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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hal yang sangat penting dalam

perusahaan dan pihak-pihak di luar perusahaan,sehingga laporan keuangan

jangan sampai terjadi kesalahan dalam menyusun, menyajikan, dan

mengauditnya. Jika terjadi kesalahan atau fraud, hal ini dapat

mengakibatkan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan menjadi

salah dan tidak akurat. Sehingga berdampak pada kesalahan dalam

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

menggunakan laporan keuangan.

Manajemen perusahaan mempunyai kewajiban menyampaikan

laporan keuangan sebagai suatu gambaran kinerja mereka kepada pihak–

pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan.Laporan ini

berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi atau golongan, sementara

pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan

sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat

dipercaya. Sehingga peran akuntan publik sebagai pihak yang independen

untuk menengahi kedua pihak (agen dan principal) sangat besar.

Kesalahan dalam laporan keuangan juga terjadi pada Xerox Corporation.

Xerox Corporation, perusahaan berskala besar yang pernah

menjadi raja fotokopi dunia telah membuat kesalahan fatal dengan fraud

revenue yang mencapai US$ 2 miliar, dan hampir bersamaan dengan

waktu terjadinya skandal akuntansi keuangan terbesar di dunia yang

melibatkan perusahaan – perusahaan besar di Amerika seperti Enron dan

WorldCom. Xerox Corporation melakukan berbagai kesalahan pencatatan

accounting dalam keuangan mereka, dan untuk pertama kalinya ketika

masalah ini muncul ke permukaan, Xerox Corp telah didenda karena telah

secara disengaja melakukan pencatatan keuangan bisnis perusahaan dan

pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tidak benar, tidak sesuai
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dengan standar Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dan

kemudian setelah kejadian tersebut, ditemukan juga selisih keuntungan

“siluman” yang mencapai US$ 2 miliar selama beroperasi tahun 1997

hingga 2001 oleh Securities And Exchange Commision. Fraud Xerox Corp

sebuah skandal yang multidimensional, karena fraud accounting besar –

besaran dan tidak dapat langsung terungkap seluruhnya, melainkan secara

bertahap satu demi satu.

Tidak lama setelah ditemukannya pelanggaran pertama terhadap

GAAP, terungkap pelanggaran lain terhadap GAAP yang menaikkan

pengakuan pendapatan perusahaan secara berlipat melebihi US$ 3 miliar

daripada nilai yang sebenarnya, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan

sebelum kena pajak senilai lebih dari US$ 1,5 miliar. Hal ini dikarenakan

perusahaan Xerox Corp bertujuan memenuhi standar pasar saham Wall

Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya

dari para investor. Xerox Corp berjanji untuk melakukan penyusunan

ulang laporan keuangan perusahaan, merestrukturisasi bagian kontrol

keuangan perusahaan, serta mengurus permasalahan dan administrasi

hukum yang berhubungan dengan hal ini, dan juga membayar denda

penalti sebesar US$ 10 juta. Walaupun begitu, Xerox Corp tidak pernah

mengakui ataupun menyangkal bahwa mereka telah melakukan kesalahan

dan fraud dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan informasi

keuangan perusahaan untuk para investor ataupun pihak lainnya.

Setelah beberapa lama, Xerox Corp akhirnya mengakui telah

mencatat profit dan penjualan melebihi nilai sebenarnya, sehingga semakin

memperburuk keadaan terhadap perusahaan – perusahaan di Amerika dan

prosedur audit yang bersangkutan, karena setelah terjadinya skandal

bangkrutnya Enron, yang merupakan skandal terbesar dalam fraud

auditing yang terjadi sepanjang sejarah, tidak lama kemudian terungkap

banyak perusahaan – perusahaan besar lainnya yang melakukan

pelanggaran terhadap standar prosedur keuangan dan GAAP secara

berturut – turut. Xerox Corp kemudian merevisi profitnya selama periode

tahun 1997 hingga 2001. Dalam laporan sebanyak hampir 1000 halaman
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kepada Security And Exchange Commision, Xerox Corp mencatat

kelebihan penjualan peralatan senilai US$ 6,4 miliar.

Namun, setelah terungkapnya skandal tersebut, laporan dari Wall

Street atas kebocoran pencatatan keuangan Xerox Corp menyebutkan

bahwa saham perusahaan di pasaran tidak anjlok secara drastis. Pada hari

yang sama, setelah sempat terguncang mencapai 25% harga saham, saham

Xerox Corp ditutup pada $ 6,97 dari pembukaan sebesar $ 8.00, atau turun

$ 1,03. Xerox Corp kemudian membentuk tim manajemen baru untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk penyusunan ulang

keuangan perusahaan serta laporannya.

Auditor resmi Xerox Corp, KPMG, menyatakan bahwa laporan

audit atas Xerox Corp hingga tahun 2001 telah sesuai dengan standar yang

berlaku dalam GAAP. Tetapi pada kenyataannya fraud yang terjadi

melibatkan kesalahan yang disengaja atas pengalokasian pendapatan

leasing, sesuatu yang sebelumnya belum terungkap dalam kasus fraud

dengan Securities And Exchange Commision. Untuk perusahaan office

equipment seperti Xerox Corp, perbedaan angka untuk lease

equipment akan bernilai sangat besar karena memang berorientasi pada

jenis peralatan seperti itu. Penyusunan ulang terhadapnya dapat berarti

nilai penjualan yang dibukukan dalam satu tahun dapat berubah menjadi

dibukukan pada tahun – tahun sesudahnya.

Dengan kejadian – kejadian ini, saham Xerox Corp jatuh sebanyak

28% hingga senilai $ 5,75 setelah sebelumnya hanya sedikit menurun,

karena dengan ini kepercayaan publik dan investor terhadap Xerox Corp

semakin berkurang. Efek terhadap investor akan dirasakan cukup besar,

dan mereka akan bertanya – tanya mengenai kinerja perusahaan yang

sebenarnya dan reliabilitas Xerox Corp.

Pada akhirnya Xerox Corp berhenti bekerjasama dengan auditor

KPMG dan memecatnya untuk digantikan oleh akuntan Pricewaterhouse

Coopers LLP.Berita mengenai fraud accounting Xerox Corp telah menjadi

salah satu skandal audit terbesar di dunia. Xerox Corp yang beberapa

tahun belakangan ini mulai bersusah payah karena tidak adanya
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permintaan pasar dan juga kerasnya persaingan di Benua Asia, dahulu

merupakan perusahaan besar setelah sekitar akhir 1960-an menguasai

pasarnya ketika memperkenalkan 914, mesin fotokopi xerografis pertama

di dunia. Ketika itu Xerox Corp dapat disejajarkan dengan Microsoft dan

produksi 914 menjadi produk industri dengan hasil penjualan terbesar di

dunia sepanjang masa. Namun setelah itu Xerox Corp gagal melanjutkan

penemuan barunya setelah penelitian Xerox Labs di Silicon Valley

menemui kegagalan.

Pada bulan Mei 1999, harga saham Xerox Corp di pasar saham

benar - benar jatuh, dari nilai yang cukup besar pada poin $ 64 hingga

hanya menjadi $ 3,81 saja pada bulan Desember 2000. Namun belakangan

Xerox Corp berhasil merestrukturisasi kembali perusahaan mereka dan

telah melunasi hutang sebesar US$ 7 miliar, yang langsung mengangkat

kembali nilai saham perusahaan sebesar 14,3% menjadi $8,97 ( Simbolon,

2012).

Dalam kasus fraud yang dialami Xerox seharusnya tidak terjadi

hubungan interaksi antara auditor dan klien yang lama sehingga tidak

mengakibatkan hilangnya independensi auditor terhadap klien. KAP

KPMG seharusnya memiliki indenpendensi dan integritas yang tinggi

sebagai anggota big five pada saat itu. Auditor yang memiliki hubungan

yang lama dengan klien diyakini, akan menyebabkan ketergantungan

ekonomi yang tinggi, sehingga mempengaruhi independensi dan sikap

mental auditor, dan membiarkan laporan keuangan tidak sesuai standar

yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan penyajian laporan keuangan

suatu perusahaan menjadi salah dan tidak akurat. Sehingga berdampak

pada kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan menggunakan laporan keuangan.

KasusXerox Corp bepengaruh sangat luas pula terhadap peraturan

audit global, termasuk pada peraturan audit di Indonesia. Dalam rangka

mengatur kewajiban pergantian KAP, pemerintah Indonesia mengeluarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang
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“Jasa Akuntan Publik”. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan

dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk masa

penugasan 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan

Publik paling lama untuk masa penugasan 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 (pasal 3) tentang

“Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah dari 5 (lima)

tahun menjadi 6 (enam) tahun penugasan berturut-turut untuk pergantian

KAP (Wijayani dan Januarti, 2011).

Permasalahan yang timbul adalah bahwa apabila suatu entitas

memenuhi peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan

mengganti kantor akuntan publiknya yang telah mengaudit selama 5 (lima)

tahun berturut-turut, hal itu tidak akan menjadi masalah karena bersifat

mandatory. Sehingga yang menjadi perlu untuk diteliti adalah apabila

perusahaan melakukan pergantian KAP secara voluntary, yaitu KAP

diganti sebelum masa penugasan KAP berakhir (di luar 17/PMK.01/2008)

(Sinarwati, 2010).

Fenomena pergantian KAP telah ditemukan memiliki dampak

terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas

manajemen. Oleh karena itu, isu ini telah secara ekstensif diteliti di

negara-negara maju dan saat ini juga masih dipelajari melalui riset di

negara-negara Asia seperti Hongkong, Singapore, Malaysia dan Korea

(Sinarwati, 2010). Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan

proksi, dimensi waktu dan tempat yang berbeda.

Penelitian Wijayani dan Januarti (2011), Damayanti dan Sudarma

(2008) membuktikan adanya pengaruh Ukuran KAP  terhadap Pergantian

Kantor Akuntan Publik (KAP). Tetapi  hasil penelitian ini berlawanan

dengan Sinason, et al yang menemukan bahwa Ukuran KAP tidak

berpengaruh terhadap Pergantian KAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Esfandari (2010) membuktikan

adanya pengaruh positif opini going concern terhadap pergantian KAP.
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Tetapi penelitian yang di lakukan Sinarwati (2010), Wahyuningsih dan

Suryanawa (2010) opini going concern tidak terdapat pengaruh terhadap

pergantian KAP.

Penelitian mengenai pergantian KAP pernah dilakukan oleh

Sinason, et al (2001) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh positif

ukuran klien berpengaruh terhadap pergantian KAP. Hasil penelitian ini

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasser, et al (2006)

yang mengindikasikan bahwa adanya ukuran klien pengaruh positif

terhadap pergantian KAP. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan

penelitian Wijayani dan Januarti (2011).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya oleh Damayanti dan Sudarma, (2008). Perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode

penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan periode laporan keuangan

tahun 2003-2007, sedangkan penelitian ini menggunakan periode laporan

keuangan 2007-2012 dan variabel ukuran klien.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan

diatas maka pada penelitian ini akan menelaah lebih lanjut mengenai

analisis pengaruh Ukuran KAP, Opini Going Concern dan Ukuran Klien

terhadap Pergantian Kantor akuntan Publik pada perusahaan manufaktur

sektor aneka industri yang terdaftar di BEI pada periode 2007 -2012,

dengan judul “ANALISIS PENGARUH  UKURAN KAP, OPINI

GOING CONCERN, DAN UKURAN KLIEN TERHADAP

PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK”.
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I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap  kemungkinan

pergantian kantor akuntan publik?

2. Apakah opini going concern dalam perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap kemungkinan pergantian kantor akuntan publik?

3. Apakah ukuran klien dalam perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap kemungkinan pergantian kantor akuntan publik?

4. Apakah ukuran KAP, opini going concern, dan ukuran klien

berpengaruh secara simultan terhadap kemungkinan pergantian

kantor akuntan publik?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,

maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh ukuran KAP

secara parsial terhadap kemungkinan perusahaan untuk melakukan

pergantian kantor akuntan publik.

2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh opini going

concern secara parsial terhadap kemungkinan perusahaan untuk

melakukan pergantian kantor akuntan publik.

3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh ukuran klien

perusahaan secara parsial terhadap kemungkinan perusahaan untuk

melakukan pergantian kantor akuntan publik.

4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh ukuran

KAP, opini going concern, dan ukuran klien secara simultan

terhadap kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian

kantor akuntan publik.
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I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas,

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dalam

bidang ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian

yang berkaitan dengan pergantian kantor akuntan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan

keputusan perusahaan untuk berpindah dan berganti Kantor

Akuntan Publik (KAP).

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai praktik pergantian Kantor Akuntan Publik

(KAP) yang dilakukan oleh perusahaan serta faktor-faktor yang

dapat menyebabkan perusahaan melakukan Pergantian Kantor

Akuntan Publik (KAP).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu

entitas serta peraturan yang mendasari pemberian jasa audit.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi

peneliti lain dalam melakukan penelitian berikutnya yang

berkaitan dengan praktik Pergantian Kantor Akuntan Publik

(KAP).
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