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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

variabel ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit terhadap auditor 

switching. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel dari 

penelitian ini adalah sebanyak 35 perusahaan pada sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan 

keuangan tahunan perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2011-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistic biner. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 

terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya.hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap auditor switching, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap auditor switching, sedangkan profitabilitas dan opini audit 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

 

Kata kunci : auditor switching, ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

opini audit. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to determine and analyze the effect of profit size, 

profitability, firm size, audit opinion of switching auditors. Sample selection using 

purposive sampling and samples from this research are as many as 35 companies in 

property and real estate sector listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). Data from 

secondary data of annual financial statements of companies and real estate in 

Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2011-2016. The analysis technique used 

in this research is binary logistic regression analysis. This indicates the previous 

performance and various other supporting theories. The results of this study indicate 

a better measure of switching auditors, firm size has a positive effect on switching 

auditors, while profitability and audit opinion does not affect the switching auditor. 

 

Key word : Switching auditor, KAP measures, profitability, firm size and audit 

opinion.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang go public mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan posisi dan keuangan dari suatu perusahaan. Banyaknya pihak yang 

berkepentingan yaitu internal maupun eksternal terhadap laporan keuangan 

menyebabkan laporan keuangan suatu perusahaan harus diaudit untuk memastikan 

kewajarannya agar tidak menyesatkan para pemakainya sehingga masing-masing 

dari pengguna laporan dapat terpenuhi (Astrini dan Muid, 2013). Semakin 

meningkatnya perkembangan perusahaan publik akan berdampak pada 

meningkatnya jasa akuntan yang diperlukan. Tugas dari auditor yaitu harus mampu 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil opini audit yang diharapkan oleh klien dan berkualitas 

sehingga akan berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas (Wibowo dan Hilda, 

2009).  

pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak internal 

dan pihak eksternal. Pihak internal antara lain, karyawan perusahaan, pihak 

manajemen, dan direksi. Sedangkan pihak eksternal antara lain, pemegang saham, 

kreditur, lembaga pemerintah, masyarakat umum, dan sebagainya (Pelu dan 

Kuswanto, 2012). Kinerja manajemen suatu perusahaan dapat di tunjukkan melalui
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penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak 

seperti: manajemen, calon investor, investor, kreditor, dan pemerintah. 

Kepentingan pribadi mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan, sementara 

pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan laporan keuangan yang bisa 

dipercaya. Dari hal inilah dibutuhkannya jasa dari seorang auditor, karena 

Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan, bahwa laporan keuangan 

yang disajikan sudah relevan dan reliable (dapat diandalkan), sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

(Singgih dan Bawono, 2010) dalam (Juliantari dan Rasmini,2013). 

 

Untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi 

objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang 

memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka karena dapat menimbulkan 

konflik kepentingan yang potensial (Wijayanti, 2010). Tujuan dalam hal ini adalah 

agar menghindari konflik kepentingan yang dapat terjadi dan demi terwujudnya 

sikap independensi auditor. Untuk dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan, auditor independen mampu menjamin bahwa 

laporan keuangan relevan dan reliabel (Muliana dan Icuk, 2010). 

Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan. Auditor switching dapat bersifat mandatory (wajib) atau voluntary 

(sukarela). Auditor switching yang bersifat mandatory (wajib) terjadi karena 
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melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan auditor 

switching secara voluntary terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor 

tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar 

ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga 

independensi dari auditor agar selalu bersikap objektif dalam melakukan tugasnya 

sebagai auditor (Pawitri dan yadnyana, 2015). Hal ini dapat dikuatkan dengan bukti 

adanya data yang menunjukan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2004-2011 yaitu sebanyak 37 perusahaan. Dari 37 perusahaan 

tersebut, tercatat auditor switching secara voluntary sejumlah 23 perusahaan 

(Aprillia,2013). Pergantian auditor dinilai menguntungkan dan dibuat wajib 

melakukan pergantian dibeberapa negara seperti Indonesia. Namun manfaat dari 

pergantian auditor dapat diperoleh hanya jika tidak menghasilkan biaya insentif 

keuangan yang akan dapat merusak independensi dari auditor (Stanisic et.al, 2014).  

Timbulnya rotasi auditor yang diatur oleh pemerintah berawal dari 

terbongkarnya kasus Enron pada tahun 2002, dimana KAP nya yang merupakan 

anggota dari big five saat itu yakni Arthur Andersen gagal mempertahankan 

independensinya dalam mengaudit laporan keuangan Enron. Akibat dari kasus ini, 

lahirlah The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 sebagai solusi dari skandal 

perusahaan besar yang terjadi di amerika untuk memperkuat pengendalian intern 

pada perusahaan dan mengembalikan kepada publik mengenai akuntabilitas dari 

laporan keuangan. Di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk sempat tidak mendapatkan 
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kepercayaan dari para pemegang sahamnya sendiri yang disebabkan dari penyajian 

penjualan yang overstated yang tidak mampu dideteksi oleh KAP Hans Tuanakotta 

dan Mustofa yang pada saat itu merupakan anggota KAP big four. Keluarnya The 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) digunakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia 

untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan 

pergantian KAP dan auditor secara wajib (Arsih dan Anisykurlillah, 2015). 

Prastini dan Astika (2013) menyatakan isu independensi sering di gunakan 

sebagai alasan untuk melakukan pergantian auditor khususnya yang bersifat tidak 

reguler. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, 

yang berkaitan erat dengan objektivitas (Independence in fact) dan pandangan 

pihak lain terhadap diri auditor yang berhubungan dengan pelaksanaan audit 

(Independence in appearance). Jika perusahaan melakukan pergantian (KAP) 

setelah menggunakan jasanya selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut atau 

pergantian Akuntan Publik setelah 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka 

memang karena hal tersebut bersifat wajib (mandatory). Namun jika dalam kurun 

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

pergantian (KAP) atau dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun buku berturut-

turut perusahaan melakukan pergantian akuntan publik, tentunya ada faktor-faktor 

yang mempengaruhi pergantian auditor secara sukarela (voluntary) tersebut 

(Kristian, 2015).  
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(Calderon dan Ofobike, 2008) menyatakan bahwa isu opini audit juga sering 

digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang secara regulasi masih boleh melakukan audit di perusahaan 

yang bersangkutan. Kondisi ini muncul saat perusahaan klien tidak setuju dengan 

opini audit sebelumnya atau opini audit yang akan datang. Permasalahan ini dapat 

memicu salah satu pihak untuk memisahkan diri. Secara umum, auditee tentunya 

menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari 

KAP yang disewanya menurut (Pratini dan Astika,2013). Hasil penelitian yang 

dilakukan Juliantari dan Rasmini (2013) menunjukan hasil opini audit berpengaruh 

negatif terhadap auditor switching, hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Pangky Wijaya (2013) opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastini dan Astika (2013) menunjukan 

hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Profitabilitas juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi auditor switching. 

Riyanto (2001) dalam Arsih dan Anisykurlillah (2015) menyatakan bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada 

periode tertentu. Jika perusahaan memperoleh peningkatan profitabilitas maka 

perusahaan mengalami pertumbuhan pada perusahaannya dengan demikian 

perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan cenderung untuk 

melakukan auditor switching Arsih dan Anisykurlillah (2015). Profitabilitas dapat 

diukur dengan menggunakan ROA yaitu seberapa efektif manajemen 
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menghasilkan laba dengan menggunakan asset yang tersedia. Semakin tinggi ROA 

semakin efektif pada pengelolaan aktiva perusahaan dan akan semakin baik pula 

prospek bisnis kedepannya Verdhyana dan Latrini (2016).  Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015), Kristiawan (2017) dan Septyawan 

(2017) menunjukan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pangky Wijaya (2011) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap auditor switching. 

Romanus et al. (2009) dan Lin et al. (2009) dalam Widia Putra (2014) 

menyatakan bahwa perusahaan yang mengganti auditornya ke auditor yang 

memiliki Kantor Akuntan Publik yang lebih besar agar mampu memberikan sinyal 

yang lebih tinggi atas laba. Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang 

berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari Kantor Akuntan Publik 

KAP digolongkan dalam big four dan non big four. KAP big four dianggap lebih 

mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil dan KAP non 

big four dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada KAP big 

four. Klien cenderung berpindah KAP ke big four untuk mencari audit yang leih 

baik (Prastini dan Astika,2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan 

Rasmini (2013) dan Aprillia (2013) menunjukan hasil bahwa ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap auditor switching, Pangky Wijaya (2013) 

menunjukan hasil bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor 
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switching, sedangkan Kristian (2015) menunjukan hasil bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diukur dengan total aset, nilai penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset 

perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil 

(Buchari dan Marita, 2014) dalam (Kristiawan, 2017). Ukuran perusahaan klien 

merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang 

berhubungan dengan financial perusahaan. Ukuran KAP harus sesuai dengan 

ukuran perusahaan klien (Juliantari dan Rasmini, 2013). Perusahaan klien yang 

besar memiliki kompleksitas usaha dan peningkatan sejumlah konflik yang dapat 

menimbulkan biaya keagenan, sehingga permintaan yang sangat tinggi bagi 

perusahaan audit independen untuk mengurangi biaya keagenan. Perusahaan yang 

berukuran besar biasanya akan membutuhkan KAP yang besar untuk memenuhi 

tuntutan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat aktivitas operasional dan 

pengendalian perusahaan Kristiawan (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Juliantari dan Rasmini (2013), Astuti dan Ramantha (2014) menunjukan hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap auditor switching, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Sarasintya dan Aryani (2014) menunjukan 

hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
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Beberapa penelitian terdahulu sudah menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergantian auditor, Pangky Wijaya (2013) menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pergantian auditor oleh klien. Faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu financial distress, opini auditor, pergantian manajemen, 

ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan dan peluang untuk memanipulasi income. 

Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa financial distress, pergantian manajemen, 

manipulasi income tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, ukuran KAP 

dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor, 

sedanglkan opini audit berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015) yang menguji 

pengaruh opini going concern, ukuran KAP dan profitabilitas terhadap auditor 

switching. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa opini going concern, ukuran 

KAP dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) yang 

menguji pengaruh opini auditor, pergantian manajemen, ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP), dan ukuran perusahaan klien terhadap pergantian auditor yang 

menunjukan hasil bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh 

negatif terhadap auditor switching, ukuran perusahaan klien berpengaruh positif 

terhadap auditor switching, sedangkan opini audit dan pergantian manajemen tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu (Juliantari 

dan Rasmini, 2013), (R.M Aloysius Pangky Wijaya, 2013) serta (Arsih dan 

Anisykurlillah,2015). Dengan adanya keterbatasan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

auditor switching yang terjadi secara voluntary. Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini ialah gabungan dari beberapa penelitian terdahulu. 

Variabel-variabel yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan klien, 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini auditor serta variabel dependen 

yaitu auditor switching. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah 

periode yang lebih lama yaitu selama 6 periode sedangkan penelitian terdahulu 

cenderung hanya 5 periode. Penelitian ini juga memberikan nilai tambah dengan 

melakukan pemutakhiran data agar memperoleh hasil yang maksimal dengan 

sampel penelitian perusahaan sektor real estate dan property pada tahun 2011-

2016. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan diberi judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching (Studi Empiris Pada 

perusahaan Property dan Real Estate Pada Periode 2011-2016)”.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap auditor switching 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching 

4. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap auditor switching 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut. 

Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Karena banyaknya perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia maka peneliti 

memberi batasan penelitian hanya pada perusahaan yang terdaftar di sektor 

Property dan Real Estate. 

2. Peneliti fokus membahas pengaruh ukuran KAP, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan opini audit. 

3. Peneliti membatasi periode penelitian dengan menggunakan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dari tahun 2011-2016. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bermaksud 

untuk menguji hubungan pengaruh Profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini auditor dengan auditor switching pada 

perusahaan di Indonesia. Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor 

switching pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap auditor 

switching pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor 

switching pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor 

switching pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Menjadi bahan informasi bagi profesi akuntan public mengenai praktik auditor 

switching yang dilakukan oleh perusahaan.  

2. Bagi Regulator 

Menjadi salah satu pertimbangan bagi pembuat regulasi yang berkenaan 

dengan praktik perpindahan (KAP) oleh perusahaan yang telah melakukan go 

public. 

3. Bagi Akademisi 

Menjadi salah satu pandangan dan mampu memberikan wawasan terhadap 

pengembangan pengauditan khususnya mengenai auditor switching. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Menjadi sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

membahas mengenai auditor switching. 

1.6. Sistematika Penulisan Skipsi  

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan latar beakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas 

masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti 

terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian 

lainnya.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V : PENUTUPAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya 

dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang 

ada.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor 

 Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak 

diperdebatkan dikalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena 

independensi erat kaitannya dengan jasa audit oleh auditor. Pihak pemerintah sebagai 

regulator akhirnya turut ikut campur tangan dalam mengatasi masalah ini dengan 

menetapkan peraturan-peraturan yang membahas terkait pergantian KAP secara wajib. 

Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua 

pihak, baik pihak auditor, pihak perusahaan, dan pihak eksternal. 

 Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib) dengan 

ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

423/KMK06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut kemudian 

diamandemen menjadi keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK06/2003 pasal 

2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun 

buku berturut-turut.
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Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian 

disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK01/2008 pasal 3 tentang “Jasa AkuntanPublik”. Perubahan 

yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan 

suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun 

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

(pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat 

menerima kembali penugasan audit umum setelah 1 (satu) tahun buku tidak 

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 

dan 3). Adanya peraturan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk 

melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu. 

2.1.2 Teori agensi 

Teori keagenan membahas adanya konflik kepentingan antara manajemen 

(agent) dengan shareholder atau pemegang saham (principal) dan konflik tersebut 

menjadi pemicu pergantian manajemen. Prinsipal sebagai pemasok modal memberikan 

kepercayaan pada agen untuk mengelola asset yang di milikinya dan agen wajib 

melaporkan perkembangan asset tersebut kepada prinsipal secara berkala. Hubungan 

ini diatur dalam kontrak yang disebut dengan kontrak keagenan (Jensen dan Meckling, 

1976). Masalah yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah adanya asimetri 

informasi, dimana agen lebih banyak memiliki informasi daripada prinsipal. Asimetri 

informasi ada dua jenis yaitu adverse selection dan moral hazard. Kesulitan bagi 
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prinsipal untuk memastikan apakah agen sebenarnya telah bertindak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan principal, guna meyakini hal tersebut maka principal 

menggunakan auditor. Tugas dari auditor diantaranya memberikan pendapat atas 

kewajaran suatu laporan keuangan (Juliantari dan Rasmini, 2013). 

Pernyataan ini juga di dukung oleh Prastini dan Astika (2013) yang menyatakan 

bahwa dalam perjalanannya hubungan yang diharapkan harmonis ternyata 

menimbulkan konflik, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk menjembatani konflik 

antara prinsipal dan agen yaitu auditor. Auditor sebagai pihak yang independen 

dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah 

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan (Kristian, 

2015). 

Dalam manajemen manajer sebagai orang yang tepat dalam menjalankan 

perusahaan, umumnya memiliki informasi yang lebih mengenai posisi laporan 

keuangan yang “benar” dan hasil operasi perusahaan daripada pemegang saham. 

Pelaporan informasi keuangan pada pemilik (pemegang saham) umumnya mengikuti 

prinsip-prinsip akuntansi. Oleh sebab itu, untuk menghindari manipulasi akan 

pelaporan keuangan oleh manajer, kebutuhan akan auditor meningkat (Ismail et.al., 

2008) dalam (Adityawati, 2011). 

 Kualitas KAP berdampak pada persepsi pemakai auditor, dan biaya (fee audit) 

yang dikeluarkan perusahaan. Dalam konsep agensi melibatkan dua pihak dalam 

kondisi tertentu berbeda kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan 
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perbedaan kepentingan tentang kantor akuntan yang dipilih. Perbedaan antara dua kubu 

tersebut tidak bisa mengabaikan kondisi perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan 

perusahaan yang buruk akan mendorong manajemen untuk memilih kantor akuntan 

publik yang berkualitas (Prastini dan Astika, 2013).  

2.1.3. Audit 

 Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 

2011), tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya 

adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar 

Keuangan di Indonesia. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus bersikap 

independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya 

untuk kepentingan umum. Auditing dilakukan secara kompeten jika dalam 

pelaksanaannya telah sesuai dengan standar auditing (Pelu dan Kuswanto, 2012). 

Standar auditing juga merupakan suatu pedoman bagi auditor untuk menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. 

 Menurut Arens et.al (2014:24) auditing adalah pengumpulan data dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang 

yang kompeten dan independen. Sedangkan auditor yang mengeluarkan laporan 

mengenai laporan keuangan perusahaan disebut auditor independen. Menurut 

Peraruran Menteri Keuangan No.17/PMK01/2008 Akuntan Publik adalah akuntan 
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yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

2.1.4. Auditor Switching 

 Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik 

yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor (Wijayani, 2011). Mardiyah 

(2002) juga menyatakan bahwa dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti 

KAP adalah faktor klien (Client-related Factors), yaitu: kesulitan keuangan, 

manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor 

auditor (Auditor-related Factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit. 

 Pada kondisi dimana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian auditor, 

terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, 

auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Apapun 

kemungkinan yang akan terjadi, perhatian utama tetap pada alasan pada saja alasan 

yang mendasari terjadinya auditor switching tersebut dan kemana klien tersebut akan 

berpindah auditor. Alasan pergantian auditor dapat terjadi karena peraturan yang 

membatasi masa perikatan audit, seperti yang terjadi di Indonesia. Alasan lain 

pergantian auditor karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, 

maka klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien (Wijayani, 

2011). 
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 Manajemen perusahaan akan mencoba untuk menghindari kemungkinan 

auditor memberikan laporan audit dengan menyatakan pendapat wajar dengan 

pengecualian (qualified opinion), karena pernyataan laporan audit tersebut akan 

memberikan dampak yang negatif terhadap persepsi para pemangku perusahaan atau 

investor perusahaan pada umumnya dan manajemen perusahaan khususnya (Heliodro 

et.al, 2015).  

 Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi 

tenure, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor 

pengganti, tidak lagi pada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah 

pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada 

saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan informasi yang di 

miliki oleh auditor baru. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti 

memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang 

praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi 

yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, 

maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap 

tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan 

finansial (Wijayanti, 2010). 

 Reputasi terhadap kualitas audit secara signifikan tergantung dari reputasi 

auditor juga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Trisnawati dan Wijaya, 

2009). Pergantian auditor secara wajib (Mandatory) dan dengan secara sukarela 
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(Voluntary) bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari 

isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka 

perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian auditor terjadi 

secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Pelu dan Kuswanto, 2012). 

Davidson, Jiraporn, dan DaDalt (2006) dalam Trisnawati dan Wijaya (2009) 

mengemukakan bahwa ada beberapa motivasi yang mendasari sebuah perusahaan 

untuk berpindah KAP, yaitu menginginkan auditor baru yang lebih efektif, 

mengharapkan adanya pengembangan dalam kredibilitas perusahaan dengan kualitas 

audit yang lebih baik, mengurangi audit fee, dan adanya perubahan dalam hubungan 

kontraktual. 

2.1.5. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) 

 Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan dalam menentukan besar 

kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan 

besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan KAP big four, yang mengindikasikan 

mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai 

tenaga professional diatas 25 orang. Sedangkan jika ukuran KAP dikatakan kecil jika 

tidak berafiliasi dengan KAP big four, yang mengindikasikan tidak mempunyai kantor 

cabang dan kliennya cenderung pada perusahaan kecil serta jumlah tenaga 

profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens, et al, 2003) dalam (Aprianti dan Hartaty, 

2016). Ukuran KAP biasanya berkaitan dengan kualitas audit. Menurut De fond (1992) 

dalam Pangky wijaya (2013) menyatakan bahwa kualitas audit juga ditentukan oleh 
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ukuran dari KAP itu sendiri. Menurut S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 

tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki ijin dari 

menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaannya. Dari data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2017) KAP big four yang 

berafiliasi dengan KAP lokal yaitu KAP purwantono, sungkoro, dan surja berafiliasi 

dengan KAP Ernst & Young Global Limited, KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi 

dengan Deloitte Touche Tohmatsu, KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan 

KPMG International Cooperative, serta KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 

berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers International Limited. Wijayanti (2010) 

menyatakan bahwa perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih 

baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi 

perusahaan dimata pemakai laporan keuangan. 

 Menurut yusi (2001) dalam Adityawati (2011), bentuk usaha KAP yang dikenal 

berdasarkan hukum Indonesia ada dua maca, yaitu: 

1. KAP dalam bentuk Usaha Sendiri, KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan 

publik yang bersangkutan. 

2. KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama. Dalam KAP dalam bentuk ini, beberapa 

akuntan publik bekerja sama berpraktik sebagai rekan atau partner, untuk 

memberikan jasa professional berupa pengauditan dan berbagai jasa non-audit. 

Para partner biasanya memperkerjakan sejumlah staf professional untuk 
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membantu mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Para asisten umumnya 

terdiri dari akuntan publik bersertifikasi. 

Damayanti (2007) dalam Pangky Wijaya (2013) menyatakan bahwa ada empat 

kategori kepemilikan KAP dibagi sebagai berikut: 

1. Kantor Akuntan Publik International 

2. Kantor Akuntan Publik Nasional  

3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional 

4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil 

 

2.1.6.  Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat 

diterima (Hermawan dan Fitriany, 2013) dalam (Agus Kristiawan, 2017). Rasio 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari 

kegiatan bisnis yang dilakukan. Hasilnya, investor dapat melihat seberapa efisien 

perusahaan menggunakan asset dan dalam melakukan operasinya untuk menghasilkan 

keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Murdiati dkk, 2012). 

 Menurut Bringham dan Joel (2001) dalam Trisnawati dan Wijaya (2009) 

menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan, dan menunjukan pengaruh dari gabungan likuiditas, manajemen aktiva, dan 

Analisis Faktor-faktor..., Aditya Wildan, Ak.-IBS, 2017



22 
 

 
Indonesia Banking School 

 

kewajiban terhadap hasil operasi yang dapat dilihat dengan pengembalian atas total 

aktiva. 

Penilaian profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau 

badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan dalam 

rencana. Profitabilitas merupakan dasar dari penilaian perusahaan. Return on Assets 

adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada 

tingkat pendapatan, asset dan modal pada kondisi tertentu. ROA (Return on Assets) 

merupakan salah satu proksi atas reputasi klien artinya bahwa semakin tinggi nilai 

ROA semakin efektif pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan sehingga prospek 

bisnis perusahaan bagus. Selain itu perubahan ROA (Return on Assets) bisa digunakan 

sebagai indicator kondisi keuangan perusahaan (Wea dan Murdiati, 2015). 

Pengukuran variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio, 

Verdhyana dan Latrini (2016) menyatakan bahwa Profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan ROA yaitu seberapa efektif manajemen menghasilkan laba dengan 

menggunakan asset yang tersedia. Semakin tinggi ROA semakin efektif pada 

pengelolaan aktiva perusahaan dan akan semakin baik pula prospek bisnis kedepannya. 

Jadi pada penelitian ini pengukuran profitabilitas akan menggunakan ROA (return on 

asset). 
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2.1.7. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran suatu perusahaan merupakan tolok ukur yang menunjukan besar 

kecilnya suatu perusahaan tersebut. Calderon dan Ofobike (2008) menyatakan bahwa 

perusahaan besar umumnya lebih kompleks daripada perusahaan entitas yang lebih 

kecil, dan literature telah menemukan hubungan yang konsisten antara klien dan 

perubahan auditor. Demikian juga, ada suatu insentif untuk ukuran perusahaan besar 

untuk memantau keahlian auditor dan rotasi auditor adalah sebagai sarana untuk 

mengurangi biaya monitoring mereka atau antara pinsipal dan agen. 

 Menurut Saiful dan Erliana (2010) dalam Wijayani (2011) menyatakan bahwa 

ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan 

dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (nilai pasar saham). Semakin besar 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar juga ukuran 

perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Dari 

ketiga variabel ini, nilai aktiva relativ lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukran perusahaan oleh karena itu 

dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien diukur dari total asset. 

Menurut Menteri Perdagangan Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha pasal 3, 

ukuran besar kecilnya perusahaan diukur berdasarkan total asset dikurangi total nilai 

kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pengelompokkan besar 
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kecilnya perusahaan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penerbitan 

Surat Izin Usaha pasal 3 adalah sebagai berikut (Adityawati, 2011): 

1. SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak sebesar Rp.10.000.000/000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan 

bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2.1.8. Opini Audit 

 Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas 

suatu laporan keuangan perusahaan. Setelah auditor melakukan pemeriksaan atas 

kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini dari auditor menjadi sumber 

informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan ayau 

pihak eksternal (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (2011) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor 

independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal 
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yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai 

dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

 Menurut Panky Wijaya (2013) menyatakan bahwa Hasil pekerjaan audit akan 

dilaporkan dalam bentuk laporan audit yang merupakan opini dari auditor yang terkait 

dengan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan audit inilah yang 

merupakan salah satu informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Setiap profesi 

memiliki standar pekerjaannya tersendiri dan memiliki kode etik pekerjaan. Begitu 

pula halnya dengan profesi akuntan publik. Akuntan merupakan pihak ketiga yang 

independen, akuntan publik bertanggung jawab atas informasi yang diberikannya 

kepada investor, walaupun akuntan public itu sendiri dibayar oleh klien, dalam hal ini 

perusahaan. Adanya hubungan agency diantara investor (principal) dan perusahaan 

(agent) menyebabkan adanya kebutuhan atas pihak ketiga yang independen, yang tidak 

berpihak antara agent maupun principal. Keberadaan akuntan publik disini harus 

independen karena untuk kepentingan pemberian informasi yang tentu saja 

mempengaruhi image dari profesi itu sendiri. Menurut Arens et.al (2014:71) ada empat 

kategori laporan audit yaitu: 

1. Wajar tanpa pengecualian standar. 

Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi 

berikut terpenuhi: 

a. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus 

kas. Sudah termasuk dalam laporan keuangan. 
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b. Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan 

penugasan. 

c. Bukti audit cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan 

penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan 

bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. 

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

telah berlaku umum. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai 

telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan 

keuangan. 

e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan 

sebuah paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. 

2. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan atau modifikasi 

perkataan. 

 Auditor hanya pada situasi tertentu mengeluarkan laporan ini, pada laporan 

audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan atau modifikasi 

perkataan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang 

memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tetapi auditor 

merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Penyebab 

pernting dari penambahan paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata pada 

laporan wajar tanpa pengecualian standar: 
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a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (GAAP). 

b. Keraguan yang substansial mengenai going concern. 

c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. 

d. Penekanan pada suatu hal atau masalah. 

e. Laporan yang melibatkan auditor lain. 

3. Dengan pengecualian (qualified opinion) 

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan laporan keuangan telah 

disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau 

prinsip akuntansi telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. 

4. Tidak wajar atau menolak memberikan pendapat (adverse opinion and 

disclaimer of opinion)  

Pendapat tidka wajar diberikan jika auditor tidak yakin bahwa laporan 

keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau 

menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau 

hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(GAAP). Saat auditor mengeluarkan opini pendapat tidak wajar, 

mengakibatkan auditor tidak dapat memberikan pendapat mengenai laporan 

keuangan. Berarti auditor menolak memberikan pendapat, dan diterbitkan 

apabila auditor tidak dapat menyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan 
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keunagan secara keseluruhan telah disajikan telah disajikan secara wajar. Untuk 

menolak memberikan pendapat akan timbul jika terdapat pembatasan ruang 

lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode 

perilaku professional antara auditor dengan kliennya. 

Perbedaan perspektif antara manajemen perusahaan dengan auditor dapat   

terjadi karena metode akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan perusahaan 

menurut auditor menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan harus 

dilakukan pengungkapan. Ketika auditor tidak dapat memberikan opini sebagaimana 

yang diharapkan perusahaan, maka perusahaan akan berpindah kepada auditor lain atau 

bahkan KAP lain yang mungkin dapat memberikan opini audit yang sesuai dengan 

yang diharapkan perusahaan (Nuryanti,2012). 

Perusahaan memerlukan jasa auditor independen untuk melakukan 

pemeriksaan atas laporan keuangannya. Pemeriksaan oleh auditor menghasilkan suatu 

opini yang diperlukan oleh shareholder dalam melakukan perencanaan dan 

pengambilan keputusan bagi perusahaan. Opini auditor dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk tetap menggunakan jasa audit dari KAP tersebut atau tidak. 

Perusahaan tentunya menginginkan auditor memberikan opini wajar tanpa pngecualian 

atas laporan keuangannya (Trisnawati dan Wijaya, 2009).  

2.2. Penelitian Terdahulu  

 Juliantari dan Rasmini (2013) melakukan penelitian mengenai perpindahan 

auditor (auditor switching) dan variabel yang mempengaruhinya adalah opini audit, 
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pergantian manajemen, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran perusahaan 

klien. Data yang digunakan sekunder dengan data perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Hasil penelitian menunjukan 

hasil bahwa ukuran KAP, ukuran perusahaan klien berpengaruh pada auditor 

switching, sedangkan opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh pada 

auditor switching. 

 Arsih dan Anisykurlillah (2015) melakukan penelitian mengenai auditor 

switching dan variabel yang mempengaruhinya adalah opini going concern, ukuran 

KAP, dan profitabilitas.data yang digunakan sekunder dengan data perusahaan Real 

Estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013. Hasil 

penelitian ini menunjukan hasil bahwa variabel opini going concern, ukuran KAP, dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Saran yang diberikan pada 

penelitian selanjutnya agar memiliki informasi yang luas mengenai objek penelitian, 

menggunakan ukuran lain pada variabel yang sama, serta menambah variabel lain 

untuk penelitian selanjutnya. 

 Pangky Wijaya (2013) juga melakukan penelitian mengenai auditor switching 

dengan variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah financial distress, 

opini auditor, pergantian manajemen, ukran KAP, pertumbuhan perusahaan, dan 

peluang untuk memanipulasi income. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

memperoleh bukti empiris dari faktor-faktor yang sudah disebutkan diatas. Data yang 

digunakan sekunder dengan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia (BEI) periode 2007-2010. Hasil pengujian terhadap hipotesis berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan pengujian terhadap financial 

distress, pergantian manajemen, dan peluang untuk memanipulasi income tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 

 Prastini dan Astika (2013) melakukan penelitian mengenai pergantian auditor 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh opini auditor, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan financial 

distress pada pergantian auditor.data yang digunakan adalah data sekunder dengan data 

perusahaan manufaktur dalam bentuk laporan keuangan pada periode 2008-2011 yang 

diperoleh  dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).hasil analisis 

menunjukan hasil bahwa variabel pergantian manajemen dan financial distress 

berpengaruh positif pada terjadinya pergantian auditor. Variabel opini auditor dan 

ukuran KAP tidak berpengaruh pada terjadinya pergantian auditor. 

 

Tabel 2. 1. Penilitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

& Tahun 

Judul Metodologi Variabel Hasil 

1 Ekka Aprillia 

(2013) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Auditor Switching 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

yang diperoleh 

dengan teknik 

dokumentasi. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

perbankan yang 

Variabel 

dependen: 

auditor 

switching. 

Variabel 

Independen: 

pergantian 

manajemen, 

kepemilikan 

publik, financial 

Ukuran KAP 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

auditor 

switching, 

sedangkan 

pergantian 

manajemen, 

financial 

distress dan 
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terdaftar di BEI 

periode 2008-

2011. 

Pengambilan 

sampel dengan 

menggunakan 

metode purposive 

sampling dan 

memiliki 17 

perusahaan 

sampel dan 68 

unit analisis. 

Metode analisis 

data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah analisis 

deskriptif serta 

analisis 

inferensial 

dengan regresi 

logistik dari 

SPSS. 

distress dan 

ukuran KAP. 

kepemilikan 

publik tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching. 

2 Ni Luh Putu 

Paramitha Novi 

Astuti & I 

Wayan 

Ramantha 

(2014) 

Pengaruh Audit 

Fee, Opini Going 

Concern, Finacial 

Distress dan 

Ukuran 

Perusahaan Pada 

Pergantian 

Auditor 

Berdasarkan 

metode purposive 

sampling, 

diperoleh 90 

sampel 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2008-

2012.analisis 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah analisis 

regresi logistik, 

karena variabel 

dependen 

merupakan 

variabel dummy. 

Variabel 

Dependen: 

pergantian 

auditor. 

Variabel 

Independen: 

audit fee, opini 

going concern, 

financial distress 

dan ukuran 

perusahaan. 

Audit fee, opini 

going concern 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

pergantian 

auditor, 

sedangkan 

financial 

distress tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor. 

3 Luki Arsih dan 

Indah 

Anisykurlillah 

(2015) 

Pengaruh Opini 

Going Concern, 

Ukuran KAP dan 

Profitabilitas 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

Variabel 

Dependen: 

auditor 

switching. 

Opini going 

concern, 

ukuran KAP 

dan 

profitabilitas 
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Terhadap Auditor 

Switching 

adalah 

perusahaan 

property dan real 

estate yang 

terdaftar di BEI 

selama periode 

2008-2013. 

Sebanyak 13 

perusahaan dari 

45 perusahaan 

sebagai sampel 

penelitian, 

dengan total 

pengamatan 

sebanyak 78 unit 

analisis. Metode 

analisis data yang 

digunakan pada 

penelitian ini 

adalah analisis 

deskriptif serta 

analisis 

inferensial 

dengan regresi 

logistik dari 

SPSS. 

Variabel 

Independen: 

opini going 

concern, ukuran 

KAP dan 

profitabilitas. 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching. 

4 Ni Wayan Ari 

Juliantari & Ni 

Ketut Rasmini 

(2013) 

Auditor Switching 

dan Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhinya 

Data sekunder 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini, yang berupa 

laporan auditan 

perusahaan 

manufaktur 

selama periode 

2007-2011. 

Sampel diperoleh 

dengan 

menggunakan 

metode purposive 

sampling, dengan 

jumlah akhir 100 

sampel. Data 

dianalisis dengan 

menggunakan 

analisis regresi 

logistik. 

Variabel 

Dependen: 

auditor 

switching. 

Variabel 

Indeoenden: 

opini audit, 

pergantian 

manajemen, 

ukuran KAP dan 

ukuran 

perusahaan 

klien. 

Opimi audit 

dan pergantian 

manajemen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching, 

sedangkan 

ukuran KAP 

negatif 

terhadap 

auditor 

switching dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

auditor 

switching. 
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5 R.M Aloysius 

Pangky Wijaya 

(2013) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pergantian 

Auditor Oleh 

Klien 

Penelitian ini 

menggunakan 

data documenter, 

yakni data dalam 

bentuk laporan 

keuangan 

perusahaan. 

Periode 

pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

adalah tahun 

2007 sampai 

2010. Data 

dianalisis 

mengunakan 

analisis regresi 

logistik. 

Variabel 

Dependen: 

pergantian 

auditor. 

Variabel 

Independen:  

financial 

distress, opini 

auditor, 

pergantian 

manajemen, 

ukuran KAP, 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

manipulasi 

income. 

Financial 

distress, 

pergantian 

manajemen, 

manipulasi 

income tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor, 

sedangkan 

ukuran KAP 

dan 

peetumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

pergantian 

auditor dan 

opini auditor 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

pergantian 

auditor. 

6 I.G.A Asti 

Pratini & I.B 

Putra Astika 

(2013) 

Fenomena 

Pergantian 

Auditor Di Bursa 

Efek Indonesia 

Studi ini 

menggunakan 

perusahaan yang 

listing di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Variabel 

terikatnya 

merupakan 

variabel dummy 

sehingga dalam 

penelitian ini 

pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

regresi logistik. 

Model persamaan 

regresi sebagai 

berikut: Variabel 

terikatnya 

merupakan 

Variabel 

Dependen: 

pergamtian 

auditor. 

Variabel 

Independen: 

pergantian 

manajemen, 

financial 

distress, opini 

auditor dan 

ukuran KAP. 

Opini auditor, 

pergantian 

manajemen dan 

financial 

distress 

berpengaruh 

positif terhadap 

pergantian 

auditor, 

sedangkan 

ukuran KAP 

tifak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor. 
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varibel dummy 

sehingga dalam 

penelitian ini  

pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

regresi logistik. 

7 Michelle 

Kristian (2015) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Publik, 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Ukuran KAP 

Terhadap 

Pergantian 

Auditor. 

Objek penelitian 

pada perusahaan 

indeks kompas 

100 periode 

2011-2013. 

Teknik 

pengambilan 

sampel purposive 

sampling. 

Terdapat 34 

perusahaan yang 

memenuhi 

kriteria pada 

penelitian ini. 

Analisis data 

yang digunakan 

pada penelitian 

ini adalah analisis 

regresi logistik 

dari SPSS. 

Variabel 

Dependen: 

pergantian 

auditor. 

Variabel 

Independen: 

kepemilikan 

publik, 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

ukuran KAP. 

Kepemilikan 

publik, 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

ukuran KAP 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pergantian 

auditor 

8 Alexandros 

Ngala Solo 

Wea & Dewi 

Murdiati 

(2015) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Auditor Switching 

Secara Voluntary 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Penelitian ini 

mengambil 

sampel pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

selama periode 

2009-2014. Data 

yang digunakan 

pada penelitian 

ini adalah data 

kuantitatif 

dengan jenis data 

sekunder. 

Analisis data 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi logistik. 

Alasan 

Variabel 

Dependen: 

auditor 

switching. 

Variabel 

Independen: 

perubahan 

manajemen, 

financial 

distress, ukuran 

KAP, presentase 

perubahan ROA, 

ukuran 

perusahaan 

klien, opini 

audit. 

Pergantian 

manajemen, 

financial 

distress, 

ukuran 

perusahaan 

klien 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

auditor 

switching, 

sedangkan 

ukuran KAP 

berpengaruh 

positif terhadap 

auditor 

switching dan 

presentase 
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menggunakan 

analisis regresi 

logistic yakni 

karena variabel 

dependen dalam 

penelitian ini 

bersifat dikotomi 

(melakukan 

auditor switching 

dan tidak 

melakukan 

auditor switching 

atau biasa yang 

disebut dengan 

variabel dummy. 

perubahan 

ROA dan opini 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap 

auditor 

switching. 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan opini audit terhadap auditor 

switching. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis 

pada penelitian ini. Untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen yaitu auditor switching (pergantian auditor) 

diperlukan suatu kerangka pemikiran. 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Juliantari 

dan Rasmini (2013) dengan variabel penelitian, yaitu variabel independen opini audit, 

pergantian manajemen, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah auditor switching. Pangky Wijaya (2013) dengan 

variabel penelitian, yaitu variabel independen financial distress, opini auditor, 

pergantian manajemen, ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, dan peluang untuk 
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memanipulasi income. Sedangkan variabel dependen yang di gunakan adalah 

pergantian auditor. Arsih dan Anisykurlillah (2015) dengan variabel penelitian, yaitu 

variabel independen opini going concern, ukuran KAP, dan profitabilitas. Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah auditor switching. 

 Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, disusun hipotesis yang 

merupakan alur pemikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka 

teoritis yang disusun sebagai berikut: 

Gambar 2. 1. Keranga Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh antara ukuran KAP terhadap auditor switching 

 Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna 

Profitabilitas (X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Ukuran KAP (X3) 

Opini Audit (X4) 

Auditor Switching 

(Y) 

Variabel 

Independen 

Variabel Dependen 
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laporan keuangan yaitu pemegang saham atau investor (Juliantari dan Rasmini, 2013). 

Menurut penelitian Wijayanti (2010) menyatakan bahwa KAP yang besar memiliki 

reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha 

mempertahankan independensi.  

Dari argumen diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan lebih memilih 

KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar memiliki 

kemungkinann kecil untuk berganti KAP. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan 

maka dapat ditarik hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H1: Ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching 

 

2.4.2. Pengaruh antara profitabiltas terhadap auditor switching 

         ROA (return on assets) merupakan salah satu proksi atas reputasi klien artinya 

bahwa semakin tinggi nilai ROA maka semakin efektif pengelolaan asset yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga prospek bisnis perusahaan bagus. Selain itu perubahan ROA 

(Return on Assets) bisa digunakan sebagai indikator kondisi keuangan perusahaan 

(Wea dan Murdiati, 2015). Semakin tinggi ROA menyatakan bahwa semakin efektif 

pula pengelolaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan menunjukan prospek bisnis 

perusahaan semakin baik (Wea dan Murdiati, 2015). Perusahaan yang memiliki nilai 

ROA (Return on Assets) semakin rendah cenderung mengganti auditornya karena 

mengalami penurunan kinerja sehingga prospek bisnisnya menurun (Wijayani, 2011). 
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        Menurut Pangky Wijaya (2011) menyatakan pertumbuhan perusahaan merupakan 

faktor yang penting bagi perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan menjadi salah 

satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap 

investasinya. Pertumbuhan ini menyatakan bahwa bisnis yang dijalankan oleh 

perusahaan tidak mengalami stagnancy. 

         Dengan demikian perusahaan merasa mampu untuk mengganti KAP yang lebih 

besar lagi ketika perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar dari hasil pertumbuhan 

perusahaan. Maka hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap auditor switching 

 

2.4.3. Pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap auditor switching 

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan. Ukuran KAP 

harus sesuai dengan perusahaan klien. Sebuah ketidaksesuaian ukuran antara 

perusahaan klien yang besar diaudit oleh perusahaan audit yang kecil dapat 

menyebabkan berakhirnya keterlibatan audit, yaitu auditor switching (Hudaib dan 

Cooke, 2005). Seiring dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat 

prinsipal semakin sulit dalam memonitor tindakan agen, yang kemungkinan cenderung 

memaksimalkan keuntungan pribadinya daripada keuntungan prinsipal (Juliantari dan 

Rasmini, 2013).  
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 Menurut Kristiawan (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran 

besar biasanya membutukan KAP yang berukuran besar juga dalam memenuhi 

tuntutan dari perusahaan yang berhubungan dengan tingkat aktivitas operasional dan 

pengendalian perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas semakin besar ukuran perusahaan maka 

memungkinkan perusahaan tersebut untuk sering melakukan auditor switching. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka hipotesis kedua sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching 

 

2.4.4. Pengaruh antara opini audit terhadap auditor switching 

 Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Terdapat 

beberapa opini yang dapat hanya mendorong perusahaan untuk mengganti KAP nya 

akibat opini yang diberikan. Antara lain, opini wajar dengan pengecualian atau yang 

dapat disebut qualified audit opinion memang cenderung kurang disukai oleh klien. 

Klien berusaha untuk menghindari mendapat opini qualified (Adityawati, 2011). 

Menurut penelitian Wea dan Murdiati (2015) opini audit merupakan pendapat 

atau opini berupa penilaian yang diberikan oleh auditor atas kualitas laporan keuangan 

perusahaan setelah auditor tersebut melakukan penugasan audit. Apabila opini yang 

diberikan oleh auditor tersebut membuat manajer atau manajemen perusahaan merasa 

tidak puas. Maka manajemen perusahaan bisa saja memutuskan untuk mengganti 
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auditornya. Suatu perusahaan biasanya akan berpindah KAP ketika perusahaan 

tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).  Menurut 

penelitian Arsih dan Anisykurlillah (2015) menyatakan bahwa Jika opini yang 

diberikan auditor tidak sesuai dengan keinginan manajer maka manajer merasa perlu 

untuk melakukan auditor switching untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam 

perusahaan. 

 Dengan demikian jika opini yang didapatkan oleh perusahaan klien 

mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yang diberikan oleh auditor maka 

memungkinkan terjadinya auditor switching yang dilakukan pada perusahaan klien. 

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4: Opini audit berpengaruh terhadap auditor switching 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Objek Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam 

sektor property dan real estate pada periode 2011-2016. Sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan property dan real estate yanmg terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode yang sudah ditentukan. Teknik pengambilan sampel dengan 

cara purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode yang 

digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini: 

Kriteria sampel adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan sektor Property dan Real Estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2011 sampai 2016.  

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari 

tahun 2011 sampai tahun 2016.  

3. Seluruh Perusahaan Property dan Real Estate yang melakukan audit switching 

secara voluntary.   

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, kecuali 

perusahaan yang melakukan audit switching secara voluntary.  

5. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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 3.2. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2012:8).  

 3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

3.3.1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari 

laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan data seksi silang (cross section). Data panel memiliki karakteristik yaitu 

terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu Winarno (2011:2.5).  

  

3.3.2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah diaudit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

perusahaan sektor property dan real estate pada periode 2011-2016.  
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3.3.3. Teknik Pengumpulan Data  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan 

penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan peraturan 

regulator yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data sekunder yang 

relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan laporan audit didapatkan 

melalui website Bursa Efek Indonesia. Periode data adalah tahun 2011-2016. 

3.4.  Operasionalisasi Variabel  

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu audit 

switching. Variabel independen yaitu ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan opini audit yang akan diproksikan dengan KAP big four, return on assets, total 

asset dan opini wajar tanpa pengecualian.  

3.4.1. Auditor Switching (Variabel Y Dependen)  

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan baik 

secara voluntary maupun secara mandatory. Jika perusahaan melakukan auditor 

switching secara voluntary, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan tidak 

melakukan auditor switching secara voluntary, maka diberikan nilai 0 (Aprillia, 2013). 
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3.4.2. Ukuran KAP (Variabel X Independen)  

Aprillia (2013) menyatakan Ukuran KAP dalam penelitian ini dilihat dari KAP 

yang berafiliasi dengan perusahaan yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu 

perusahaan yang berafiliasi dengan KAP big four dan perusahaan yang tidak berafiliasi 

dengan KAP non big four. Variabel ini merupakan variabel dummy yang akan bernilai 

1 untuk KAP big four dan bernilai 0 untuk KAP nonbig four (Arsih dan Anisykurillah 

2015).  

 Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan data per 25 April 2017 KAP lokal 

yang berafiliasi dengan KAP bigfour: 

1. Deloitte touche tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan KAP Satrio Bing 

Eny & Rekan. 

2. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sungkoro & 

Surja. 

3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP 

Siddharta Widjaja & Rekan. 

4. Pricewaterhouse Cooper (PWC) yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana, Rintis & Rekan. 

3.4.3. Profitabilitas (Variabel X Independen)  

Profitabilitas adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau 

badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan dalam 

rencana. Dalam menilai suatu perusahaan bisa dilihat dari tingkat profitabilitas yang 
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didapatkannya (Wea dan Murdiati, 2015). Variabel profitabilitas pada peneletian ini 

dihitung menggunakan Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset. Dapat digambarkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒂𝒙

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

3.4.4. Ukuran Perusahaan (Variabel X Independen)  

Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang 

diukur berdasarkan total asset. Total asset yang dimaksud adalah jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan klien yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan pada 

akhir periode yang telah diaudit. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan logaritma natural (ln) atas total aset perusahaan 

(Sarasintya dan Aryani, 2014). 

 3.4.5. Opini Audit (Variabel X Independen)  

Opini audit merupakan hasil akhir penilaian dari laporan keuangan, opini audit 

dapat dilihat dari opini yang diberikan auditor. Variabel ini merupakan variabel dummy 

jika perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian maka diberikan nilai 1. 

Sedangkan jika perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian maka 

diberi nilai 0 (Pawitri dan Yadnyana, 2015).  

Tabel 3. 1. Rangkuman Operasionalisasi Variabel 

NO VARIABEL DEFINISI INDIKATOR KET. 

 Dependen    

Analisis Faktor-faktor..., Aditya Wildan, Ak.-IBS, 2017



46 
 

 
Indonesia Banking School 

 

1 Auditor 

Switching 

Aduitor 

switching 

merupakan 

pergantian 

KAP yang 

dilakukan oleh 

perusahaan 

baik secara 

voluntary 

maupun secara 

mandatory. 

Kode 1 bila perusahaan 

melakukan auditor 

switching dan kode 0 bila 

perusahaan tidak 

melakukan auditor 

switching. 

Nominal 

 Independen    

1 Ukuran KAP Skala besar 

atau kecilnya 

sebuah KAP 

yang 

dibedakan 

dalam dua 

kelompok 

yang 

digunakan 

Kode 1 untuk KAP big 

four dank ode 0 untuk KAP 

non big four. 

Nominal 
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oleh 

perusahaan. 

2 Profitabilitas Kemampuan 

perusahaan 

dalam 

menghasilkan 

laba pada 

periode 

tertentu. 

𝑹𝑶𝑨

=  
𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒂𝒙

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

Rasio 

3 Size Tolak ukur 

untuk menilai 

besar atau 

kecilnya 

sebuah 

perusahaan. 

Variabel ini diukur dengan 

menggunakan log natural 

total asset perusahaan. 

Rasio 

4 Opini Audit Penyuataan 

suatu pendapat 

yang diberikan 

oleh auditor 

dalam menilai 

kewajaran 

Kode 1 jika perusahaan 

memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian, kode 0 

jika perusahaan 

mendapatkan opini wajar 

tanpa pengecualian. 

Nominal 
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pernyataan 

nilai-nilai 

material dalam 

sebuah laporan 

keuangan 

perusahaan 

yang telah 

diaudit. 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

3.5.  Model Penelitian  

Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis (analisis 

regresi logistic biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) dengan menggunakan alat statistik SPSS 23. Regresi logistik dapat 

dikatakan keinginan menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terkait dapat 

diprediksi dengan variabel bebasnya Ghozali (2016:321). namun menurut Ghozali 

(2013), metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya 

bersifat kategorikan (nominal) dan variabel independennya kombinasi antara metric 

dan nonmetric. Gujarati (2007) menyatakan bahwa model probabilitas linear (LPM) 

digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas (Y) bersifat 

biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya suatu atribut. 
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penelitian ini, y = 1 melakukan audit switching, sedangkan y = 0 jika tidak melakukan 

audit switching.   

Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan 

dengan transformasi fungsi logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi log 

ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit audit switching (AS) merupakan log dari 

peluang (odds ratio) dengan kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1, dengan 

demikian persamaan regresi logistik menjadi:    

Logit AS = ln   = ln (odds)   

Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

  

ln   = α + β1KAP + β2PROF + β3SIZE + β4OPINI + e  

Keterangan:   

ln     :  simbol yang menunjukan probabilitas audit switching   

α   : Konstanta  

β1- β4  : Koefisien Regresi   

KAP   : Ukuran KAP  

PROF   : Profitabilitas   

SIZE   : Ukuran Perusahaan  

OPINI   : Opini Audit   
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e    : Error  

3.6. Metode Penelitan  

3.6.1. Statistik Deskriptif  

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).  

3.6.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (2016:103).  

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen 

(Gujarati, 2007). Uji Multikolinearitas merupakan satu-satunya uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik lainnya tidak dilakukan karena ini 

merupakan penelitian dengan model regresi logistik sedangkan uji asumsi klasik 

lainnya digunakan untuk model regresi linear (berganda) atau untuk penelitian yang 

datanya berdasarkan ordinary least square.   
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Digunakannya uji multikolinearitas pada penelitian ini hanya bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen) (Ghozali,2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Pada pengujian multikolinearitas nilai korelasi 

antara variabel harus < 0,85 agar model yang digunakan tidak terdapat unsur 

multikolinearitas.  

 3.6.3. Overall Test  

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk menilai 

overall model fit dilihat dari -2 log likehood pada awal (block number = 0) dan nilai -2 

log likehood pada akhir (block number = 1) dari model. -2 Log Likehood adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Penurunan 

-2 Log Likehood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain 

model yang dihipotesiskan telah fit dengan data Ghozali (2013).  

3.6.4. Menguji Kelayakan Model Regresi  

Uji kelayakan model regresi melalui goodness of fit test. Uji goodness of fit test 

memastikan bahwa tidak ada kelemahan kesimpulan dari model yang diperoleh.  

Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test menguji hipotesis nol bahwa data 

empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan 

data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s goodness 

of fit test statistik sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang 

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 
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goodness of fit test tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test lebih 

besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya Ghozali (2016:329).  

Ho: model mampu untuk menjelaskan data   

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data  

3.6.5.  Nagelkerke R Square  

Menurut Ghozali (2013) Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) 

sampai 1 (satu). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R² 

pada multiple linear regression. “Nagelkerke R Square memiliki nilai yang besarnya 

bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 

goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness 

of fit” Ghozali (2013).  

3.6.6. Classification Plot  

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistic 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model yang 

digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2013).  
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3.6.7. Partial Test  

Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat ukuran KAP, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, terhadap audit switching secara parsial. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi alpha (α) 5%. 

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasis variabel dependen secara 

parsial (Ghozali, 2013). Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

(Gujarati, 2007).  

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan.  

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan.  

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negative.  

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif.   
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sector property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2016 yang 

dipilih menggunakan metode purposive sampling. Berdasarlan dari kriteria yang telah 

ditetapkan pada bab III penelitian ini, maka dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 

35 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada poeriode 2011-2016 

dengan data observasi sebanyak 196 perusahaan. Ringkasan prosedur dalam pemilihan 

sampel dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4. 1. Prosedur Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total Perusahaan Property dan real Estate di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 

47 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian 

(12) 

Total Perusahaan 35 

35 Perusahaan x 6 Tahun (pada periode 2100-2016) 210 

Data Outlires (112) 

Sampel 98 observasi 
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Nama-nama perusahaan pada sektor Property dan Real Estate yang menjadi sampel 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4. 2. Daftar Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 APLN PT Agung Podmoro Land Tbk 

2 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk 

3 BAPA PT Bekasi Asri Pemula Tbk 

4 BIPP PT Bhuawanatala Indah Permai Tbk  

5 BKDP PT Bukit Darmo Property Tbk 

6 BSDE  PT Bumi Serpong Damai Tbk 

7 COWL PT Cowell Development Tbk 

8 CTRA PT Ciputra Development Tbk  

9 DART PT Duta Anggada Realty Tbk 

10 DILD PT Intiland Development Tbk 

11 DUTI PT Duta Pertiwi Tbk 

12 ELTY PT Bakrieland Development Tbk 

13 EMDE PT Megapolitan Development Tbk 

14 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

15 GMTD PT Goa Makassar Tourism Development Tbk 

16 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

17 GWSA PT Green Wood Sejahtera Tbk 
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18 JRPT PT Jaya Real Property Tbk 

19 KIJA PT Kawasan Industri jababeka Tbk 

20 LAMI PT Lamicitra Nusantara Tbk 

21 LPCK PT Lippo Cikarang Tbk 

22 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 

23 MDLN  PT Modernland Realty Tbk 

24 MKPI PT Metropolitan Kentjana Tbk 

25 MTLA PT Metropolitan Land Tbk 

26 MTSM PT Metro Realty Tbk 

27 OMRE   PT Indonesia Prima Property Tbk 

28 PLIN PT Plaza Indonesia Realty Tbk 

29 PUDP PT Pudjiati Prestige Tbk 

30 PWON PT Pakuwon Jati Tbk 

31 RBMS PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk 

32 RDTX PT Roda Vivatex Tbk 

33 RODA PT Pikko Land Developmet Tbk 

34 SCBD PT Dadayanasa Arthatama Tbk 

35 SMDM  PT Suryamas Duta Makmur Tbk 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran atau 

deskripsi dari suatu data dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variable. Berikut adalah 

hasil uji statistic deskriptif data penelitian: 

Tabel 4. 3. Statistik Deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AS 98 0 1 .28 .449 

KAP 98 0 1 .34 .475 

PROF 98 .04 .38 .1216 .06004 

SIZE 98 25.72 31.26 29.0377 1.26090 

OPINI 98 0 1 .86 .352 

Valid N (listwise) 98     

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Statistik deskriptif menunjukan nilai minimum, nilai maksimum. Mean dan 

standar deviasi pada setiap variabel. Pada tabel 4.3 terdapat variabel dependen yaitu 

audit switching dan variabel independen yaitu ukuran KAP, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan opini audit. Berdasarkan tabel dari 4.3 dengan sampel sebanyak 196 

observasi dari 35 perusahaan yang termasuk dalam perusahaan pada sektor property 

dan real estate. Audit switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh 

perusahaan secara voluntary dan audit switching sebagai variabel dependen pada 

penelitian. Dari data diatas pada audit switching memiliki nilai minimum sebesar 0, 
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nilai maksimum sebesar 1, nilai mean sebesar 0.28 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.449. nilai mean lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi, maka dari hasil ini 

dapat disimpulkan nilai yang paling sering muncul adalah 0 dibandingkan 1., dimana 

nilai 0 merupakan kode untuk melihat perusahaan yang tidak melakukan pergantian 

KAP atau perusahaan melakukan pergantian KAP secara mandatory. Jadi pada 

perusahaan sektor property dan real estate yang melakukan audit switching secara 

mandatory sebanyak 71 dari pada yang melakukan audit switching secara voluntary 

sebanyak 27 dari 98 sampel. 

 Ukuran KAP merupakan variabel untuk menunjukan ukuran suatu KAP yang 

melakukan audit pada perusahaan, dalam ukuran KAP terbagi menjadi dua yaitu 

ukuran KAP big four dan non big four. Dari tabel 4.3 diatas ukuran KAP memiliki nilai 

minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai mean sebesar 0.34, nilai standar 

deviasi sebesar 0.475. Dari hasil data tabel 4.3 diatas terlihat bahwa nilai mean pada 

ukuran KAP lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi. Dapat disimpulkan nilai 

yang sering muncul adalah 0, dalam hal ini kode 0 adalah sebagai perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP non big four. Perusahaan sektor property dan real estate 

cenderung lebih banyak menggunakan KAP non big four yaitu sebesar 65 dari pada 

dibandingkan dengan kap big four yaitu sebesar 33 dari 98 sampel. 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang menunjukan besar kecilnya suatu 

perusahaan klien yang dapat dilihat dari total asset, nilai penjualan, nilai pasar saham 

dan lain-lain. Variabel ini diukur menggunakan logaritma natural dari total asset 
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perusahaan. Dari data diatas Tabel 4.3 dapat dilihat nilai terendah pada variabel ukuran 

perusahaan yaitu sebesar 25.72 yang diperoleh dari perhitungan PT Bekasi Asri Pemula 

Tbk tahun 2011 sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 31.26 yang diperoleh dari 

perhitungan PT Lippo Karawaci Tbk, nilai mean yaitu sebesar 29.0277 dan nilai 

standar deviasi yaitu sebesar 1.26090. Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran data variabel ukuran perusahaan tergolong baik karena nilai standar 

deviasinya lebih kecil dari pada dengan nilai mean, yang memberikan pernyataan 

bahwa data dalam variabel ini sudah terdistribusi dengan baik. 

 Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor dari sebuah laporan 

keuangan dari suatu perusahaan yang telah diaudit. Dalam variabel opini audit 

pengukurannya dibagi menjadi dua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dan opini 

selain wajar tanpa pengecualian. Dari data diatas pada tabel 4.3 dapat dilihat nilai 

minimum adalah 0, nilai maksimum adalah 1, niali mean yaitu sebesar 0.860, nilai 

standar deviasi sebesar 0.352. dapat disimpulkan bahwa nilai mean lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, dari pernyataan ini maka nilai yang sering 

muncul adalah 1, 1 merupakan kode opini wajar tanpa pengecualian. Perusahaan pada 

sektor property dan real estate lebih banyak mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian yaitu sebesar 74 sampel sedangkan opini selain wajar tanpa pengecualian 

sebesar 14 sampel dari 98 sampel. 

 Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan memperoleh laba 

pada periode tertentu. Pengukuran variabel profitabilitas menggunakan rasio ROA 
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(Return On Asset). Dari data diatas Tabel 4.3 nilai terendah pada variabel profitabilitas 

sebesar 0.0.4 yang diperoleh dari perhitungan PT Dadayanasa Arthatama Tbk, 

sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0.38 diperoleh dari perhitungan PT Fortune 

Mate Indonesia Tbk. Nilai mean yaitu sebesar 0.1216 dan nilai standar deviasi yaitu 

sebesar 0.06004. Nilai rata-rata yaitu sebesar 0.1216 atau 12.16% menunjukan bahwa 

besarnya pengembalian laba perusahaan kepada investor atau kreditur yaitu sebesar 

12.16%. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean 

menyatakan bahwa perbedaan profit antar perusahaan adalah kecil. Nilai mean yang 

positif juga menandakan bahwa rata-rata perusahaan yang diteliti oleh peneliti 

mengalami keuntungan. 

4.2.2. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independen dan data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut adalah hasil uji 

multikolinearitas dalam penelitian yaitu: 

Tabel 4. 4. Correlation Matrix 

 
Constant KAP PROF SIZE OPINI 

Step 1 Constant 1.000 .058 -.169 -.991 .047 

KAP .058 1.000 .192 -.082 -.108 

PROF -.169 .192 1.000 .082 -.034 

SIZE -.991 -.082 .082 1.000 -.141 
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OPINI .047 -.108 -.034 -.141 1.000 

Sumber: data diolah SPSS 23, 2017 

Pada Tabel 4.4 menunjukan korelasi antar variabel, syarat untuk melakukan 

pengujian terhadap multikolinearitas adalah dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel. Apabila koefisien dari antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinearitas. Pada 

Tabel 4.4 menunjukan hasil analisis multikolinearitas menunjukan bahwa semua nilai 

yang didapatkan dari korelasi antar variabel kurang dari 0.85. hal ini menunjukan 

bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan antara satu sama lain. Berikut ini 

adalah hasil dari analisis multikolinearitas yaitu pada ukuran KAP menunjukan nilai 

constant sebesar 0.58, ukuran perusahaan menunjukan nilai -0.082, opini audit 

menunjukan nilai -0.108, profitabilitas menunjukan nilai 0.192. sedangkan 

profitabilitas memiliki nilai constant sebesar -0.169, ukuran perusahaan menunjukan 

nilai sebesar -0.082, opini audit munujukan nilai sebesar -0.034, ukuran KAP 

menunjukan nilai sebesar 0.192. sedangkan opini audit memiliki nillai constant sebesar 

0.047, profitabilitas menunjukan nilai sebesar -0.034, ukuran perusahaan menujukan 

nilai sebesar -0.141, ukuran KAP menunjukan nilai sebesar -0.108. Sedangkan ukuran 

perusahaan memiliki nilai constant sebesar -0.991, profitabiltas menunjukan nilai 

sebesar 0.082, ukuran KAP menunjukan nilai sebesar -0.082, opini audit menunjukan 

nilai sebesar -0.141. Dapat disimpulkan bahwa dari data diatas tidak ada hubungan 

variabel antara satu sama lain. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa model ini tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. 
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4.2.3. Overall Test 

Dalam uji regresi logistic, variabel independen yang digunakan adalah berupa 

kategori. Katergori 1 bila perusahaan melakukan audit switching Dan kategori 0 bila 

perusahaan tidak melakukan audit switching. Langkah pertama dalam uji regresi 

logistic adalah menilai overall fit model terhadap data.  

Uji ini digunakan untuk menilai yang dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan 

data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada 

awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1). 

Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL akhir menunjukan 

model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2016). 

 

Tabel 4. 5. Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 115.472 -.898 

2 115.378 -.966 

3 115.378 -.967 

4 115.378 -.967 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than .001. 
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Tabel 4. 6. Hasil Overall Model Fit Test 2 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant KAP PROF SIZE OPINI 

Step 1 1 98.983 11.493 -.788 .994 .432 .348 

2 96.489 15.221 -1.246 1.554 .570 .453 

3 96.368 15.985 -1.405 1.662 .598 .476 

4 96.368 16.023 -1.419 1.667 .599 .477 

5 96.368 16.023 -1.419 1.667 .599 .477 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

Sumber: data diolah SPSS 23, 2017 

 

 Pada Tabel 4.5 dan 4.6 menunjukan perbandingan nilai antara -2 log likelihood 

blok awal dengan -2 log likelihood blok akhir. Dari tabel 4.5 hasil perhitungan nilai -2 

log likehood terlihat bahwa nilai blok awal (Block Number= 0) adalah 115.472 dan 

nilai -2 log likelihood pada blok akhir (Block Number= 1) adalah 96.368, maka hal ini 

menunjukan -2 log likelihood mengalami penurunan sebesar 19.104. dengan adanya 

penurunan nilai tersebut menunjukan keseluruhan model regresi logistik yang 

digunakan adalah model yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data 

(Ghozali, 2016). 
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4.2.4. Goodness of fit 

Goodness of fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris data empiris sesuai dengan model. Jika nilai 

Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test statistic sama dengan atau kurang dari 

0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2016). 

Ho: model mampu menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu menjelaskan data 

Tabel 4. 7. Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

Sumber: Data diolah SPSS, 2017 

 Pada Tabel 4.7 menunjukan hasil bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit adalah sebesar 11.262 dengan tingkat probabilitas 

signifikansi sebesar 0.187 yang berarti lebih besar dari 0.05 sehingga Ho tidak dapat 

ditolak atau harus diterima karena model regresi mampu untuk menjelaskan data. 

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan 

pengaruh ukuran KAP (KAP), Profitabilitas (PROF), ukuran perusahaan (SIZE) dan 

opini audit (OPINI) terhadap probabilitas audit switching. 

 

Step Chi-square Df Sig. 

1 11.262 8 .187 

Analisis Faktor-faktor..., Aditya Wildan, Ak.-IBS, 2017



65 
 

 
Indonesia Banking School 

 

4.2.5. Nagelkerke R-Square  

Nagelkerke R-square merupakan besarnya nilai koefisien determinasi dalam 

model regresi logistik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya yang 

terdapat dalam model regresi logistic. Nagelkerke R Squarememiliki nilai yang 

besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model 

dianggap semakin goodness of fit, sebaliknya jika semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit (Ghozali,2016). 

 

Tabel 4. 8. Hasil Nagelkerke R - Square 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

  

Berdasarkan dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R Square 

sebesar 0.255. ini membuktikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu 

ukuran kAP, profitabilitas, ukuran perusahaan dan opini audit dapat menjelaskan 

variabel dependen sebesar 25.5%. sedangkan 74.5% dijelaskan oleh variabel lainnya 

diluar dari model yang sudah dibuat dalam penelitian ini misalnya variabel audit tenure, 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 96.368a .176 .255 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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financial distress, pergantian manajemen dan fee audit. Agar dalam sebuah model 

menjadi goodness of fit maka variabel lain yang akan digunakan untuk memprediksi 

variabel audit switching, nilai Nagelkerke R Square-nya harus mendekati 1. 

 

4.2.6. Classification Plot 

Classification plot digunakan untuk melakukan pengujian yang menilai 

kecocokan model regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan 

klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang 

mendekati 100% menunjukan model yang digunakan telah fit terhadap data (Ghozali 

2016). 

Tabel klasifikasi untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah pada 

kolom merupakan nilai prediksi dari variabel independen dan 1 untuk hasil yang 

sukses, sedangkan 0 untuk hasil tidak sukses. Sedangkan pada baris menunjukan nilai 

observasi sesungguhnya dari variabel dependen 1 untuk nilai sukses sedangkan 0 untuk 

nilai tidak sukses. Pada model yang sempurna maka semua kasus akan berada pada 

tingkat diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2016). 

Tabel 4. 9. Hasil Classification Plot 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 AS 

Percentage Correct  0 1 

S

t

AS 0 65 6 91.5 

1 19 8 29.6 
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e

p 

1 

Overall Percentage 
  74.5 

a. The cut value is .500 
Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Tabel 4.9 menunjukan perhitungan nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 

(incorrect). Kemungkinan prediksi perusahaan yang tidak melakukan audit switching 

dengan kode 0 yaitu sebanyak 71 sampel perusahaan. Dari hasil observasi menyatakan 

bahwa terdapat 6 sampel perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan yang 

kemungkinan melakukan audit switching sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 

sebesar 91.5%. Sedangkan prediksi perusahaan yang kemungkinan melakukan audit 

switching dengan kode 1 adalah sebanyak 27 sampel perusahaan, namun dari hasil 

observasi pada Tabel 4.9 menunjukan bahwa ada 19 sampel perusahaan tersebut yang 

masuk dalam kategori perusahaan yang kemungkinan tidak melakukan audit switching, 

jadi ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 29.6%. Secara keseluruhan ketepatan 

klasifikasinya adalah sebesar 74.5%. Karena nilai keakuratannya diatas 50%, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran KAP (KAP), profitabilitas (PROF), ukuran 

perusahaan (SIZE) dan opini audit (OPINI) kemungkinan mampu memprediksi 

perusahaan yang melakukan audit switching. 

4.2.7. Model Regresi Logistik 

Model regresi logistic dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistic dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 

kecendrungan (odds ratio) (Ghozali, 2017). 
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Tabel 4. 10. Hasil Regresi Logisitk 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a KAP -1.419 .699 4.119 1 .042 .242 

PROF 1.667 4.010 .173 1 .678 5.297 

SIZE .599 .216 7.722 1 .005 .549 

OPINI .477 .719 .441 1 .507 1.612 

Constant 16.023 6.182 6.717 1 .010 9091592.353 

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, PROF, SIZE, OPINI. 
 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Berdasarkan dari hasil Tabel 4.10 terlihat nilai taksiran koefisien modelnya, sehingga 

didapatkan model regresi logisytik sebagai berikut: 

In  = 16.023 - 1.419KAP + 1.667PROF + 0.599SIZE + 0.477OPINI + e 

Keterangan: 

 SWITCH: pergantian KAP 

 KAP: ukuran KAP 

 PROF: profitabilitas 

SIZE: ukuran perusahaan 

OPINI: opini audit 

e: error 

 Pada penelitian ini odds ratio digunakan untuk mengukur kecendrungan 

variabel-variabel independen terhadap audit switching pada perusahaan. Hasil 

analisis odds ratio pada Tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut: 
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a. Ukuran KAP (KAP) 

Koefisien regresi untuk variabel KAP adalah sebesar 1.419. Hal ini 

menunujukan nilai odds ratio (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar 

0.242, yang artinya jika koefisien ukuran KAP menurun satu satuan, maka 

kecendrungan perusahaan untuk melakukan audit switching akan meningkat 

sebesar 0.242 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

b. Profitabilitas (PROF) 

Koefisien regresi untuk variabel PROF adalah sebesar 1.667. hal ini 

menunjukan nilai odds (peluang) dalam penelitinan ini adalah sebesar 5.297, 

yang artinya jika koefisien profitabilitas menurun satu satuan, maka 

kecendruangan perusahaan untuk melakukan audit switching akan meningkat 

sebesar 5.297 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 0.599. Hal ini 

menunjukan nilai odds (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.549, 

yang artinya jika koefisien ukuran perusahaan menurun satu satuan, maka 

kecendrungan perusahaan untuk melakukan audit switching akan meningkat 

sebesar 0.549 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Opini Audit (OPINI) 

Koefisien regresi untuk variabel OPINI adalah sebesar 0.477. Hal ini 

menunjukan nilai odds (peluang) dalam penelitian ini adalah sebesar 1.612, 
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yang artinya jika koefisien opini audit menurun satu satuan, maka 

kecendrungan perusahaan untuk melakukanm audit switching akan meningkat 

sebesar 1.612 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  

4.2.8. Partial Test 

Pengujian ini pada dasarnya untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

secara parsial (Ghozali, 2016). Uji t yang dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi dari variabel independen seacar individual berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Berikut adalah pernyataan dari persamaan uji t: 

Tabel 4. 11. Hasil Partial Test 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a KAP -1.419 .699 4.119 1 .042 .242 

PROF 1.667 4.010 .173 1 .678 5.297 

SIZE .599 .216 7.722 1 .005 .549 

OPINI .477 .719 .441 1 .507 1.612 

Constant 16.023 6.182 6.717 1 .010 9091592.353 

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, PROF, SIZE, OPINI. 
Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Hipotesis 1: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit switching   

Berdasarkan dari Tabel 4.11, variabel ukuran KAP (KAP) menunjukan 

koefisien regresi negative sebesar 1.419, dengan tingkat signifikan (p-value) sebesar 

0.042 lebih kecil dari α = 0.05. karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 0.05 

maka hipotesis ke-1 berhasil didukung. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP 
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berpengaruh negatif terhadap audit switching. Penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit switching. 

Hipotesis 2: Profitabilitas berpengaruh terhadap audit switching 

 Berdasarkan dari Tabel 4.11, variabel profitabilitas (PROF) menunjukan 

koefisien regresi positif sebesar 1.667, dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 

0.678 lebih besar dari α = 0.05. karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0.05 

maka hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung. Maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit switching. Penelitian ini telah 

membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

Hipotesis 3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit switching  

 Berdasarkan dari Tabel 4.11, variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukan 

koefisien regresi positif sebesar 0.599, dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 

0.005 lebih kecil dari α = 0.05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 0.05 

maka hipotesis ke-3 berhasil didukung. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap audit switching. Penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit switching. 

Hipotesis 4: Opini audit berpengaruh terhadap audit switching 

 Berdasarkan dari Tabel 4.11, variabel opini audit (OPINI) menunjukan 

koefisien regresi positif sebesar 0.477, dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 

0.507 lebih besar dari α = 0.05. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0.05 

maka hipotesis ke-4 tidak berhasil didukung. Maka dapat disimpulkan bahwa opini 
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audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. Penelitian ini telah membuktikan 

bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

4.3 Analisis Hasil 

4.3.1. Pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching 

 Pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching berdasarkan tabel 4.11 

menunjukan bahwa variabel ukuran KAP memiliki nilai koefisien regresi negatif 

sebesar 1.419 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.042. Maka dengan demikian 

hipotesis ke-1 diterima atau terbukti berpengaruh, yang artinya ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap audit switching. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) dan Aprillia (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit switching. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika 

(2013) dan Kristian (2015) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit switching. 

 Dari hasil penelitian variabel ukuran KAP bahwa dalam sebuah perusahaan 

yang sudah berafiliasi dengan KAP big four cenderung tidak akan mengganti KAPnya 

dan akan mempertahankan KAP tersebut karena KAP big four diyakini memiliki 

auditor yang spesifik untuk mengaudit sebuah perusahaan yang tidak hanya menilai 

perusahaan dari laporan keuangan saja tetapi juga menilai dari faktor eksplorasi, 

pengembangan dan konstruksi, produksi dan pengelolaan. Sedangkan KAP non big 
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four tenaga auditor yang spesifik terbatas karena dari sisi jumlah karyawan sendiri 

lebih sedikit dari KAP big four. 

 Kualitas auditor merupakan salah satu modal penting dalam meningkatkan 

kepercayaan investor melalui penilaian suatu laporan keuangan sebuah perusahaan. 

Investor meyakini bahwa jika suatu perusahaan tersebut memiliki auditor yang 

berafiliasi dengan KAP big four maka investor akan merasa lebih memiliki keyakinan 

bahwa laporan keuangan sebuah perusahan yang disajikan sudah relevan dan reliable 

(dapat diandalkan). Dalam hal ini auditor yang berafiliasi dengan KAP big four akan 

berusahan untuk mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat dan 

ruputasinya dengan cara memberi perlindungan kepada publik. Perusahaan yang sudah 

berfiliasi dengan big four jarang melakukan audit switching, karena KAP big four 

sudah mempunyai spesifikasi auditor pada bidang khusus, sehingga auditor dapat 

memenuhi tugas pada perusahaan tersebut. 

 

4.3.2. Pengaruh profitabilitas terhadap audit switching  

 Pengaruh profitabilitas terhadap audit switching berdasarkan tabel 4.11 

menunjukan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 1.667 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.678. Maka dengan demikian 

hipotesis ke-2 tidak diterima, yang artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

audit switching. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Arsih dan Anisykurlillah (2015), Kristiawan (2017) dan Septyawan (2017) yang 
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menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit switching. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pangky Wijaya (2011) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit switching. 

 Hasil ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas bukan merupakan faktor 

utama sebuah perusahaan untuk melakukan audit switching. Dalam hal ini KAP lama 

telah mendukung perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas, sehingga dengan 

tidak melakukan audit switching, perusahaan akan semakin efektif dalam 

memaksimalkan profitabilitas. Selain itu, perusahaan tidak perlu untuk menanggung 

biaya baru dari pergantian KAP yang akan dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Menurut Septyawan (2017) menyatakan profitabilitas pada sebuah 

perusahaan merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba, 

kecil besarnya suatu laba tidak berhubungan dengan audit switching melainkan 

indikasi kinerja perusahaan. 

 

4.3.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit switching 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit switching berdasarkan tabel 4.11 

menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0.599 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.005. Maka dengan demikian 

hipotesis ke-3 diterima atau terbukti berpengaruh, yang artinya ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap audit switching. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014), Juliantari dan Rasmini 
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(2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

switching. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sarasintya dan Aryani (2014), Pelu dan Kuswanto (2012) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

Hasil penelitian pada variabel ukuran perusahaan menunjukan bahwa 

perusahaan besar umumnya memiliki kegiatan bisnis yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan sedang atau kecil. Sehingga sebuah perusahaan besar 

membutuhkan jasa seorang auditor yang diniliai mampu dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan. Menurut Astuti dan Ramantha (2014) pertumbuhan sebuah perusahaan 

yang semakin meningkat memungkinkan melakukan pergantian KAP. Meningkatnya 

suatu ukuran perusahaan akan menyebabkan terjadinya peningkatan konflik dan 

mungkin meningkatnya permintaan untuk membedakan kualitas audit. Pernyataan ini 

juga didukung oleh pernyataan juliantari dan Rasmini (2013) klien-klien dengan total 

asset kecil cenderung untuk berpindah ke KAP yang bukan tergolong big four, 

sedangkan entitas yang memiliki total asset besar cenderung tetap memilih KAP big 

four sebagai auditornya, hal ini mengindikasikan kesesuaian antara ukuran KAP 

dengan perusahaan klien. 

4.3.4. Pengaruh opini audit terhadap audit switching 

Pengaruh opini audit terhadap audit switching berdasarkan tabel 4.11 

menunjukan bahwa variabel opini audit memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 

0.477 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.507. Maka dengan demikian hipotesis ke-
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4 tidak diterima, yang artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan 

Wijaya (2009), Pratini dan Astika (2013), Astrini dan Muid (2013) dan Setiawan 

(2016) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit 

switching. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pangky 

Wijaya (2013) dan Juliantari dan Rasmini (2013) yang menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh negatif terhadap audit switching. 

Hasil penelitian pada variabel opini audit menunjukan bahwa hasil pengujian 

yang gagal menemukan adanya pengaruh signifikan, peneliti menduga disebabkan 

karena pada umumnya sampel perusahaan sebagian besar mendapatkan opini 

unqualified. Apabila perusahaan klien mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, 

kemungkinan perusahaan tidak akan melakukan audit switching karena opini audit 

wajar tanpa pengecualian merupakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan klien. Jika 

perusahaan mendapatkan opini audit wajar dengan pengecualian artinya terdapat 

masala pada laporan keuangan tersebut, sehingga menyebabkan tanggapan yang 

negatif dari investor dan kreditor selaku pengguna dari laporan keuangan. Hal ini 

kemungkinan yang menyebabkan hasil penelitian variabel opini audit tidak 

berpengaruh terhadap audit switching. Menurut Setiawan (2016) perusahaan yang 

menggunakan jasa auditor baru akan meneriman opini yang sama, atau opini yang tidak 

jauh berbeda dari opini yang diberikan oleh auditor sebelumnya, karena auditor baru 
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akan mencari informasi atas opini yang akan diberikan melalui informasi dari auditor 

lama. 

4.3. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit switching pada perusahaan sektor property dan real estate periode 

2011-2016 memperoleh hasil yang menunjukan bahwa ukuran KAP dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit switching. Ukuran KAP 

berpengaruh dengan arah negatif terhadap audit switching. Dalam hal ini perusahaan 

harus menentukan akan berafiliasi terhadap KAP mana sesuai dengan kegiatan pada 

perusahaannya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel perusahaan sektor 

property dan real estate, pada sektor ini sebagian besar perusahaan memiliki total asset 

yang besar. Dalam hal ini perusahaan membutuhkan jasa KAP yang dinilai mampu 

untuk memberikan keyakinan kepada investor atau kreditur bahwa laporan keuangan 

yang telah diaudit sudah relevan dan realiable (dapat diandalkan). KAP big four 

diyakini memiliki auditor yang spesifik untuk mengaudit sebuah perusahaan yang tidak 

hanya menilai perusahaan dari laporan keuangan saja tetapi juga menilai dari faktor 

eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi dan pengelolaan. Sedangkan KAP 

non big four tenaga auditor yang spesifik terbatas karena dari sisi jumlah karyawan 

sendiri lebih sedikit dari KAP big four. Dampak negatif dari pemikiran perusahaan 

akan menganggap bahwa KAP big four lebih baik dibandingkan dengan KAP non big 

Analisis Faktor-faktor..., Aditya Wildan, Ak.-IBS, 2017



78 
 

 
Indonesia Banking School 

 

four, hal ini akan membuat perusahaan memaksakan akan berafiliasi dengan 

menggunakan jasa KAP big four. 

Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit 

switching. Ukuran perusahaan berpengaruh dengan arah positif terhadap audit 

switching. Dengan demikian peneliti menduga bahwa perusahaan besar memiliki 

kegiatan bisnis yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan besar atau kecil. 

Pertumbuhan sebuah perusahaan yang semakin meningkat memungkinkan terjadinya 

pergantian auditor. Dalam hal ini perusahaan akan mengganti KAP dan berafiliasi 

dengan KAP yang diyakini mampu untuk menguasai dalam kegiatan bisnis yang 

dilakukan perusahaan. Dampak negatifnya bagi perusahaan, perusahaan yang memiliki 

total asset yang besar suatu hal yang wajar jika perusahaan tersebut melakukan 

pergantian auditor, tapi hal ini menjadi tidak wajar jika perusahaan melakukan 

pergantian KAP sebelum masa perikatan yang ditentukan habis dan hal ini akan 

berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan yang akan terganggu juga karena auditor 

baru cenderung untuk mencari informasi perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang empiris mengenai 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Switching Pada Perusahaan Sektor 

Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-

2016”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 perusahaan sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: 

1. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit switching. Hal ini menyatakan 

bahwa perusahaan yang sudah berafiliasi dengan KAP big four maka akan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan audit switching. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit switching. Hal ini menyatakan 

bahwa profitabilitas bukan merupakan faktor utama sebuah perusahaan untuk 

melakukan audit switching. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit switching. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan 

memungkinkan terjadinya audit switching. 

4. Opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. Hal ini menyatakan 

bahwa pada perusahaan sektor property dan real estate sebagian besar 

perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini yang menjadi
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faktor sebagian besar perusahaan pada sektor ini cenderung jarang melakukan 

audit switching sebelum masa perikatan selesai. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis perlu mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar sampel menjadi 

semakin luas dan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Karena 

setelah dilakukan penelitian pada objek perusahaan sektor Property dan Real 

estate hanya mendapatkan hasil dari 4 hipotesis hanya 2 yang berpengaruh. 

2. Bagi auditor memperhatikan 3 tahun sebelumnya sehingga dapat melihat 

pergantian auditor karena keharusan dari peraturan pemerintah atau sesuai dari 

masa perikatan audit atau karena faktor-faktor lain. Dengan melihat riwayat 3 

tahun sebelumnya kita bisa melihat perusahaan sebelumnya melakukan 

pergantian KAP atau pergantian dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan 

pada undang-undang. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dapat menjaga dan meningkatkan 

profesionalisme yang dimiliki para personilnya sehingga dapat melakukan 

auditnya secara professional dan kompeten. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pelatihan maupun pendidikan bagi tim audit untuk dapat meningkatkan kualitas 

dari tim audit bersangkutan. Dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini 
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audit, auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. Hal tersebut penerapannya diwujudkan dalam pertimbnagan 

tingkat materialitas. Sehingga penentuan ketetapan akan tingkat materialitas 

akan semakin baik dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.  

4. Peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan variabel lain atau 

menambahkan variabel lain pada penelitian selanjutnya yang mungkin dapat 

mempengaruhi pergantian auditor untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

pergantian auditor dan secara teoritis yang dapat mempengaruhi pergantian 

auditor. Pada penelitian ini variabel ukuran KAP, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan opini audit hanya dapat mempengaruhi audit switching sebesar 

25.5%. sedangkan 74.5% dapat dijelaskan oleh variabel lain seperti variabel 

audit tenure, financial distress, pergantian manajemen dan fee audit. 
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LAMPIRAN 1 : DATA PENELITIAN 

 

Kode Tahun Switching KAP PROF Size  OPINI 

APLN 2011 0 1 0.08234 30.00939 1 

APLN 2012 0 1 0.072228 30.35203 1 

APLN 2013 0 1 0.059816 30.61062 1 

APLN 2014 0 1 0.051916 30.79591 1 

APLN 2015 0 1 0.046375 30.83211 1 

APLN 2016 0 1 0.037373 30.87798 1 

ASRI 2011 0 0 0.111717 29.42404 0 

ASRI 2012 0 0 0.122798 30.02403 0 

ASRI 2013 0 0 0.074977 30.3002 0 

ASRI 2014 0 0 0.08188 30.45978 0 

ASRI 2015 0 0 0.040565 30.56007 1 

ELTY 2015 0 0 -0.04808 30.31811 1 

ELTY 2016 0 0 0.039594 30.27462 1 

BAPA 2013 1 0 0.038688 25.89168 0 

BIPP 2013 0 0 0.206675 27.04697 0 

BSDE 2011 1 0 0.091515 30.17948 1 

BSDE 2012 1 0 0.101247 30.44982 1 

BSDE 2013 1 0 0.145265 30.74774 1 

BSDE 2014 1 0 0.153061 30.96803 1 

CTRA 2013 0 1 0.084986 30.63248 1 

CTRA 2014 0 1 0.092227 30.77877 1 

CTRA 2015 0 1 0.082437 30.89902 1 

COWL 2011 0 0 0.109891 26.67828 1 

DART 2014 0 1 0.096811 29.26306 1 

DUTI 2011 0 0 0.094322 29.27741 1 

DUTI 2012 0 0 0.106896 29.51692 0 

DUTI 2013 0 0 0.114291 29.6424 1 

DUTI 2014 0 0 0.099836 29.7135 1 

DUTI 2016 0 0 0.087119 29.90234 1 

FMII 2015 1 0 0.293579 27.09317 0 

FMII 2016 1 0 0.384879 27.37166 1 

GMTD 2011 1 0 0.120067 26.91193 1 

GMTD 2012 1 0 0.085036 27.52632 1 

GMTD 2013 1 0 0.081908 27.8994 1 
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ii 
 

GMTD 2014 1 0 0.089206 28.05257 1 

GMTD 2015 1 0 0.093744 27.87318 1 

GWSA 2011 1 0 0.128238 28.1829 0 

GWSA 2012 1 0 0.228589 28.36091 1 

GWSA 2013 1 1 0.075432 28.34676 1 

GWSA 2014 1 1 0.082561 28.46073 1 

GWSA 2015 1 1 0.18649 29.54872 1 

JRPT 2011 0 0 0.097331 29.0382 0 

JRPT 2012 0 0 0.098309 29.24011 1 

JRPT 2013 0 0 0.10249 29.44961 1 

JRPT 2014 0 0 0.123065 29.53078 1 

JRPT 2015 0 0 0.115678 29.65628 1 

JRPT 2016 0 0 0.121102 29.76925 1 

LAMI 2011 0 0 0.108798 27.10674 0 

LAMI 2012 0 0 0.07933 27.11839 1 

LAMI 2013 0 0 0.101712 27.14012 1 

LAMI 2015 0 0 0.240621 27.18555 1 

LPCK 2011 0 0 0.147691 28.34493 1 

LPCK 2012 0 0 0.161584 28.672 1 

LPCK 2013 0 0 0.172718 28.98018 1 

LPCK 2014 0 0 0.218639 29.09192 1 

LPCK 2015 0 0 0.169903 29.33153 1 

LPCK 2016 0 0 0.097268 29.36323 1 

LPKR 2014 0 0 0.097851 31.2623 1 

MDLN 2013 0 0 0.264163 29.89775 1 

MDLN 2014 0 0 0.081092 29.97733 1 

RODA 2013 1 0 0.148018 28.64293 0 

RODA 2014 1 0 0.176972 28.75195 1 

RODA 2015 1 0 0.144527 28.8042 1 

SMRA 2012 0 1 0.090691 30.01762 1 

SMRA 2013 0 1 0.096597 30.24543 1 

SMRA 2014 0 1 0.109503 30.36406 1 

SCBD 2013 0 0 0.342959 29.3449 1 

RDTX 2011 1 0 0.123337 27.7101 1 

RDTX 2012 1 0 0.12265 27.81991 1 

RDTX 2013 1 0 0.149524 28.06907 1 

RDTX 2014 1 0 0.159915 28.12781 1 
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iii 
 

 

RDTX 2015 1 0 0.136759 28.25811 1 

RDTX 2016 1 0 0.122452 28.37379 1 

PWON 2011 0 1 0.081792 29.3793 1 

PWON 2012 0 1 0.119102 29.65466 1 

PWON 2013 0 1 0.143166 29.86085 1 

PWON 2014 0 1 0.170494 30.45066 1 

PWON 2015 0 1 0.075894 30.56371 1 

PWON 2016 0 1 0.083765 30.6599 1 

PUDP 2013 0 0 0.080082 26.62761 1 

PLIN 2012 0 1 0.085117 29.0048 0 

PLIN 2014 0 1 0.101516 29.14503 1 

PLIN 2016 0 1 0.086673 29.15415 1 

OMRE 2011 0 1 0.153343 27.32751 1 

OMRE 2012 0 1 0.075305 27.37488 1 

OMRE 2013 0 1 -0.00106 27.43524 1 

OMRE 2016 0 1 0.074163 29.08146 1 

MTLA 2011 0 1 0.108793 28.17905 1 

MTLA 2012 0 1 0.120221 28.33201 1 

MTLA 2013 0 1 0.102975 28.67288 1 

MTLA 2014 0 1 0.116445 28.8099 0 

MTLA 2016 0 1 0.081855 29.0003 1 

MKPI 2011 0 0 0.187167 28.39117 1 

MKPI 2012 0 0 0.175605 28.56837 1 

MKPI 2013 0 0 0.163619 28.67441 1 

MKPI 2014 0 0 0.127696 29.0934 1 

MKPI 2015 0 0 0.15593 29.37313 1 

MKPI 2016 0 0 0.181452 29.51994 1 
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iv 
 

LAMPIRAN 2 : OUTPUT SPSS 

 

Hasil Statistik Deskriptif: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AS 98 0 1 .28 .449 

KAP 98 0 1 .34 .475 

PROF 98 .04 .38 .1216 .06004 

SIZE 98 25.72 31.26 29.0377 1.26090 

OPINI 98 0 1 .86 .352 

Valid N (listwise) 98     

 

Hasil Uji Multikolinearitas: 

Correlation Matrix 

 Constant KAP PROF SIZE OPINI 

Step 1 Constant 1.000 .058 -.169 -.991 .047 

KAP .058 1.000 .192 -.082 -.108 

PROF -.169 .192 1.000 .082 -.034 

SIZE -.991 -.082 .082 1.000 -.141 

OPINI .047 -.108 -.034 -.141 1.000 
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v 
 

Hasil Overall Test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant KAP PROF SIZE OPINI 

Step 1 1 98.983 11.493 -.788 .994 .432 .348 

2 96.489 15.221 -1.246 1.554 .570 .453 

3 96.368 15.985 -1.405 1.662 .598 .476 

4 96.368 16.023 -1.419 1.667 .599 .477 

5 96.368 16.023 -1.419 1.667 .599 .477 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 

.001. 
 

Hasil Goodness of Fit: 

 

 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 115.472 -.898 

2 115.378 -.966 

3 115.378 -.967 

4 115.378 -.967 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 115.378 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 11.262 8 .187 
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Hasil Nagelkerke R-Square: 

 

 

 

 

 

Hasil Classification Plot: 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 AS 

Percentage Correct  0 1 

S

t

e

p 

1 

AS 0 65 6 91.5 

1 19 8 29.6 

Overall Percentage 
  74.5 

a. The cut value is .500 
 

asil Model Regresi Logistik: 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a KAP -1.419 .699 4.119 1 .042 .242 

PROF 1.667 4.010 .173 1 .678 5.297 

SIZE .599 .216 7.722 1 .005 .549 

OPINI .477 .719 .441 1 .507 1.612 

Constant 16.023 6.182 6.717 1 .010 9091592.353 

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, PROF, SIZE, OPINI. 
 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 96.368a .176 .255 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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vii 
 

Hasil Partial Test: 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a KAP -1.419 .699 4.119 1 .042 .242 

PROF 1.667 4.010 .173 1 .678 5.297 

SIZE .599 .216 7.722 1 .005 .549 

OPINI .477 .719 .441 1 .507 1.612 

Constant 16.023 6.182 6.717 1 .010 9091592.353 

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, PROF, SIZE, OPINI. 
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