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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.  

 

1. Pendahuluan 

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). 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 (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 
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 
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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). Prastini dan Astika (2013) menyatakan 
isu independensi sering di gunakan sebagai alasan untuk melakukan pergantian 
auditor khususnya yang bersifat tidak regular. 

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 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). 

 
2. Landasan Teori  

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). 
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. 

Profitabilitas (Varaibel X independen) 
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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 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
 

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). 
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).  
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. 

Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi wajib Auditor  
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. 
 Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian 
disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik 
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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. 

Perumusan Hipotesis 
H1 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap Auditor Switching 

Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna 
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.  

 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. 
H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Auditor Switching 
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 
H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor Switching 

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.  
H4 : Opini Audit berpengaruh terhadap Auditor Switching 

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 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 
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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. 

 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunkan tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2011-2016. Indikator yang digunakan dalam menentukan auditor 
switching adalah, ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit. Teknik 
sampling menggunakan metode purposive sampling yang merupakan pengambilan 
sampel dengan menggunakan kriteria. Hasilnya, diperoleh 35 perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini.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 terdatar di BEI.Data 
kuantitatif adalah data berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data 
yang berskala ukur interval dan rasio. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian iniadalah sumber data 
sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan keuangan 
tahunan yang telah diaudit dari perusahaan pada sektor Property dan Real Estate. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik 
deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji 
asumsi klasik peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autkoroleasi. Sementara untuk uji hipotesis menggunakan 
uji t (parsial). 

 

 

Model Penelitian 

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   
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SIZE   : Ukuran Perusahaan  

OPINI   : Opini Audit   

e    : Error  
 

3. Analisis dan Pembahasan 
Untuk pembahasan secara sistematis sebagai berikut: statistik deskriptif, 

penentuan model regresi logistik, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis hasil 
penelitian serta implikasi manajerial. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
termasuk dalam sektor perusahaan property dan real estate yang terdaftar dan telah 
go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode2014-2016. 

Tabel 4.1 Kriteria 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 
Sumber : www.idx.co.id, data diolah oleh penulis 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 
variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik 
yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), 
nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini 
merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik deskriptif untuk 
melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
    

Tabel 4.2 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     
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Sumber: Output SPSS 23 diolah, 2017. 
 
Pengujian Asumsi Klasik 
Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas 

 
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 

Sumber : Output SPSS 23 diolah, 2017. 
 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi linier 
antar variabel independen. Dengan melihat hasil correlation matrix, maka dapat 
disimpulkan bahwa antar variabel independen didalam penelitian ini tidak ada unsur 
multikolinearitas. Karena nilai koefisien antar variabel dibawah 0,85. 
 
Pengujian Hipotesis 

a. Overall Test 
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 4.4 Hasil Koefisien Determinasi 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 
Coefficients 

Constant 
Step 0 1 115.472 -.898 

2 115.378 -.966 
3 115.378 -.967 
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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. 

 
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 4.4 Hosmer and Lemeshow Test 
 

 
 
 
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 

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. 

 
Step Chi-square Df Sig. 
1 11.262 8 .187 
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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 4.5 Hasil Nagelkerke R-Square 
 
 
 
 
 
 

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 4.6 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 
 
Partial Test 

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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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 4.7 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 9091592.35

3 
a. Variable(s) entered on step 1: KAP, PROF, SIZE, OPINI. 

 
Berikut ini merupakan hasil uji parsial yang terdapat pada Tabel 4.7 yaitu sebagai 
berikut: 

1. 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 berpengaruh 
negatif terhadap audit switching. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 
ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit switching. 

2. 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. 

3. 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. 

4. variabel opini audit (OPINI) menunjukan koefisien regresi positif sebesar 
0.477, dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0.507 lebih besar dari α = 
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0.05. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0.05 maka hipotesis ke-4 
tidak berhasil didukung. Maka dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak 
berpengaruh terhadap audit switching. Penelitian ini telah membuktikan bahwa 
opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 
 

Analisis Hasil Penelitian 
a. Ukuran KAP terhadap Auditor Switching 

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. 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 four tenaga auditor yang spesifik terbatas karena dari sisi 
jumlah karyawan sendiri lebih sedikit dari KAP big four. 
b. Profitabilitas terhadap Auditor Switching 

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. 
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.  
c. Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching 

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. 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. 
d. Opini Audit terhadap Auditor Switching 

Opini audit memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.477 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0.507. Maka dengan demikian hipotesis ke-4 tidak diterima, 
yang artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 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, 
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sehingga menyebabkan tanggapan yang negatif dari investor dan kreditor selaku 
pengguna dari laporan keuangan.  

 
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. Ukuran perusahaan 
berpengaruh dengan arah positif 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 four, hal ini akan membuat perusahaan memaksakan akan berafiliasi 
dengan menggunakan jasa KAP big four. 

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. 

  
5. Simpulan dan Saran 
5.1 Simpulan 
 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. 
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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 menja
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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. 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.  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 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. 

5. peneliti selanjutnya mungkin tidak terlalu banyak menggunakan variabel dummy, karena 
jika variabel dependen dan independen sama-sama mengguinakan variabel dummy 
kemungkinan hasil penelitian akan ditolak semua. 
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