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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Teori agensi memberikan penjelasan mengenai konflik keagenan 

dan asimetris informasi antara pihak principal dan agent. Teori ini 

digunakan dalam berbagai macam riset-riset sosial. Hubungan 

keagenan dikenal sebagai kontrak antara dua belah pihak untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Ketidak asimetrisan informasi antara 

pihak satu dengan pihak yang lainnya ini yang harus dibantu dengan 

adanya mediator (Setiawan, 2009).   

Antara pihak principal dan agent terjadi konflik yang dapat 

diselesaikan oleh pihak ketiga atau mediator yaitu auditor eksternal 

yang independen yang dianggap dapat menjembatani antara pihak 

principal dan pihak agent dalam mengelola perusahaannya. Tugas dari 

auditor adalah memberikan opini dalam laporan auditan yang telah 

dibuat atas kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh 

principal dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup (going 

concern) dari perusahaan yang di audit (SPAP PSA No. 30 SA seksi 

341, 2011). 
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2. Teori Sinyal 

Kewajiban seorang manajer terhadap stakeholder yaitu 

memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan (Febriyanti, 2011 

dalam Adhiputra 2015). Teori sinyal memberikan penjelasan bahwa 

perusahaan yang memiliki kualitas baik akan memberikan sinyal baik 

pula di pasar atau pun sebaliknya jika kuliatas perusahaan buruk sinyal 

yang akan diberikan di pasar juga buruk pula.  

Pasar diharapkan dapat menilai sendiri dengan membedakan 

perusahaan yang memberikan kualitas baik maupun kualitas yang 

buruk (Adhiputra, 2015). Laporan auditan yang dibuat oleh auditor 

dipercaya oleh pihak eksternal perusahaan. Opini yang terdapat 

didalam laporan auditan merupakan sinyal yang dibuat oleh auditor 

yang sesuai dengan kondisi dari perusahaan tersebut. Yang diharapkan 

dari perusahaan untuk laporan auditannya adalah opini wajar tanpa 

pengecualian yang dapat memberikan sinyal positif atau baik untuk 

manajemen (principal) menimbulkan dampak yang baik juga didalam 

perusahaan. Opini audit going concern merupakan opini yang sangat 

dihindari bagi suatu perusahaan karena kepercayaan dari pasar atau 

publik akan berkurang menyebabkan sinyal dipasar menjadi buruk 

(Wahyuningsih dan Suryanawa, 2010). 
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3. Auditor Switching 

 Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor 

Akuntan publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan baik secara 

wajib (mandatory) atau secara sukarela (voluntary). Pergantian ini 

terjadi jika secara wajib sesuai dengan penerapan peraturan yang ada 

di pemerintahan yaitu Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik“. Yang 

berisikan tentang masa tahun untuk jasa audit umum atas laporan 

keuangan suatu perusahaan adalah 6 (enam) tahun berturur-turut untuk 

Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh seorang 

Akuntan Publik. Kemudian akuntan publik dan kantor akuntan publik 

dapat menerima penugasan kembali pada klien setelah 1 (satu) tahun 

buku dengan tidak memberikan jasa audit laporan keuangan pada klien 

yang sama. Hal inilah yang menyebabkan adanya kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. 

 Sebaliknya jika perusahaan melakukan pergantian auditor atau 

KAP memiliki arti bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi pihak 

perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (Wijaya, 2013). 

Faktor-faktor terjadinya pergantian auditor ini bisa terjadi dikarenakan 

pihak perusahaan sendiri maupun pihak auditor. Dari kondisi ini yang 

dimana pihak perusahaan secara sukarela untuk melakukan pergantian 

auditor dapat dimungkinkan ada dua hal yang akan terjadi yaitu klien 
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mengganti auditor dengan memberhentikannya atau berpindah Kantor 

Akuntan Publik. 

 

4. Opini Audit Going Concern 

 Opini audit going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh 

auditor setelah melakukan evaluasi pada laporan keuangan perusahaan 

apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2001: SA Seksi 341). 

Laporan audit dengan mengeluarkan opini audit going concern 

memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut oleh auditor memiliki 

risiko tidak dapat bertahan dalam menjalankan bisnisnya (Adhiputra, 

2015). Opini audit going concern memberikan efek negatif terhadap 

kelanjutan suatu bisnis kedepannya atas perubahan harga saham. 

Auditor memberikan opini audit going concern dengan 

mempertimbangkan dari hasil operasi perusahaan, kondisi ekonomi 

perusahaan, kemapuannya dalam mebayar hutang, dan likuiditas di 

masa yang akan datang. Satuan usaha yang memperoleh opini audit 

going concern masih dapat memperbaiki kondisinya (Soewiyanto, 

2012). 

 Menurut Arens dkk. (2008:66), faktor yang menimbulkan 

ketidakpastian mengenai going concern perusahaan adalah: 

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang dan signifikan atau 

kekurangan modal kerja. 
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2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya 

pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi dan banjir atau 

masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa. 

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang 

sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan 

perusahaan untuk beroperasi. 

 Satuan usaha yang tidak mampu memperbaiki kondisi 

keuangannya menjadi lebih baik pada tahun berikutnya maka opini 

audit going concern akan diperoleh kembali oleh satuan usaha dan 

opini yang dikeluarkan oleh audit sama dengan opini yang diberikan 

audit pada tahun sebelumnya yaitu opini audit going concern. Opini 

audit going concern juga bergantung pada pertumbuhan satuan usaha. 

Pertumbuhan satuan usaha dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan laba, dan pertumbuhan aset. Satuan usaha dengan 

penjualan yang terus meningkat akan menghasilkan laba dan aset akan 

bertambah dari penjualan dan perolehan laba perusahaan (Soewiyanto, 

2012). Pertanggung jawaban manajemen dapat dinyatakan melalui 

laporan keuangan yang telah dibuat dan opini audit yang dibuat oleh 

auditor merupakan penilaian pihak independen terhadap kinerja 

perusahaan (Putra, 2016). 
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5. Audit Delay 

 Menurut Robbitasari (2013) audit delay didefinisikan dengan 

jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan yaitu 31 

Desember hingga tanggal ditandatanganinya laporan keuangan yang 

telah diaudit. Auditor akan melakukan proses audit dengan waktu yang 

telah disepakati antara pihak klien dengan auditor (Robbitasari, 2013). 

Keterlambatan laporan keuangan auditan dipengaruhi atas proses 

pengauditan yang dilakukan oleh auditor. Che-Ahmad dan Abidin 

(2008) serta Stocken (2000) menyebutkan bahwa tingkat kerumitan 

dari proses pengauditan menyebabkan penyelesaian tugas audit 

menjadi memiliki waktu yang lebih lama sehingga keterlambatan 

dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan menjadi tertunnda. 

Lama proses pengauditan adalah maksimal 90 hari atau 3 bulan setelah 

tutup buku. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan 

memberikan pengaruh penilaian terhadap Good Corporate 

Governance yang dijalankan oleh perusahaan karena informasi yang 

mengalami keterlambatan akan merugikan pemegang saham atau 

investor dalam melakukan pengambilan keputusan (Yaputro, 2012).  

 

6. Karakteristik Komite Audit 

 Komite audit adalah salah satu aspek implementasi Good 

Corporate Governance yang memiliki peranan untuk melakukan 

pengawasan atas kinerja auditor dengan menujuk auditor eksternal 
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(Merawati, dkk 2013). Komite audit diharapkan dapat menjaga 

keindependensian auditor untuk mengurangi konflik yang membuat 

terjadinya pergantian auditor.  

 Melakukan pertemuan dengan auditor untuk melakukan evaluasi 

laporan keuangan, melakukan interaksi dengan manajer keuangan dan 

auditor internal, mengkaji pengendalian internal perusahaan 

merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit (Bryan et 

al., 2004). Atas tanggung jawabnya tersebut komite audit harus 

melaksanakannya dengan memiliki karakteristik atau kualifikasi 

khusus untuk memaksimalkan tugas yang dimiliki.  

 Kep-643/BL/2012 menjelaskan bahwa komite audit sekurang 

kurangnya memiliki 3 (tiga) anggota dan wajib memiliki paling kurang 

1 (satu) anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian 

bidang akuntansi dan keuangan. Kompetensi ini menunjukan adanya 

pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaaman dan 

pengetahuan yang dimiliki seorang anggota komite dalam 

melaksanakan tugasnya.  

 Komite audit juga minimal melakukan rapat sebanyak 4 (empat) 

kali dalam setahun. Agar komite audit dapat lebih efektif dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan (Dechow, et al 1996). 

Karakteristik lain yang juga harus dimiliki komite audit adalah 

keahlian dan tata kelola (governance) agar komite audit dapat 

mengelolaperusahaan dengan baik dan melakukan pengendalian 
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internal untuk memelihara kredibilitas dalam melakukan penyusunan 

laporan keuangan. 

 

7. Pertumbuhan  Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan digambarkan dari tingkat penjualan 

karena penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan 

(Lumbantobing, 2015). Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan 

salah satu tolak ukur investor dalam melakukan pengambilan 

keputusan (Nugroho, 2015). Laju pertumbuhan suatu perusahaan 

memberikan pengaruh atas kemampuan untuk melakukan pertahanan 

keuntungan untuk menandai kesempatan yang ada dimasa yang akan 

datang. Selain itu perusahaan auditee yang besar memerlukan auditor 

dengan independensi tinggi untuk mengurangi biaya keagenan karena 

kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara 

principal dan agent (Dewi, 2016). 

  

B. Penelitian terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Opini Audit Going Concern Terhadap Pergantian Auditor 

 Opini audit going concern yang dikeluarkan oleh auditor 

memberikan pengertian bahwa perusahaan masih dapat dipertahankan 

keberlangsungan hidupnya. Opini audit going concern ini menunjukan 

bahwa adanya suatu risiko yang dimiliki di perusahaan yang 

mengganggu keberlangsungan hidupnya dimasa yang akan datang. 
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Dengan dikeluarkannya opini ini yang memberikan pengaruh 

perubahan atas harga saham yang dimiliki suatu perusahaan. 

Perusahaan yang kurang sependapat dengan diterbitkannya opini audit 

ini membuat pihak perusahaan akan melakukan pergantian auditor.  

 Sukraptiwi dan Latrini (2015) menyatakan tidak adanya pengaruh 

penerbitan opini audit going concern dengan melakukannya pergantian 

auditor karena manajemen akan beranggapan bahwa meskipun 

perusahaan melakukan pergantian auditor hasil yang didapatkan dari 

auditor lain akan tetap sama tanpa ada perubahan dari perusahaan. 

Merawati, dkk (2013) menyebutkan bahwa opini audit going concern 

memiliki pengaruh negatif pada pergantian auditor. Adhiputra (2015) 

menyatakan opini audit berpengaruh positif atas kemungkinan 

peusahaan melakukan pergantian auditor. 

H1: Opini audit going concern berpengaruh positif terhadap pergantian 

auditor. 

2. Audit Delay Terhadap Pergantian Auditor 

 Auditor melakukan melakukan proses pengauditan sesuai dengan 

janji yang dibuat dengan klien. Keterlambatan atas penerbitan laporan 

auditan dapat dikarenakan pihak auditor yang kesulitan dalam 

mendapatkan informasi mengenai laporan keuangaan dari pihak 

manajemen perusahaan atau dari pihak manajemen perusahaan yang 

menginginkan agar laporan yang di audit dilaporkan terlambat (Dewi, 

dkk 2016).  
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 Menurut Pawitri dan Yadyana (2015) dan Robbitasari (2013) 

menjelaskan adanya pengaruh audit delay terhadap pergantian auditor. 

Pempublikasian laporan keuangaan yang mengalami keterlambatan 

akan mengakibatkan para investor pemegang saham merasa curiga dan 

menilai negatif bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami masalah. 

Terjadinya keterlambatan dari pempublikasian laporan auditan 

menyebabkan perusahaan akan mengganti auditornya karena 

perusahaan tidak menginginkan keterlambatan publikasi akan terulang 

pada tahun berikutnya. Sedangkan menurut Pambudi (2016) 

menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh audit delay terhadap 

pergantian auditor.   

H2: Audit delay berpengaruh positif terhadap pergantian auditor 

3. Aktivitas Komite Audit terhadap Pergantian Auditor 

  Peraturan KEP-643/BL/2012 yang mengharuskan suatu komite 

audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Semakin 

sering suatu komite melakukan rapat maka akan memberikan 

pengawasan yang lebih efektif dalam pelaporan keuangan. Dengan 

dilakukan rapat secara periodik perusahaan dapat dibantu oleh pihak 

komite audit untuk mengambil keputusan untuk melakukan pergantian 

auditor. Komite audit juga memahami mengenai masalah yang sedang 

terjadi di perusahaan karena salah satu tugasnya adalah untuk 

mengawasi. Jika perusahaan tidak sependapat dengan hasil audit yang 

diberikan maka kemungkinan untuk melakukan pergantian auditor 
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dapat dilakukan. Manajemen dan komite audit saling bertukar 

pendapat untuk mendapatkkan hasil yang sesuai dengan yang mereka 

inginkan. 

  Merawati dkk (2013) menyatakan tidak adanya pengaruh moderasi 

aktivitas komite audit dengan opini audit going concern pada 

kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor yang sejalan 

dengan Sukraptiwi dan Latrini (2015). Bahwa aktivitas rapat yang 

dilakukan komite audit dilakukan dikarenakan hanya bentuk formalitas 

karena adanya peraturan.  

 H3: Aktivitas komite audit berpengaruh terhadap pergantian auditor 

4. Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pergantian Auditor 

  Bisnis yang sedang tumbuh membutuhkan auditor dengan kualitas 

dan independensi yang tinggi untuk mengurangi biaya agensi serta 

memberikan layanan non - audit yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

perluasaan perusahaan (Nasser et al, 2006). Perusahaan klien dengan 

rasio pertumbuhan penjualan yang negatif cenderung untuk berpindah 

auditor (Nabila, 2011). Perusahan yang mengalami perkembangan 

akan mempertahankan auditornya dibandingkan rekan-rekan perusahan 

lain dengan nilai pertumbuhan yang rendah (Wijayanti, 2010). 

  Dewi (2016) menyatakan tidak adanya pengaruh pertumbuhan 

perusahaan klien terhadap auditor switching. Syachtiadi dan Henny 

(2012) menyebutkan adanya pengaruh tingkat pertumbuhan klien 
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terhadap auditor switching karena perusahaan besarcenderung memilih 

KAP dengan kualitas tinggi untuk mengikuti pertumbuhan perusahaan.  

 H4
: Pertumbuhan perusahaan bepengaruh negatif terhadap pergantian 

auditor 

5. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan komite audit 

memoderasi pengaruh opini audit going concern terhadap 

pergantian auditor 

Sudah dijelaskan didalam peraturan LK No. KEP-643/BL/2012 

yang menjelaskan bahwa komite audit minimal harus memiliki 1 (satu) 

orang anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan 

keuangan. Sukrapratiwi dan Latrini (2015) menyatakan tidak dapat 

mengurangi pergantian auditor dalam terjadinya opini audit going 

concern yang disebabkan yang dimungkinkan masih kuatnya peran 

manajemen di perusahaan.  

Dikeluarkannya opini audit going concern oleh auditor 

perusahaan tidak melulu akan melakukan pergantiian auditor. Opini 

audit ini dapat diminimalkan oleh para anggota komite audit 

perusahaan. Dengan adanya komite audit yang berkeahlian akuntansi 

dan keuangan dapat memberikan pengaruh atas laporan keuangan yang 

akan diaudit oleh auditor.komite audit tersebut akan  memberikan hasil 

yang baik terkait keuangan perusahaan. 
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Merawati, dkk (2013) dan Joviana (2014) menyatakan keahlian 

akuntansi dan keuangan komite audit meningkatkan pengaruh negatif 

opini audit going concern pada kemungkinan perusahaan melakukan 

pergantian auditor. Keahlian akuntansi dan keuangan untuk komite 

audit tidak harus terdiri dari minimal satu anggota tetapi keahlian 

dibidang yang lain bisa dipilih untuk keahlian dari anggota komite 

audit. Esfandari (2011) dan Adhiputra (2015) juga sependapat dengan 

hasil Sukrapratiwi dan Latrini (2015) bahwa keahlian akuntaansi dan 

keuangan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh opini audit 

going concern terhadap pergantiian auditor. 

H5: Keahlian akuntansi dan keuangan komite audit memperlemah 

pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian auditor 
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C. Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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