016 – 2018. Variabel 

terikat pada penelitian terdahulu ini adalah auditor switching, sedangkan variabel 

bebas pada penelitian yang menjadi referensi penelitian yang saya tulis adalah  

kesulitan keuangan, audit delay dan reputasi auditor. Metode untuk mengambil data 

pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode purposive sampling dimana 
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pemilihan sampel penelitian menggunakan kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh 

peneliti, sementara itu sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah 

20 perusahaan dikali 3 tahun jangka penelitian menjadikan sampel yang diambil 

sebanyak 60 objek pengamatan dan diuji dengan menggunakan uji regresi logistik 

melalui aplikasi SPSS 25. Penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang menunjukan 

bahwa financial distress dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap 

auditor switching, sedangkan audit delay memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. 

17. (Syarif 2018) 

Penelitian yang menjadi referensi penelitian ini dilakukan oleh (Syarif 2018) 

yang mana judul dari penelitiannya adalah Pengaruh Kesulitan Keuangan, 

Pergantian Dewan Komisaris, Opini audit, Reputasi Auditor, Audit Tenure, Biaya 

Audit terhadap Auditor Switching. Populasi yang digunakan pada penelitian 

terdahulu ini adalah 142 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2011-2014. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode purposive 

sampling sehingga perusahaan manufaktur yang ada di BEI per periode tahun 2011-

2014 yang menjadi sampel hanya sebanyak 39 perusahaan dengan jangka 4 tahun 

menjadikan objek pengamatannya sebanyak 156 unit analisis. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang di dapatkan dari web resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id. Analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu ini 

menggunakan analisis regresi logistik melalui program SPSS 22. Hasil dari 

penelitian terdahulu ini menunjukan bahwa audit tenure mendapatkan hasil setelah 

melewati pengujian dan dinyatakan berpengaruh terhadap auditor switching, 

sedangkan kesulitan keuangan, pergantian dewan komisaris, opini audit, reputasi 

auditor, biaya audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. 

Tabel 2. Hasil Penelitian Sebelumnya 

NO Peneliti & tahun 

penelitian 

Alat uji & sampel Variabel Output 

http://www.idx.co.id/
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(Roza 2021) 

19 Perusahaan 

yang masuk 

kriteria 

Ukuran KAP Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik, 

Moderated 

regression 

analysis. 

Opini Audit Tidak Signifikan 

2 (Dewi et al. 2021) 294 sampel dari 98 

perusahaan yang 

masuk kriteria 

Audit 

Opinion 

Tidak signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit 

Characteristic 

Signifikan 

3 (Darmayanti et al. 

2021) 

88 Perusahaan 

yang memenuhi 

kriteria 

Audit 

Opinion 

Tidak Signifikan 

Financial 

Distress 

Siginifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit Delay Signifikan 

Change of 

Management 

Signifikan 

4 (Sinaga et al. 

2021) 

122 perusahaan 

yang memenuhi 

kriteria 

Profitabilitas Signifikan 

Ukuran 

Perusahaan 

Signifikan 

Uji Regresi 

logistik 

Financial 

Distress 

Signifikan 

Opini Audit Signifikan 

5 (Rahmitasari 

2021) 

43 perusahaan 

yang memenuhi 

kriteria 

Pergantian 

manajemen 

Siginifikan 

Financial 

distress 

Signifikan 

Uji regresi data 

panel 

Opini audit Tidak Signifikan 

Audit delay Tidak Signifikan 
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6 (Swandewi and 

Badera 2021) 

14 perusahaan 

manufaktur 

dengan 70 sampel 

yang memenuhi 

kriteria 

Audit 

Opinion 

Tidak Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit Delay Signifikan 

Return on 

Asset 

Signifkan 

7 (As’ad and 

Nofryanti 2021) 

42 perusahaan 

manufaktur 

dengan 210 

sampel yang 

memenuhi kriteria 

Opini Audit Signifikan 

Ukuran KAP Tidak Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit Tenure Signifikan 

8 (Halim et al. 

2021) 

127 perusahaan 

manufaktur 

Ukuran 

Perusahaan 

Signifikan 

Pergantian 

Manajemen 

Tidak Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Reputasi 

KAP 

Signifikan 

9 (Syafdinal et al. 

2020) 

3 Perusahaan 

BUMN dengan 

180 responden 

yang memenuhi 

kriteria 

Restructuring Tidak Signifikan 

Financial 

Distress 

Signifikan 

Uji Structural 

Equation 

Modeling (SEM) 

Reputation of 

Public 

Accountants 

Signifikan 

Pandemi 

covid-19 

Tidak signifikan 

10 Audit Opinion Tidak Signifikan 
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(Qomari and 

Suryandari 2019) 

66 Perusahaan 

manufaktur yang 

memenuhi kriteria 

Audit Delay Tidak Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit Fee Tidak Signifikan 

Reputation 

KAP 

Signifikan 

11 (Zarefar et al. 

2019) 

260 perusahaan 

yang memenuhi 

kriteria 

Financial 

Distress 

Signifikan 

Management 

Turnover 

Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Audit 

Opinion 

Signifikan 

Reputasion of 

Public 

Accounting 

Firm 

Signifikan 

12 (Cokorda Krisna 

Yudha 2018) 

Perusahaan 

manufaktur yang 

sudah listing di 

BEI dan 

mendapatkan 368 

observasi setelah 

melakukan 

pengamatan 

Opini Going 

Concern 

Tidak Signifikan 

Pergantian 

Manajemen 

Tidak Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik dan Uji 

beda koefisien 

regresi 

Kesulitan 

Keuangan 

Signifikan 

Reputasi 

Auditor 

Signifikan 

13 (Ikatan Akuntan 

Publik 

Indonesia/IAPI, 

2020) 

Auditor seluruh 

indonesia 

Respons 

Auditor atas 

Pandemi 

COVID-19: 

Tidak signifikan 
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Terhadap 

Laporan 

Keuangan, 

Prosedur 

Audit, dan 

Pertimbangan 

Praktis 

Penunjang 

Kualitas 

Audit 

14 (Hayati et al. 

2021) 

123 perusahaan 

yang ada di sektor 

manufacturing 

Institutional 

Ownership 

Signifikan 

Audit 

Opinion 

Tidak Signifikan 

KAP 

Reputation 

Signifikan 

Uji Analisis 

Regresi Logistik 

Management 

Changes 

Tidak Signifikan 

Audit Delay Signifikan 

 

15 

(Johnsson and 

Persson 2021) 

8 orang auditor 

yang bekerja di 

KAP big four yang 

ada di swedia 

Penilaian 

Going 

Concern 

Signifikan 

Hubungan 

Auditor dan 

Klien 

Signifikan 

Menggunakan 

metode 

wawancara 

dengan data 

kualitatif 

Auditor 

Independensi 

Signifikan 

16 (Santos and Yanti 

2021) 

20 Perusahaan 

dengan 60 Objek 

Financial 

Distress 

Tidak Signifikan 
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pengamatan di 

beberapa sub 

sektor manufaktur 

Audit Delay Signifikan 

Uji Regresi 

Logistik 

Reputasi 

Auditor 

Tidak Signifikan 

17 (Syarif 2018) 39 perusahaan 

dengan 156 objek 

pengamatan di 

sektor Manufaktur 

Kesulitan 

Keuangan 

Tidak Signifikan 

Pergantian 

Dewan 

Direksi 

Tidak Signifikan 

Opini Audit Tidak Signifikan 

Analisis Regresi 

Logistik 

Reputasi 

Auditor 

Tidak Signifikan 

Audit Tenure Signifikan 

Biaya Audit Tidak Signifikan 

 

II.3 Model Penelitian 

Bersumber dan bercermin dari output penelitian terdahulu pula juga landasan 

teori yang telah diuraikan, maka penelitian model dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini memiliki 3 variable bebas, yakni opini audit (X1), reputasi KAP 

(X2), dan pandemi covid-19 (X3) variabel bebas akan diuji pengaruhnya terhadap 

variabel terikat ialah auditor switching di perusahaan sektor transportasi dan 

logistik, infrastruktur, dan teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 (Y). 

Opini Audit 

(X1) 

Reputasi KAP 

(X2) 

Pandemi Covid 19 

(X3) 

Auditor Switching 

(Y) 
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II.4 Hipotesis 

Berdasarkan dari penjabaran tersebut, sehingga peneliti dapat menentukan 

hipotesis yakni: 

II.4.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching 

Opini atau pendapat seorang auditor yang dapat memuaskan perusahaan 

klien itu merupakan salah satu faktor auditor atau KAP tersebut dipertahankan 

untuk dapat memeriksa laporan keuangan, tetapi sebaliknya jika auditor di suatu 

perusahaan tidak dapat memuaskan keinginan perusahaan ada kemungkinan auditor 

tersebut diganti dengan auditor atau KAP yang sudah mempunyai reputasi baik di 

masyarakat. Hal ini ketika kita telaah dengan agensi theory maka hubungan antara 

kedua bagian dari pada principal terhadap agent dalam hal untuk menjalankan 

aktivitas auditnya selini relevansinya dengan teori agensi. Kepuasaan klien 

terhadap auditor disebabkan karena auditor itu memberikan opini wajar tanpa 

pengecualian, sedangkan jika perusahaan tidak puas atau kinerja auditor disebabkan 

karena auditor atau KAP tersebut memberikan opini selain WTP. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sinaga et al. 2021), (As’ad and 

Nofryanti 2021) dan (Zarefar et al. 2019)dalam hasil penelitian menyatakan bahwa 

ketika KAP memberikan opini audit dengan opini wajar tanpa pengecualian 

dipastikan KAP tersebut masih melakukan perikatan, tetapi sebaliknya jika KAP 

memberikan opini selain WTP ada kemungkinan auditor atau KAP tersebut di ganti 

atau diberhentikan perikatannya, sehingga dengan adanya hasil tersebut. Maka 

opini audit berpengaruh terhadap auditor switching.  

H1 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching di perusahaan 

infrastruktur, teknologi dan transportasi dan logistik. 

II.4.2 Pengaruh Reputasi KAP terhadap Auditor Switching  

Reputasi KAP berkaitan dengan nama besar suatu kantor akuntan publik 

yang ada di indonesia atau internasional yang sudah dikenal oleh orang-orang atau 

masyarakat atas tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya dengan teliti dan 

tidak terpengaruh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri atau 

memperkaya diri sendiri. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki oleh KAP 

(agent) yang bereputasi dapat menambah kepercayaan pihak manajemen, investor 
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dan pemegang kepentingan lainnya sebagai principal dan pemakai eksternal, maka 

dari itu sejalan dengan teori agensi yang digunakan didalam penelitian ini.  Reputasi 

KAP yang baik dikaitkan dengan besarnya kantor akuntan publik itu sendiri, karena 

KAP yang besar pasti mempunyai cabang-cabang dimana-mana sehingga 

perusahaan yang menjadi kliennya juga banyak jadi apabila ada perusahaan yang 

akan memanipulasi laporan keuangan dan kantor akuntan publik tidak setuju, maka 

dari itu KAP bisa berhenti sepihak dalam memeriksa laporan keuangan karena tidak 

sejalan dengan tujuan dari KAP yang bereputasi tersebut.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Halim et al. 2021), (Hayati et al. 

2021), (Cokorda Krisna Yudha 2018), (Zarefar et al. 2019), dan (Qomari and 

Suryandari 2019) didalam hasil penelitiannya mendapatkan hasil bahwa semakin 

baik nama KAP, semakin baik dan teliti juga dalam melaporkan laporan 

keuangannya. KAP yang bereputasi bercirikan KAP tersebut mempunyai banyak 

cabang, termasuk kadalam KAP yang big four dan banyak perusahaan klien yang 

menggunakan jasanya. Oleh sebab itu, reputasi KAP berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

H2 : Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap auditor switching di 

perusahaan infrastruktur, teknologi dan transportasi dan logistik. 

II.4.3 Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Auditor Switching 

Covid 19 menjadi pandemi di dunia ini pada tahun 2020 dan ditahun itu juga 

perekonomian diseluruh dunia mulai terjadi krisis disegala bidang, terutama 

dibidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pencegahan 

terhadap kebangkrutan suatu perusahaan harus dipikirkan oleh para manajemen, 

perusahaan perlu membuat strategi untuk merespon pandemi covid 19 agar 

perusahaan tetap going concern. Dengan adanya situasi pandemi kali ini keuangan 

perusahaan terus merosot maka ada kemungkinan perusahaan menghemat 

pengeluaran dengan cara merumahkan karyawan, dan perusahaan juga dapat 

memberhentikan atau mengganti KAP dari big four ke KAP yang fee auditnya tidak 

terlalu tinggi. Strategi yang dibuat harus tepat dengan tujuan beradaptasi dengan 

kondisi pandemi covid 19, maka dari itu perusahaan sebagai principal 

membutuhkan seseorang yang profesional dalam hal mengatur mengenai keuangan 
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perusahaan agar tidak terjadinya liquiditas atau bangkrut. Maka peran auditor atau 

akuntan publik sebagai agent perlu dioptimalkan untuk menganalisis kondisi 

keuangan perusahaan di masa pandemi covid 19. Dengan adanya pernyataan 

tersebut selini dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi. 

Dalam technical newsflash yang dibuat oleh (Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia 2020) yang membahas tentang respon akuntan publik terhadap situasi 

pandemi kali ini, yang menjadi tantangan baru para akuntan publik. Tantangan itu 

berupa adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan diluar rumah 

sehingga para auditor tidak dapat melakukan survei langsung keperusahaan yang 

menyebabkan laporan yang di buat oleh auditor tersebut diragukan keandalannya. 

Didalam penelitian (Johnsson and Persson 2021) menyatakan bahwa dampak 

pandemi covid 19 ini terhadap hubungan klien dan auditor atau yang biasa di sebut 

perikatan audit itu terganggu dikarenakan ketidakpastian terkait karakteristik 

perusahaan dapat meningkatkan potensi kegagalan dalam audit. Itu dapat terjadi 

karena lebih sulit bagi auditor untuk memahami bisnis selama pandemi covid-19. 

Didalam hasil lainnya menyatakan bahwa perbedaan antara auditor yang sudah 

bertanggungjawab lama diperusahaan dengan auditor yang baru melakukan 

perikatan, perbedaannya itu dari profesionalitas, keahlian dan pengalaman maka 

risiko kegagalan dalam mengaudit karena kunjungan yang tidak ada atau audit 

remote jauh lebih rendah dari pada auditor yang baru melakukan perikatan. 

Didalam technical newsflash juga terdapat pernyataan bahwa auditor harus 

beradaptasi dengan lingkungan perusahaan dimasa pandemi. Dalam pernyataan 

IAPI tidak ada yang membahas tentang pergantian auditor dimasa pandemi, IAPI 

hanya membahas agar para auditor dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi 

seperti ini, tetap harus independen dan menjungjung tinggi etika seorang auditor. 

H3 : Pandemi covid-19 berpengaruh signifikan terhadap auditor switching di 

perusahaan infrastruktur, teknologi dan transportasi dan logistik. 

 


