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ABSTRACT 

 

 Issue about independence is the main cause of the mandatory auditor 

switching existence in Indonesia. Auditor switching could happen mandatorily 

(because of the act which persistent it) and also voluntary. Many question arise 

when a company voluntary switches its auditor because happen outside rules 

which has been specified. 

This research aims to determine the factors that influences companies in 

Indonesia to do auditor switching. Variables that used in this research are change 

of audit committee, change of management, audit opinion, public ownership, and 

auditor switching. This research uses financial statements data of mining 

company listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) year 2008-2013. The method 

to obtain the data which used in this research is purposive sampling method 

based on criteria which have been determined before. Based on that method, the 

amount of the samples in this research is 48 companies. Hypothesis in this 

research were tested by logistics regression analytical method.  

Result of this research indicates that variables which significantly affect 

towards auditor switching are change of audit committee and change of 

management. On the other hand, other variables in this research like audit 

opinion and public ownership have no significant effect on the company decision 

to do auditor switching. 

Keyword : auditor switching, change of audit committee, change of management, 

audit opinion, public ownership, agency theory 
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ABSTRAK 

 

 Isu mengenai independesi merupakan penyebab utama adanya pergantian 

auditor atau KAP secara wajib di Indonesia. Pergantian auditor bisa terjadi secara 

mandatory karena peraturan yang mewajibkan dan bisa terjadi secara voluntary. 

Berbagai pertanyaan muncul ketika perusahaan melakukan pergantian auditor dan 

KAP secara voluntary karena terjadi diluar peraturan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi 

perusahaan melakukan pergantian KAP. Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, 

public ownership, dan pergantian KAP. Penelitian ini menggunakan data laporan 

keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2008-2013. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan 

metode purposive samping, total sampel penelitian adalah 48 perusahaan. 

Hipotesis dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi logistik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP adalah pergantian komite audit dan pergantian 

manajemen. Sedangkan variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini 

seperti opini audit dan public ownership terbukti tidak berpengaruh terhadap 

pergntian KAP. 

Kata kunci : pergantian KAP, pergantian komite audit, pergantian manajemen, 

opini audit, public ownership, teori agensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang telah go public wajib menyajikan laporan 

keuangannya kepada pihak eksternal. Pihak manajemen suatu perusahaan 

berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran 

prestasi kerja mereka. Beberapa manajemen perusahaan seringkali berbada prinsip 

dengan pihak ketiga atau pihak ekternal. Pihak manajemen menginginkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, sedangkan pihak ketiga 

yang merupakan pihak eksternal sebagai pengguna laporan keungan berhak untuk 

mendapatkan laporan keungan yang dapat dipercaya. Untuk menghindari konflik 

kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pihak ketiga (principal) 

maka dibutuhkan peran akuntan publik sebagai pihak yang independen. Akuntan 

publik sebagai pihak yang independen dianggap mampu menjembatani konflik 

kepentingan manajemen dan pengelola perusahaan. Akuntan publik berperan 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Dari laporan keuangan yang dihasilkan, dapat diperoleh berbagai 

informasi dari suatu perusahaan yang dapat membantu pihak internal dan pihak 

eksternal dalam mengambil suatu keputusan. Akuntan publik menjembatani 

konflik tersebut dengan cara menilai laporan keuangan perusahaan dan 
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mengeluarkan opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sebelum 

laporan keuangan disajikan ke publik atau pihak eksternal. Wibowo dkk. (2009) 

dalam Wijayanti dan Januarti (2011) auditor harus mampu menghasilkan opini 

audit yang baik agar dapat berguna tidak saja bagi dunia bisnis tetapi juga bagi 

masyarakat luas. 

Arens, Elder dan Beasley (2010) mengatakan nilai auditing sangat 

bergantung pada presepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam 

audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi merupakan 

kunci utama yang mutlak harus berada dalam diri seorang auditor dalam menilai 

kewajaran laporan keuangan. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta 

(independen in fact) tetapi juga harus independen dalam penampilan (independen 

in appearance). Independen in fact berdasarkan sikap auditor dalam bertindak, 

dilihat dari kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam 

melakukan penugasan audit. Apakah dalam situasi sulit atau tertekan seorang 

auditor dapat tetap bersikap independen. Independen appearance ditunjukkan 

melalui cara berpikir dan cara bertindak serta bagaimana seorang auditor 

menentukan sebuah keputusan. Bagaimana cara seorang auditor bersikap dan 

bagaimana etika seorang auditor tersebut. 

Ketika ada hubungan yang panjang antara Kantor Akuntan Publik (KAP), 

maka timbul keraguan mengenai Independensi KAP tersebut. Sumarwoto (2006) 

dalam Wijayani dan Januarti (2011) menyatakan auditor yang memiliki hubungan 

yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan 

yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada 
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akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka. Keraguan mengenai 

independensi auditor mulai dipertanyakan setelah munculnya kasus mengenai 

dugaan kegagalan audit yang melibatkan perusahaan-perusahaan salah satunya 

adalah Enron yang pada saat itu diaudit oleh KAP Arthur Andersen. Kasus ini 

muncul pada Desember 2002, kasus Arthur Andersen diyakini berawal dari 

panjangnya hubungan antara auditor dengan klien. Dipicu oleh banyaknya kasus 

mengenai dugaan kegagalan audit tersebut maka disahkanlah Sarbanes-Oxley Act 

pada tanggal 31 Juli 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang 

terjadi di Amerika. Sarbanes-Oxley Act menyaratkan, aturan ndependensi 

Securities and Exchange Commision (SEC) mengharuskan pimpinan dan partner 

audit merotasi penugasan audit sesudah lima tahun (Arens, Elder, dan Beasley 

2010).    

Rotasi KAP akan menyebabkan skeptisisme yang lebih besar dan 

memberikan perspektif baru pada laporan keuangan perusahaan (Kwon et al 

dalam Wallgren, L.H.& Olofsson, C., 2011). Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, skandal korporasi seperti Enron dan WorldCom telah menimbulkan 

keprihatinan mengenai peran auditor. Kurangnya independensi auditor telah 

menjadi perhatian di seluruh dunia dan perdebatan tentang kewajiban rotasi KAP 

telah dibahas karena diyakini dapat meningkatkan keyakinan akan jasa yang 

diberikan auditor, serta meningkatkan kualitas audit (Arel et al; Lu dan 

Sivaramakrishnan; Chi; Kwon et al dalam Wallgren, L.H.& Olofsson, C., 2011). 

Perdebatan saat ini mengenai kewajiban rotasi KAP juga telah disorot karena 

regulator dan lembaga penting lainnya seperti International Federation of 
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Accountants (IFAC) dan General Accounting Office (GAO) telah menyatakan 

bahwa hubungan jangka panjang antara KAP dan klien mereka dapat mengganggu 

independensi auditor dan objektivitas dalam audit (IFAC, GAO, Uni Eropa dalam 

Wallgren, L.H.& Olofsson, C., 2011). Selain itu, hubungan erat antara KAP dan 

klien juga telah menimbulkan keprihatinan mengingat bahwa hal itu dapat 

menyebabkan KAP memiliki keinginan untuk menyenangkan perusahaan dan 

bukan bersikap objektif kepada pihak ketiga (Arel et al, 2005). Perilaku seperti itu 

dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi fraud. Sejak saat itu, regulasi 

untuk rotasi KAP bisa mencegah situasi seperti itu. 

Menindak lanjuti Sarbanes-Oxley Act , pada tahun 2002 Pemerintah 

Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya 

Keputusan MenteriKeuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur Jasa 

Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 359/KMK.06/2003 dan tidak memadai lagi sehingga diperbarui dengan  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan 

Publik. Peraturan ini menyatakan pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut (Pasal 3 Ayat 1). Akuntan publik dapat menerima 

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

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (Pasal 3 Ayat 

2). Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien 
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yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP 

tersebut (Pasal 3 Ayat 3). 

Pergantian auditor dapat bersifat mandatory (wajib) dan juga dapat bersifat 

voluntary (sukarela). Pergantian auditor bersifat mandatory karena peraturan yang 

mengharuskan pergantian KAP, sedangkan bersifat voluntary dikarenakan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Apablila perusahaan mengganti KAP 

nya dalam waktu kurang dari 6 (enam) tahun maka dapat dikatakan perusahaan 

tersebut melakukan pergantian KAP secara voluntary. Jadi, yang biasanya 

menjadi masalah apabila pergantian KAP bersifat voluntary, yaitu atas keinginan 

perusahaan sendiri di luar aturan Menteri Keuangan tadi. Sumadi (2010) dalam 

penelitiannya menyatakan terdapat dua bentuk pergantian auditor, yaitu 

pergantian auditor yang secara nyata dan secara semu. Pergantian auditor yang 

nyata berarti perusahaan mengganti suatu KAP dengan KAP lain yang berbeda 

afiliasi sebaliknya, pada pergantian auditor secara semu, perusahaan dianggap 

melakukan pergantian auditor, tetapi masih merupakan KAP yang berafiliasi sama 

namun memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

No.17/KMK.01./2008, yaitu suatu KAP dianggap sebagai KAP yang berbeda jika 

komposisi partner berjumlah di bawah 50% dibandingkan dengan komposisi 

partner awal (Pasal 3 Ayat 4). 

Wijayanti dan Januarti (2011) menemukan pergantian manajemen 

merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pergantian KAP, hal 

tersebut berbeda dengan penemuan Damayanti dan Sudarma (2008) yang 

menemukan pergantian manajemen tidak perpengaruh terhadap pergantian KAP. 
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Selain itu Damayanti dan Sudarma (2008) menemukan variabel lainnya yang 

mempengaruhi pergantian KAP adalah fee audit dan ukuran KAP. Sedangkan 

Sumadi (2010) menemukan variabel yang mempengarui pergantian KAP adalah 

opini audit, pergantian manajemen, ekspansi, profitabilitas, dan kesulitan 

keuangan (financial distress). Selain itu Suparlan dan Andayani (2008) 

menemukan public ownership dan share growth mempengaruhi pergantian KAP. 

Pergantian komite audit merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

pergantian KAP. Apabila terjadi pergantian anggota dalam komite audit, 

kemungkinan dapat berpengaruh terhadap hasil rekomendasi penunjukan kantor 

akuntan publik yang berbeda dari yang sebelumnya sehingga perusahaan 

melakukan pergantian KAP (Sulistriani dan Sudarno, 2012). Selain komite audit, 

pergantian manajemen juga mempengaruhi pergantian KAP. Apabila perusahaan 

mengubah dewan direksi akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan 

perusahaan. Jadi, jika terdapat pergantian manajemen akan secara langsung atau 

tidak langsung mendorong pergantian KAP karena manajemen perusahaan yang 

baru cendereung akan mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan 

akuntansinya (Sumadi, 2010).  

Sumadi (2010) berpendapat bahwa opini audit juga mempengaruhi 

pergantian KAP, opini audit selain wajar tanpa pengecualian cenderung 

mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian KAP, hal ini disebabkan oleh 

pemberian opini selain wajar tanpa pengecualian mengindikasikan terdapat 

masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor 

cenderung negatif. Sulistiarni dan Sudrno (2012) menyatakan kepemilikan saham 
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oleh masyarakat berakibat timbulnya tuntutan dari masyarakat akan audit yang 

berkualitas, sehingga mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang 

lebih bagus. 

Masalah pergantiaan KAP sebelum enam (6) tahun sesuai Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai rotasi wajib auditor merupakan hal menarik untuk diteliti, hal 

ini disebabkan karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil 

penelelitian terdahulu yang bervariasi ini mungkin disebabkan Karena pemilihan 

metode pengujian yang berbeda-beda sehingga hasil penelitian juga berbeda-beda. 

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

variabel apa saja yang membuat perusahaan mengganti KAP sebelum enam (6) 

tahun.  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013. Pada 

saat ini terdapat 27 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama 2008-2013 yang terbagi dalam lima (5) sub sektor industri 

yaitu sub sektor batubara, sub sektor minyak & gas bumi, sub sektor logam & 

mineral lainnya, sub sektor batu-batuan, dan sub sektor pertambangan lainnya. 

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menguji variabel yang 

mempengaruhi pergantian KAP yaitu pergantian komite audit, pergantian 

manajemen, opini audit, dan public ownership. Berdasarkan hal tersebut, judul 

dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pergantian Komite Audit, Pergantian 

Mnajemen, Opini Audit, dan Public Ownership terhadap Pergantian Kantor 

Akuntan Publik”. 

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



 

8 
 

1.2 Pembatasan Masalah 

Selain melakukan identifikasi masalah, penulis juga akan melakukan 

pembatas dalam masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti adalah 

apakah pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public 

ownership berpengaruh terhadap pergantian KAP setelah dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Keuangan tentang rotasi wajib KAP. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini 

audit dan public ownership, variabel-variabel lainnya yang digunakan oleh 

peneliti terdahulu seperti fee audit, financial distress, ekspansi, marger, kualitas 

audit, ukuran perusahaan kien, ukuran KAP, ROA, profitabilitas, leverage dan 

pertumbuhan perusahaan tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

peneliti hanya meneliti perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2013.  

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berbagai hasil penelitian muncul mengenai pergantian KAP setelah 

ditetapkannya peraturan menganai rotasi wajib KAP dan akuntan publik di 

Indonesia. Dalam penelitian ini, penguji mencoba menguji apakah variabel 

pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public ownership 

mempengaruhi keputusan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

melakukan pergantian KAP. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Apakah pergantian komite audit mempengaruhi pergantian KAP? 

2. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi pergantian KAP? 

3. Apakah opini audit mempengaruhi pergantian KAP? 

4. Apakah public ownership mempengaruhi pergantian KAP? 

5. Apakah pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan 

public ownership secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap 

pergantian KAP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti agar: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian komite audit 

terhadap pergantian KAP pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2013. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen 

terhadap pergantian KAP pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2013. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2013. 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh public ownership terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2013. 
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5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian komite audit, 

pergantian manajemen, opini audit dan public ownership terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Penulis : 

a. Agar dapat menambah wawasan dalam menetapkan inti-inti 

pengetahuan yang didapat selama menjalani perkuliahan. 

b. Agar dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana 

cara membuat sebuah penelitian sebelum menempuh tugas akhir. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi sebagian syarat guna 

mencapai gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. 

2. Bagi Dunia Akademik : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, khususnya bagi 

pihak yang ingin mengadakan penelitian dengan fokus kajian yang 

sama. 

b. Untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus kajian yang 

sama. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah yang terdiri dari rumusan masalah dan 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi penjelasan teori yang berhubungan dengan topik 

penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai Teori Agensi, Akuntan 

Publik, Kantor Akuntan Publik, Keputusan Menteri Keuagan 

Mengenai Rotasi Wajib Auditor, Pergantian Auditor, variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, peneliti 

terdahulu dan hubungan antar variabel.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tantang jenis dan objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, penentuan jumlah sampel, variabel penelitian dan 

operasionalisasi variabel, metode analisis data, teknik pengolahan 

data, dan uji statistik. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian yang berisi gambaran 

umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan implikasi 

manajerial. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan penelitian 

yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dalam bab 4 dan saran-

saran yang memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan 

pembaca, masyarakat umum, auditor, regulator, akademisi, dan 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen, memandang 

manajemen sebagai “agen” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan 

penuh kesadaran bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan sebagai pihak yang adil 

dan bijaksana terhadap pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Godfrey 

et.al (2010) menggambarkan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai 

hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal 

yang menggunakan agent untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan 

principal.  

 Menurut Anthony & Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan manajer perusahaan sebagai agent. Hubungan 

ini ada ketika principal menyewa agent untuk melaksanakan suatu jasa dan 

mendelegasikan wewenang  untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. 

Pemegang saham mengharapkan manajer bertindak sesuai kepentingan mereka. 

Selain itu, manajer juga diharapkan dapat produktif seperti jika mereka adalah 

seorang pemilik perusahaan tersebut. 
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Teori agensi berasumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi 

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Dalam 

praktiknya, agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari 

kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan 

suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, 

keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel (Anthony & Govindarajan, 2005). 

Perbedaan pandangan antara agent dan principal tersebut membuat para 

pemegang saham tidak dapat mengawasi langsung secara penuh tindakan yang 

dilakukan agen terhadap perusahaan. Anthony & Govindarajan (2005) merasa 

bahwa pemegang saham tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen 

memberikan kontribusi pada hasil actual perusahaan. Situasi ini dapat 

menimbulkan asimetri informasi yang sangat merugikan bagi principal. Agen 

sangat mungkin untuk dengan sengaja melakukan melakukan kesalahan penyajian 

sedemikian rupa dan biasa disebut sebagai bahaya moral (moral hazard) (Anthony 

& Govindarajan, 2005). 

Solusi yang ditempuh untuk menjembatani konflik kepentingan antara 

manajer dengan principal adalah melaukan perikatan dengan auditor (KAP) untuk 

mengevaluasi hasil kinerja manajer tersebut. Auditor (KAP) akan memeriksa 

kewajaran dari laporan keuangan perusahaan dan kemudian memberikan opini 

yang nantinya akan dilihat oleh investor atau pihak eksternal. Menurut Chadegani, 
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Mohamed, dan Jari (2011): “Auditing can reduce agency risks created by conflict 

of interests between managers and shareholders, small and large shareholders, 

and shareholders and debt holders”.  

 

2.1.2 Akuntan Publik  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 akuntan 

publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

sesuai dengan peraturan Undang-Undang.  

Mulyadi (2002) mendefinisikan akuntan publik sebagai berikut : “Akuntan 

profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam 

bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 

Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para 

kreditur, calon kreditur, investor, calon investor, dan instansi pemerintah”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntan publik adalah akuntan 

yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terdaftar pada register negara dan 

mempunyai izin dari Menteri Keuangan untuk membuka kantor akuntan yang 

bertugas memberikan pelayanan jasa akuntan kepada masyarakat atas pembayaran 

tertentu.  

Dapat disimpulkan bahwa akuntan publik merupakan seseorang yang sudah 

lulus dalam ujian sertifikasi akuntan publik dan telah mendapatkan izin dari 

Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik dan 

membuka kantor akuntan publik. 
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Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan acuan yang 

ditetapkan menjadi ukuran yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam 

memberikan jasa. Diharapkan dengan adanya SPAP akan meningkatkan standar 

mutu profesionalisme seorang akuntan publik serta mengurangi segala bentuk 

kecurangan yang mungkin dilakukan. 

 

2.1.3 Kantor Akuntan Publik 

Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional, Akuntan Publik 

wajib memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu wadah. Hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

17/PMK.01/2008 pasal 7, Poin 1-2 yang menyatakan sebagai berikut: 

1. Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai KAP 

2. Kewajiban mempunyai KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Akuntan Publik diterbitkan. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

17/PMK.01/2008 menjelaskan pengertian Kantor Akuntan Publik: “Kantor 

Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin 

dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan 

pekerjaannya.” 

Menurut UU NO.5 tahun 2011 :  “Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya 

disingkat menjadi KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-

Undang ini.” 
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Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), didefinisikan sebagai berikut: “Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa 

profesional dalam praktek akuntan publik.” 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan Kantor Akuntan 

Publik adalah suatu wadah yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku bagi akuntan publik, untuk memberikan jasa profesional dalam praktek 

akuntan publik. 

 

2.1.4 Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Rotasi Wajib Auditor 

Semenjak tahun 2002 di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat 

mandatory (wajib). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik Pasal 4 mengenai pembatasan pemberian jasa 

menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas 

informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut 

dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan 

pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dakam peraturan 

pemerintah. 

Peraturan pemerintah mengenai pembatasan pemberian jasa audit oleh 

akuntan publik atau KAP adalah  Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan 

tesebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
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359/KMK.06/2003 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 tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri  Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang 

“Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP 

paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan 

publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (Pasal 3 Ayat 1). 

Akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien 

setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan 

keuangan klien tersebut (Pasal 3 Ayat 2). Jasa audit umum atas laporan keuangan 

dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) 

tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (Pasal 3 Ayat 3). 

Setelah peraturan tersebut dikeluarkan peraturan tersebut, menyebabkan 

perusahaan perusahaan wajib melakukan pergantian KAP dan auditor sesuai 

dengan yang tertera di Keputusan Menteri Keuangan mengenai rotasi wajib 

akuntan publik tersebut. 

 

2.1.5 Pergantian Auditor 

Menurut Halim (1997) dalam Damayanti dan Sudarma (2008), pergantian 

auditor merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan atau 
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klien. Hal ini disebabkan oelah beberapa faktor antara lain; merjer antara dua 

perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap 

kantor akuntan publik yang dahulu dan merjer antara kantor akuntan publik. 

Pergantian auditor yang dilakukan oleh klien yaitu perusahaan, pergantian auditor 

biasanya disebabkan oleh beberapa faktor biasanya disebabkan oleh klien maupun 

auditor (Wijayanti dan Januarti, 2011). Jensen and Meckling (1976) dalam 

Chadegani, Mohamed dan Jari (2011) berpendapat bahwa keputusan untuk 

melakukan pergantian auditor karena adanya konflik kepentingan antara 

manajemen dengan principal: 

“auditing is one monitoring device that can mitigate agency costs, implying 

a need for an independent audit services. Firms change their auditors to ensure a 

desired quality of audit service. Decision to switch auditors by client firm was due 

to the principle-agent problem in separation of ownership and control of a firm 

and the separation of risk bearing, decision-making and control function in firms” 

Pergantian auditor dapat bersifat mandatory (wajib) dan voluntary 

(sukarela). Pergantian secara mandatory terjadi karena adanya peraturan yang 

membatasi mengenai jangka waktu pemberian jasa oleh akuntan pubik atau KAP. 

Sedangkan pergantian secara voluntary disebabkan karena keinginan klien atau 

auditor. 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 apa 

saja yang mendasari terjadinya peristiwa pergantian auditor tersebut dan ke mana 

klien tersebut akan berpindah auditor.  

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



 

20 
 

Pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit oleh auditor dilakukan utuk 

mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan kliennya. Semakin luasnya 

relasi antara KAP – klien dapat mempunyai pengaruh yang merugikan bagi 

independensi KAP karena obyektifitas KAP pada klien akan berkurang seiring 

dengan berjalannya waktu (Mautz dan Sharaf, 1961 dalam Hana, 2012). 

Kekhawatiran mengenai hilangnya independensi auditor tersebut yang mendasari 

dibuatnya peraturan mengenai rotasi wajib auditor. Terdapat dasar argumentasi 

mengenai rotasi wajib auditor yang dikelompokan menjadi dua: 1) kualitas dan 

kompetensi pekerja audit cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke 

waktu; 2) independensi auditor dapat dirusak oleh pajangnya hubungan dengan 

manajemen (Hoyle, 1978 dalam Hana, 2012). 

 

2.1.6 Pergantian Komite Audit 

Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari 

sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dan 

luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap 

independen dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari tiga dan 

terkadang lima sampai tujuh anggota yang bukan bagian dari manajemen 

perusahaan (Elder, Beasley, Arens dan Amir, 2011).  

Untuk menjaga independensi auditor dari ancaman pergantian, maka  SOX 

2002 menekankan kembali komite audit sebagai pengawas proses pelaporan  

akuntansi dan keuangan dan audit laporan keuangan (SOX 2002, Section 205 

paragraf 58A) agar campur tangan manajemen dalam penentuan auditor eksternal 
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dapat dihindari, sehingga kecenderungan pergantian auditor diharapkan berkurang 

(Esfandari,2013). Dengan adanya komite audit, konflik kepentingan antara 

manajemen dengan pihak eksternal mungkin dapat teratasi karena proses 

pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit laporan keuangan dijembatani oleh 

komite audit tersebut. 

Sulistriani dan Sudarno (2012) mengatakan komite audit memiliki kriteria 

penilaian mengenai pilihan auditor eksternal yang menjadi favoritnya dan telah 

memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan untuk mengaudit suatu 

perusahaan. Sehingga jika terjadi pergantian anggota dalam komite audit 

kemungkinan dapat berpengaruh terhadap hasil rekomendasi penunjukan KAP 

yang berbeda dari KAP sebelumnya. 

 

2.1.7 Pergantian Manajemen 

Jensen dan Meckling dalam Godfrey et.al (2010) menyatakan hubungan 

keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) 

melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama 

mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan 

keputusan kepada agen tersebut. Kontrak antara principal (pemegang saham) dan 

agent (manajemen) merupakan kesepakatan dimana pemilik atau pemegang 

saham perusahaan menunjuk manajemen untuk mengelola perusahaan (Wijayanti 

dan Januarti 2011).  

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

terutama disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham maupun 

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



 

22 
 

direksi berhenti karena kemauan sendiri (Sulistriani dan Sudarno, 2012). 

Pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam 

bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP 

yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005 dalam 

Damayanti dan Sudarma, 2008). Joher et al., (2000) menyatakan bahwa 

manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi 

tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. 

 

2.1.8 Opini Audit 

Di dalam perusahaan akan terjadi konflik kepentingan antara manajemen 

dan pihak eksternal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk 

menjembatani konflik tersebut adalah dengan melaukan perikatan dengan auditor 

(KAP). Auditor (KAP) akan memeriksa kewajaran dari laporan keuangan 

perusahaan dan kemudian memberikan opini yang dibutuhkan oleh pihak 

eksternal.  

Opini audit merupakan tahap akhir dari keseluruh proses audit. 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 yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Terdapat empat kategori opini audit menurut Menurut Arens, 

Elder, dan Beasley (2010): 

1. Lporan Audit Standar Tanpa Pengecualian (Unqulified) 
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Opini wajar tanpa pengecualian standar dikeluarkan apabila: 

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

laporan arus kas sudah termasuk di dalam laporan keuangan. 

b. Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan 

dengan penugasan. 

c. Bukti audit yang 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 berlaku umum (PABU). 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 paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata 

dalam laporan audit. 

2. Wajar Dengan pengecualian (Qualified) 

Opini dengan pengeculian dikeluarkan jika auditor menyimpulkan 

bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan wajar, tetapi lingkup 

audit telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (PABU) tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. 

Laporan wajar dengan pengecualian dapat berbentuk kualifikasi atau 

pengecualian atas ruang lingkup dan pendapat audit maupun pengecualian 
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atas pendapat audit saja. Suatu pengecualian ruang lingkup dan pendapat 

audit dapat diterbitkan hanya apabila auditor tidak mampu mengumpulkan 

semua bukti audit yang telah disyaratkan oleh standar auditing yang berlaku 

umum. Karena itu, jenis pengecualian digunakan apabila ruang lingkup 

auditor dibatasi oleh klien atau apabila situasi yang menghalangi auditor 

untuk melaksanakan audit secara lengkap. 

3. Tidak wajar (Adverse) 

Opini tidak wajar digunakan hanya jika auditor yakin bahwa laporan 

keuangan secara keseluruahn mengandung salah saji yang material atau 

menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau 

hasil operasi dari arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (GAAP). Hal ini jarang sekali terjadi sehingga pendapat tidak wajar 

jarang sekali diterbitkan. 

4. Menolak memberikan pendapat (Disclaimer) 

Opini menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak 

dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara 

keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk memberikan 

opini menolak memberikan pendapat akan timbul apabila ada pembatasan 

ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut 

kode prilaku proffesional antara auditor dengan kliennya. 
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2.1.9 Kepemilikan Publik (Public Ownership) 

Kepemilikan publik (public ownership) adalah banyaknya saham yang 

dimiliki oleh publik terhadap saham perusahaan publik. Struktur kepemilikan 

perusahaanya itu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak dalam atau manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak luar (Suharli dan Rachpriliani, 2006). Adanya kepemilikan dari pihak luar 

atau publik membuat pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai dengan 

keinginan menjadi memiliki keterbatasan. Semakin banyak jumlah saham yang 

dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Tekanan yang 

dimaksud antara lain adalah kelengkapan dan kebenaran mengenai pengungkapan 

informasi laporan keuangan perusahaan.  

Tekanan tersebut nantinya akan menimbulkan masalah mengenai konflik 

kepentingan antara majanemen dengan pihak eksternal yaitu pemegang saham. 

Dalam hal ini, Pemegang saham mengharapkan manajer bertindak sesuai 

kepentingan mereka. Di sisi lain, para pemegang saham tidak dapat mengawasi 

langsung secara penuh tindakan yang dilakukan agen terhadap perusahaan.  

 

2.2 Peneliti Terdahulu 

Wijayanti & Januarti (2011) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan 

pergantian auditor. Penelitian ini menggunakan data perusahaan non-finansial 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2003-2009 dan diuji 

menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya antara lain pergantian 

auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP dan skor 0 bila 

tidak ada pergantian KAP), pergantian manajemen (variabel dummy dengan skor 

1 bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti direksi), opini audit 

(variabel dummy dengan skor 1 bila mendapat opini selain wajar tanpa 

pengecualian dan skor 0 bila mendapat opini wajar tanpa pengecualian), financial 

distress (debt to equity ratio), persentase perubahan return on asset (ROA), 

ukuran KAP (variabel dummy dengan skor 1 bila menggunakan KAP big four dan 

skor 0 bila menggunakan KAP non big four), dan ukuran klien (ln total aset). 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dan 

pergantian manajemen memiliki pengaruh positif terhadap pergantian auditor. 

Variabel opini audit, financial distress, persentase perubahan ROA, dan ukuran 

klien tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

Juniarti & Kawijaya (2002) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mendorong perpindahan auditor (auditor switch) 

pada perusahaan-perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo. Penelitian ini 

menggunakan data perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Surabaya dan 

Sidoarjo yang pernah diaudit oleh kantor akuntan publik. Data diperoleh dengan 

cara mengirimkan kuesioner kepada responden yang dituju dan diuji 

menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya antara lain pergantian 

auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP dan skor 0 bila 

tidak ada pergantian KAP), opini audit (variabel dummy dengan skor 1 bila 
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mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian dan skor 0 bila mendapat opini 

wajar tanpa pengecualian), pergantian manajemen (variabel dummy dengan skor 1 

bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti direksi), merger (variabel 

dummy dengan skor 1 bila pernah melakukan merger dan skor 0 bila tidak pernah 

melakukan merger), dan ekspansi (variabel dummy dengan skor 1 bila melakukan 

ekspansi dan skor 0 bila tidak melakukan ekspansi). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh dalam memprediksi 

pergantian auditor. 

Damayanti & Sudarma (2008) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah kantor akuntan 

publik. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2003-2005 dan diuji menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya antara 

lain pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP 

dan skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), pergantian manajemen (variabel 

dummy dengan skor 1 bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti 

direksi), opini audit (variabel dummy dengan skor 1 bila mendapat opini selain 

wajar tanpa pengecualian dan skor 0 bila mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian), persentase perubahan return on asset (ROA), ukuran KAP 

(variabel dummy dengan skor 1 bila menggunakan KAP big four dan skor 0 bila 

menggunakan KAP non big four), financial distress (debt to asset ratio), dan fee 

audit. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP dan 

fee audit yang berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap pergantian auditor. 
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Sedangkan, variabel persentase ROA, opini audit, pergantian manajemen, dan 

financial distress tidak mempengaruhi pergantian auditor. 

Sulistiarini & Sudarno (2012) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor pergantian kantor akuntan publik. Penelitian ini 

menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010 

dan diuji menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya antara lain 

pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP dan 

skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), ukuran KAP (variabel dummy dengan skor 

1 bila menggunakan KAP big four dan skor 0 bila menggunakan KAP non big 

four), financial distress (debt to equity ratio), pergantian manajemen (variabel 

dummy dengan skor 1 bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti 

direksi), pergantian komite audit (variabel dummy dengan skor 1 bila mengganti 

komite audit dan skor 0 bila tidak mengganti komite audit), dan kepemilikan 

publik (variabel dummy dengan skor 1 bila kepemilikan saham publik lebih besar 

dibandingkan kepemilikan internal dan skor 0 bila kepemilikan saham publik 

lebih kecil dibandingkan kepemilikan internal). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran KAP dan pergantian manajemen yang 

berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap pergantian auditor. 

Sedangkan, variabel financial distress, pergantian komite audit, dan kepemilikan 

publik tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

Suparlan & Andayani (2010) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai pergantian kantor akuntan publik setelah ada kewajiban rotasi audit. 

Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006-
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2008 dan diuji menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya antara lain 

pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP dan 

skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), kepemilikan institusional (persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki lembaga keuangan), kepemilikan publik 

(variabel dummy dengan skor 1 bila kepemilikan saham publik lebih besar 

dibandingkan kepemilikan internal dan skor 0 bila kepemilikan saham publik 

lebih kecil dibandingkan kepemilikan internal), share growth (variabel dummy 

dengan skor 1 bila ada peningkatan jumlah saham di tiap tahunnya dan skor 0 bila 

tidak ada peningkatan jumlah saham di tiap tahunnya), ukuran dewan komisaris 

(jumlah anggota dewan komisaris perusahaan), pergantian manajemen (variabel 

dummy dengan skor 1 bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti 

direksi), leverage (debt to equity ratio), return on equity (ROE), dan ukuran 

perusahaan (ln total aset). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan publik dan share growth berpengaruh secara positif terhadap 

pergantian auditor. Sedangkan, variabel kepemilikan institusional, dewan 

komisaris, pergantian manajemen, leverage, ROE, dan ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi pergantian auditor. 

Sumadi (2010) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai alasan 

perusahaan melakukan pergantian auditor. Variabel penelitiannya antara lain 

pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian KAP dan 

skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), opini audit (variabel dummy dengan skor 1 

bila mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian dan skor 0 bila mendapat 

opini wajar tanpa pengecualian), pergantian manajemen (variabel dummy dengan 
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skor 1 bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti direksi), ekspansi 

(variabel dummy dengan skor 1 bila melakukan ekspansi dan skor 0 bila tidak 

melakukan ekspansi), profitabilitas (return on asset), dan financial distress (debt 

to equity ratio). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh 

variabel memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. 

Lin & Liu (2010) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perusahaan dari perspektif corporate governance. 

Penelitian ini menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di China Stock 

Exchange tahun 2001-2004 dan diuji menggunakan regresi logistik. Variabel 

penelitiannya antara lain pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila 

ada pergantian KAP dan skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), persentase jumlah 

saham terbesar, jumlah anggota dewan komisaris, jabatan direksi (variabel dummy 

dengan skor 1 bila Chief Executive Officer juga menjabat sebagai Chairman 

Board of Directors dan skor 0 bila Chief Executive Officer tidak menjabat sebagai 

Chairman Board of Directors), kepemilikan pemerintah (variabel dummy dengan 

skor 1 bila persentase kepemilikan saham institusi pemerintah menjadi yang 

terbesar dan skor 0 bila persentase kepemilikan saham institusi pemerintah bukan 

yang terbesar), opini audit (variabel dummy dengan skor 1 bila mendapat opini 

selain wajar tanpa pengecualian dan skor 0 bila mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian), ukuran perusahaan (ln total aset), leverage (debt to asset ratio), 

kerugian perusahaan (variabel dummy dengan skor 1 bila mengalami kerugian di 

tahun sebelumnya dan skor 0 bila tidak mengalami kerugian di tahun 

sebelumnya), dan market to book ratio. Hasil dari penelitian tersebut 
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menunjukkan variabel persentase jumlah saham terbesar dan kepemilikan 

pemerintah yang memiliki pengaruh kearah positif terhadap pergantian auditor. 

Chadegani, Mohamed dan Jari (2011) dalam penelitiannya melakukan 

analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Penelitian 

ini menggunakan data seluruh perusahaan yang terdaftar di Teheran Stock 

Exchange (TSE) tahun 2003-2007 dan diuji menggunakan regresi logistik. 

Variabel penelitiannya antara lain pergantian auditor (variabel dummy dengan 

skor 1 bila ada pergantian KAP dan skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), ukuran 

perusahaan (ln total aset), pergantian manajemen (variabel dummy dengan skor 1 

bila mengganti direksi dan skor 0 bila tidak mengganti direksi), kualitas KAP 

(variabel dummy dengan skor 1 bila menggunakan KAP yang terdaftar di TSE dan 

skor 0 menggunakan KAP yang tidak terdaftar di TSE), fee audit (variabel dummy 

dengan skor 1 bila terjadi perubahan fee audit dan skor 0 bila tidak terjadi 

perubahan fee audit), opini audit (variabel dummy dengan skor 1 bila mendapat 

opini selain wajar tanpa pengecualian dan skor 0 bila mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian), dan financial distress (variabel dummy dengan skor 1 bila 

perusahaan mengalami financial distress dan skor 0 bila perusahaan tidak 

mengalami financial distress). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

hanya kualitas KAP yang berpengaruh signifikan kearah positif terhadap 

pergantian auditor.  

Sinason, Jones, dan Shelton (2001) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Penelitian ini 

menggunakan data seluruh perusahaan yang tersimpan pada basis data Compustat 
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tahun 1978-1998 dan diuji menggunakan regresi logistik. Variabel penelitiannya 

antara lain pergantian auditor (variabel dummy dengan skor 1 bila ada pergantian 

KAP dan skor 0 bila tidak ada pergantian KAP), opini audit, risiko perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel opini audit dan pertumbuhan perusahaan 

yang berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap pergantian auditor. 

Berikut adalah kesimpulan hasil peneliti terdahulu yang telah di rangkum dalam 

tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Independen Metode Hasil 
1 Wijayant

i & 
Januarti 
(2011) 

Analisis 
Faktor-faktor 
yang 
Mempengaru
hi Perusahaan 
di Indonesia 
Melakukan 
Auditor 
Switching 
(2003-2009) 

Pergantian 
manajemen, opini 
audit, financial 
distress, persentase 
perubahan return on 
asset, ukuran KAP, 
ukuran klien 

Regresi 
logistik 

hanya ukuran 
KAP dan 
pergantian 
manajemen 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
pergantian auditor 
dengan arah 
positif 

2 Juniarti 
& 
Kawijay
a (2002) 

Faktor-faktor 
yang 
Mendorong 
Perpindahan 
Auditor 
(Auditor 
Switch) 

Opini audit, 
pergantian 
manajemen, merger, 
ekspansi 

Regresi 
logistik 

tidak ada variabel 
yang berpengaruh 
terhadap 
pergantian 
auditor. 

3 Damaya
nti & 
Sudarma 
(2008) 

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaru
hi Perusahaan 
Berpindah 
Kantor 
Akuntan 
Publik (2003-
2005) 

Pergantian 
manajemen, opini 
audit, persentase 
perubahan return on 
asset, ukuran KAP, 
financial distress, fee 
audit 

Regresi 
logistik 

ukuran KAP dan 
fee audit yang 
berpengaruh 
signifikan ke arah 
positif terhadap 
pergantian auditor 
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4 Sulistiari
ni & 
Sudarno 
(2012) 

Analisis 
Pergantian 
Kantor-kantor 
Akuntan 
Publik (2006-
2010) 

Ukuran KAP, 
financial distress, 
pergantian 
manajemen, 
pergantian komite 
audit, kepemilikan 
publik 

Regresi 
logistik 

ukuran KAP dan 
pergantian 
manajemen yang 
berpengaruh 
secara signifikan 
dengan arah 
positif terhadap 
pergantian auditor 

5 Suparlan 
& 
Andayan
i (2010) 

Analisis 
Empiris 
Pergantian 
Kantor 
Akuntan 
Publik 
Setelah ada 
Kewajiban 
Rotasi Audit 
(2006-2008) 

Kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan publik, 
share growth, ukuran 
dewan komisaris, 
pergantian 
manajemen, leverage, 
ROE, ukuran 
perusahaan 

Regresi 
logistik 

kepemilikan 
publik dan share 
growth 
berpengaruh 
secara positif 
terhadap 
pergantian auditor 

6 Sumadi 
(2010) 

Mengapa 
Perusahaan 
Melakukan 
Auditor 
Switch? 

Opini audit, 
pergantian 
manajemen, ekspansi, 
financial distress 

Regresi 
logistik 

seluruh variabel 
memiliki 
pengaruh kearah 
positif terhadap 
pergantian auditor 

7 Lin & 
Liu 
(2010) 

The 
Determinants 
of Auditor 
Switching 
From the 
Perspective of 
Corporate 
Governance 
in China 
(2001-2004) 

Persentase jumlah 
saham terbesar, 
jumlah anggota dewan 
komisaris, jabatan 
direksi, kepemilikan 
pemerintah, opini 
audit, ukuran 
perusahaan, leverage, 
kerugian perusahaan, 
market to book ratio 

Regresi 
logistik 

variabel 
persentase jumlah 
saham terbesar 
dan kepemilikan 
pemerintah yang 
memiliki 
pengaruh kearah 
positif terhadap 
pergantian auditor 

8 Chadega
ni, 
Mohame
d dan 
Jari 
(2011) 

The 
Determinant 
Factors of 
Auditor 
Switch among 
Companies 
Listed on 
Tehran Stock 
Exchange 
(2003-2007) 

Ukuran perusahaan, 
pergantian 
manajemen, ukuran 
KAP, ukuran 
perusahaan, kualitas 
KAP, fee audit, opini 
audit, financial 
distress 

Regresi 
logistik 

hanya kualitas 
KAP yang 
berpengaruh 
signifikan kearah 
positif terhadap 
pergantian auditor 

9 Sinason, 
Jones, 
dan 

An 
Investigation 
of Auditor 

Opini audit, risiko 
perusahaan, 
pertumbuhan 

Regresi 
logistik 

Hasil dari 
penelitian 
menunjukkan 
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Shelton 
(2001) 

and Client 
Tenure 
(Compustat) 
(1978-1998) 

perusahaan, ukuran 
perusahaan 

bahwa hanya 
variabel opini 
audit dan 
pertumbuhan 
perusahaan yang 
berpengaruh 
secara signifikan 
kearah positif 
terhadap 
pergantian auditor 

Sumber: Review dari berbagai sumber 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pergantian komite audit, 

pergantian manajemen, opini audit, dan public ownership. Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah pergantian kantor akuntan publik (KAP). 

Berikut adalah rerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

   Sumber : Olahan Penulis 

 
Pergantian Komite Audit (X1) 

Pergantian Manajemen (X2) 

Opini Audit (X3) 

Public Ownership (X4) 

Pergantian 
KAP (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Pergantian Komite Audit terhadap pergantian KAP 

Komite Audit mempunyai tugas untuk membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas 

laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan 

terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan, kinerja, kualifikasi dan 

independensi auditor eksternal, dan implementasi dari fungsi audit internal. 

Komite audit memiliki kriteria penilaian mengenai pemilihan auditor eksternal 

dan tentunya telah memenuhi standar kriteria untuk mengaudit suatu perusahaan. 

Apabila terjadi pergantian anggota dalam komite audit, kemungkinan dapat 

berpengaruh terhadap hasil rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik yang 

berbeda dari kantor akuntan publik sebelumnya (Sulistriani dan Sudarno, 2012). 

Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:  

Ho1 : Pergantian komite audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha1 : Pergantian komite audit berpengaruh terhadap pergantian KAP 

 

2.4.2 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap pergantian KAP 

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang 

saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga 

pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama 

atau CEO (Chief Executive Officer) (Wijayanti dan Januarti, 2011). Konflik 

keagenan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen seringkali 
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membuat pemilik perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan pergantian 

manajemen. Pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh 

perubahan kebijakan dalam perusahaan oleh perubahan kebijakan dalam 

perusahaan, termasuk dalam hal pemilihan KAP (Sinarwati, 2010). Biasanya 

manajemen memerlukan auditor yang menurutnya lebih baik dan mampu 

memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Perusahaan 

kemungkinan besar akan mengganti auditornya jika hal tersebut tidak terpenuhi 

(Joher et al., 2000 dalam Sulistiarini dan Sudarno, 2012). Berdasarkan pernyataan 

diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Ho2: Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha2: Pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP 

 

2.4.3 Pengaruh Opini Audit terhadap pergantian KAP 

Opini audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit 

merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan.  Ketidak puasan atas pendapat auditor 

menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP 

sehingga perusahaan akan mengganti KAP-nya. Opini audit selain wajar tanpa 

pengecualian cenderung mempengaruhi klien untuk mengganti KAP-nya. Hal ini 

disebabkan oleh pemberian opini audit selain wajar tanpa pengecualian 

mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan 

investor dan kreditor cenderung negative (Sumadi, 2010).  

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



 

37 
 

Kawijaya dan Juniarti (2002) menyatakan bahwa: “Opini qualified memang 

cenderung kurang disukai oleh klien”. Shen dan Wang (2006) dalam Wijayanti 

dan Januarti (2011) menyatakan: “Manajer percaya bahwa opini audit yang 

kurang baik akan mempengaruhi harga saham dan kapasitas pembiayaan sehingga 

opini qualified kemungkinan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

mengakhiri kontrak dengan auditor”. Berdasarkan pernyataan diatas maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah:  

Ho3 : Opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha3 : Opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP 

 

2.4.4 Pengaruh Public Ownership terhadap pergantian KAP 

Kepemilikkan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk 

berganti ke KAP yang berkualitas (Sulistiarini dan Sudarno, 2012). Carey et al. 

dalam Sulistriani dan Sudarno (2012) menyatakan: “Proporsi kepemilikan saham 

eksternal yang meningkat dapat menimbulkan permintaan monitoring dan audit 

yang berkualitas”. Guedhami et al. dalam Sulistriani dan Sudarno (2012) 

menyatakan: “Kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk 

memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam 

pemilihan auditor dari KAP”.  

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh masyarakat akan 

menimbulkan tuntutan dari masyarakat akan audit yang lebih baik dan hal tersebut 

akan mendorong perusahaan untuk mengganti KAP atau auditornya dengan yang 
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lebih baik. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah: 

Ho4: Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha4: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pergantian KAP 

 

2.4.5 Pengaruh Pergantian Komite Audit, Pergantian Manajemen, Opini 

Audit, dan Public Ownership terhadap Pergantian KAP 

Untuk mengetahui apakah pergantian komite audit, pergantian manajemen, 

opini audit, pemilihan ukuran KAP, dan public ownership secara bersama-

sama/simultan berpengaruh terhadap pergantian KAP. Maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho5: Pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan 

public ownership secara bersama-sama/simultan tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP 

Ha5: Pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public 

ownership secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap 

pergantian KAP 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hypotesis testing). 

Hypotesis testing adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan 

umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan antar variabel (Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:89 dalam 

dahlia, 2012). Variabel diperoleh berdasarkan data dan fakta-fakta. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2013. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data, yaitu data 

laporan keuangan auditan dan data laporan tahunan perusahaan sampel. Hal ini 

dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi pada data sekunder 

berupa laporan keuangan auditan dan laporan tahunan perusahaan sektor 

pertambangan tahun 2008-2013 yang diperoleh dari situs resmi BEI 

www.idx.co.id dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan juga dari 
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situs resmi masing-masing perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak hanya data dari tahun 2008-2013, peneliti juga menggunakan data annual 

report¸laporan keuangan auditan, dan ICMD tahun 2007. Data tahun 2007 

digunakan karena beberapa variabel dalam penelitian ini membutuhkan informasi 

dari tahun sebelumnya.  

 

3.2.2 Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

literatur-literatur dan teori-teori yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data 

dengan metode kepustakaan ini adalah dengan melakukan penelaahan terhadap 

jurnal-jurnal penelitian dan literatur-literatur serta teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

3.3 Penentuan Jumlah Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2008-2013 yaitu sebanyak 27 

perusahaan terbagi dalam lima (5) sub sektor industri yaitu sub sektor batubara, 

sub sektor minyak & gas bumi, sub sektor logam & mineral lainnya, sub sektor 

batu-batuan, dan sub sektor pertambangan lainnya. Dalam penelitian ini tidak 

semua perusahaan pertambangan tersebut dijadikan sampel penelitian. Dasar 

penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data dan 

teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel 
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adalah purposive sampling, dimana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2008 hingga tahun 2013 

2. Perusahaan yang melakukan pergantiaan KAP minimal dua kali selama 

tahun 2008 hingga tahun 2013 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit 

pada tahun 2008 hingga tahun 2013 

4. Perusahaan yang memberikan informasi lengkap mengenai nama kantor 

akuntan publik (KAP) yang digunakan dan nama auditor yang digunakan, 

nama komite audit, dan nama direksi perusahaan 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi sebab 

terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen variabel). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel bebas yaitu 

pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan 

kepemilikan publik. Semua variabel bebas tersebut merupakan variabel 

dummy. 

a. Pergantian Komite Audit 
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Pergantian komite audit dalam penelitian ini menggunakan 

variabel dummy. jika perusahaan melakukan pergantian dalam komite 

auditnya selama tahun pengamatan maka diberi angka 1, sedangkan jika 

perusahaan tidak mengganti komite auditnya maka diberi angka 0. Data 

komite audit perusahaan diperoleh dari annual report perusahaan-

perusahaan sampel.  

b. Pergantian Manejemen 

Pergantian manajemen dalam penelitian ini menggunakan variabel 

dummy. jika perusahaan melakukan pergantian manajemen selama 

tahun pengamatan maka diberi angka satu, sedangkan jika tidak terjadi 

pergantian manajemen diberi angka 0. Data mengenai nama-nama 

manajemen perusahaan diperoleh dari annual report masing-masing 

perusahaan sampel. 

c. Opini Audit 

Opini audit dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. 

kriteria opini audit dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian (wajar dengan 

pengecualian, wajar dengan paragraf penjelas dan modifikasi perkataan, 

tidak wajar, dan menolak memberikan pendapat) maka diberi angka 1, 

sedangkan jika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian diberi angka 0. Opini audit yang dimaksud adalah opini 

audit yang diperoleh perusahaan dari tahun sebelumnya. Opini audit 

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



43 
 

perusahaan diperoleh dari annual report dan laporan keuangan auditan 

masing-masing perusahaan sampel.  

d. Public Ownership 

Public ownership dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. 

jika perusahaan memiliki kepemilikan publik yang lebih banyak dari 

kepemilikan internal maka diberi angka 1, sedangkan jika perusahaan 

memiliki kepemilikan publik lebih sedikit dari kepemilikan eksternal 

maka diberi angka 0. Data mengenai persentase jumlah public 

ownership perusahaan dilihat dari laporan keuangan auditan 

perusahaan. 

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari adanya variabel bebas (independen variabel). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pergantian KAP yang 

merupakan variabel dummy. jika perusahaan melakukan pergantian KAP 

maka diberi angka 1, dan jika perusahaan tidak melakukan pergantian KAP 

diberi angka 0. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan sampel 

apabila perusahaan tersebut melakukan pergantian KAP sebanyak minimal 

dua kali selama tahun pengamatan yaitu 2008-2013. Nama-nama KAP yang 

digunakan oleh masing-masing perusahaan sampel dilihat dari laporan 

keuangan auditan dan juga annual report perusahaan sampel.  

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
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Variabel Pengukuran Sumber Data Skala 

Dependen 
(Y) 

Pergantian 
KAP 

Melakukan 
pergantian KAP = 1 Laporan 

Tahunan 
Nominal 

Tidak melakukan 
Pergantian KAP = 0 

Independent 
(X) 

Pergantian 
Komite Audit 

Ada pergantian 
komite audit = 1 

Laporan 
Tahunan 

Nominal Tidak ada 
pergantian komite 

audit = 0 

Pergantian 
Manajemen 

Ada pergantian 
manajemen = 1 

Lporan 
Tahunan 

Nominal Tidak ada 
pergantian 

manajemen = 0 

Opini Audit 

Selain wajar tanpa 
pengeculian = 1 Laporan 

Keuangan 
Auditan 

Nominal 
Wajar Tanpa 

Pengecualian = 0 

Kepemilikan 
Publik 

Lebih besar dari 
kepemilikan internal 

= 1 Laporan 
Keuangan 
Auditan 

Nominal 
Lebih kecil dari 

kepemilikan internal 
= 0 

Sumber : Olahan penulis dan Review dari berbagai sumber 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, alat analisis yang akan digunakan adalah analysis 

logistic regression atau analisis regresi logistik, yaitu dengan melihat pengaruh 

pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public ownersihp 
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terhadap perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2008-2013. Regresi rogistik yang akan digunakan adalah binary 

logistic regression. 

Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika 

variabel dependen (respon) merupakan variabel dummy. Variabel dummy biasanya 

hanya terdiri atas dua nilai, yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu 

kejadian (Ghozali, 2013). Dalam regresi logistik asumsi normalitas data pada 

variabel bebasnya tidak diperlukan, jadi regresi logistik umumnya dipakai jika 

asumsi multivariate normal distribution tidak terpenuhi (Ghozali, 2013). 

Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu pergantian KAP merupakan variabel dummy (melakukan 

pergantian KAP dan tidak melakukan pergantian KAP). 

 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tipe data panel (pool 

data), sebab penelitian ini menggabungkan antara data time series dengan cross 

section. Data time series adalah sekumpulan observasi dalam rentang waktu 

tertentu dan data ini dikumpulkan dalam rentang waktu secara kontinu, sedangkan 

data cross section adalah data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal 

tanpa memperlihatkan perbedaan waktu (Widarjono, 2010). Dalam penelitian ini 

data diolah dengan menggunakan software SPSS 21. 
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3.5.2 Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian statisitik deskriptif. 

Pengujian statistik desktiptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan 

dari statistik deskriptif ini adalah untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksut membuat 

kesimpulan yang berlaku umum (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, statistik 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan data sampel karena seluruh variabel 

dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yang berupa skala nominal. 

Karena seluruh variabel dalam penelitian ini merupakan variabel dummy, maka 

analisis deskriptif yang digunakan dalam adalah frecuency table. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan hanya uji 

multikolinieitas. Uji asumsi klasik yang lainnya tidak digunakan dalam penelitian 

ini karena penelitian ini menggunakan regresi logistik sedangkan uji asumsi klasik 

yang lainnya digunakan jika penelitian menggunakan regresi liner. 

 

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2013). Bila tidak terdapat variabel-variabel bebas yang saling berkorelasi, maka 
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model regresi yang digunakan sudah baik. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka nilai korelasi antar sesama variabel nantinya akan sama dengan 

nol. Hal tersebut biasa disebut dengan variabel ortogonal (Ghozali, 2013).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi menurut Ghozali (2013) adalah sebagai berikut: 

1. Dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. 

Jika variabel antar independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas. 

2. Multikolinieritas dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF) atau 

toleransi dan lawannya. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Toleransi akan mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Makin rendah nilai 

toleransinya, maka akan makin tinggi nilai VIF nya karena VIF dihitung 

dari 1/toleransi. Nilai cutoff yang umum digunakan adalah nilai toleransi   

0,10 atau sama dengan nilai VIF   10 yang mengartikan bahwa tidak 

adanya multikolinieritas, sehingga: 

Bila nilai toleransi   0,10 atau VIF   10, maka artinya terdapat 

multikolonieritas dalam model. 

Bila nilai toleransi   0,10 atau VIF     10, maka artinya tidak terdapat 

multikolonieritas dalam model. 
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3.5.4 Menilai Model Fit 

3.5.4.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk 

menilai overall model fit dilihat nilai -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).  

 

3.5.4.2 Hosmer and Lemeshow’s test 

Menurut Ghozali (2013), kelayakan model regresi dapat dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan didadasarkan pada hipotesis berikut, 

yaitu: 

Ho: Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Ha: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar 

dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok 

dengan data observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang 
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berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan : 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s   0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 

3.5.4.3 NagelKerke’s R square (Koefisien Determinasi) 

NagelKerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell 

R square untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi 

logistik. NagelKerke’s R square nilainya akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R square 

dengan nilai maksimumnya. Nilai NagelKerke’s R square dapat diinterpretasikan 

seperti nilai square pada multiple regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013).  

 

3.5.4.4 Classification Plot (Matriks Klasifikasi) 

Menurut Ghozali (2013), matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan 

prediksi dari model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan 

model regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan 
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klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Semakin tinggi nilainya, maka 

tingkat ketepatan peramalan akan semakin tinggi dan model tergolong fit. 

  

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. 

Teknik pengujian pertama dilakukan secara parsial. Teknik pengujian pertama ini 

terdiri dari hipotesis (1), (2), (3), dan (4) yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public ownership 

terhadap pergantian KAP pada perusahaan sampel secara parsial. Yang kedua 

adalah teknik pengujian secara simultan yang terdiri dari hipotesis (5) untuk 

menguji pengaruh pengaruh pergantian komite audit, pergantian manajemen, 

opini audit, dan public ownership pada pergantian KAP pada perusahaan sampel 

secara bersama-sama atau sekaligus. Teknik pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikan alpha (α) 5%.  

 

3.6.1 Pengujian Secara Parsial 

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen secara parsial (Ghozali, 2013). Penjelasan mengenai pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Koefisien regresi tidak signifikan. 

Ha: Koefisien regresi signifikan. 
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Jika nilai statistik uji parsial sama dengan atau kurang dari 0,05, maka 

hipotesis nol ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

statistik uji parsial lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima. Ini berarti secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Atau hal diatas dapat disimpulkan menjadi: 

Jika signifikansi ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika signifikasi   0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

3.6.2 Pengujian Secara Simultan 

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (x) 

terhadap variabel dependen (y) secara bersama-sama atau sekaligus (Ghozali, 

2013). Uji simultan dikatakan signifikan apabila nilai signifikasi < α (0,05). Nilai 

signifikasi dapat diperoleh melalui hasil pengolahan data SPSS (tabel Omnibus)  

atau melalui hasil uji manual. Apabila nilai signifikasi 0,000 maka hasil hipotesis 

dikatakan sangat signifikan. 

 

3.7 Model Regresi yang Terbentuk 

Pada penelitian ini, pengujian model dan hipotesis menggunakan regresi 

logistik. Regresi ini digunakan karena variabel dependennya merupakan variabel 

dummy, yaitu variabel yang memiliki dua alternatif dengan kemungkinan di antara 

0 dan 1 (Bougie & Sekaran, 2010). Ghozali (2013) juga berpendapat bahwa 
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regresi logistik dianggap cocok digunakan untuk penelitian yang variabel 

dependennya bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan yang variabel 

independennya bersifat kombinasi antara nominal dan non metrik. 

Regresi logistik akan menghasilkan rasio peluang (odss rasio) yang 

dinyatakan dalam transformasi fungsional logaritma (log), dengan demikian 

fungsi transformasi log atau ln diperlukan untuk p-value. Odds ratio merupakan 

probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi dengan probabilitas tidak akan 

terjadinya suatu kejadian. Model regresi yang terbentuk dalam penelitian ini yaitu: 

  
 

   
  i,t = α + β1X1 i,t-1 + β2X2 i,t-1 + β3 X3 i,t-1 + β4 X4 i,t-1 + ε 

Keterangan: 

  
 

   
   : Dummy variabel pergantian KAP (Skor 1 jika pergantian KAP, Skor 0 

jika tidak ada pergantiak KAP 

α  : Konstanta. 

β1-4 : Koefisien regresi. 

X1 : Pergantian Komite Audit 

X2 : Pergantian Manajemen 

X3 : Opini Audit 

X4 : Public Ownership 

Ɛ : Tingkat kesalahan (error) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pergantian komite audit, 

pergantian manajemen, opini audit, dan public ownership berpengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2008-2013 yaitu berjumlah 27 perusahaan. Penulis memilih industri 

pertambangan karena ingin melakukan diferensiasi dari penelitian sebelumnya 

yang memiliki fokus penelitian di industri berbeda. Alasan penggunaan data lima 

tahun pada tahun 2008-2013 adalah karena tahun 2008-2013 merupakan data 

terbaru perusahaan yang dapat memberikan profil atau gambaran terkini tentang 

kondisi perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian dua arah (two-taild).  

Setelah dilakukan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yaitu nama 

auditor eksternal, nama ketua serta anggota komite audit perusahaan, nama direksi 

serta anggota direksi perusahaan, nama serta ukuran kantor akuntan publik yg 

digunakan perusahaan, opini audit yang diperoleh perusahaan, persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik, maka diperoleh 8 perusahaan 

dengan total pengamatan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 
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48 pengamatan (6 tahun x 8 Perusahaan). Dari total 27 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2008-2013, hanya 8 

perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel. 19 perusahaan lainnya idak 

memenuhi kriteria dalam sampel. Berikut ringkasan proses seleksi sampel dengan 

kriteria dalam tabel 4.1 :  

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama 
2008-2013 

27 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan audit 

(0) 

Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan 
audit 

27 

Perusahaan yang tidak berpindah KAP minimal 2 kali 
selama 2008-2013 

(19) 

Data perusahaan tidak lengkap (0) 
Jumlah sampel Penelitian 8 
Jumlah Observasi 48 

Sumber : Data Bursa Efek Indonesia diolah (2007-2013) diolah 

Tabel 4.2 berikut ini adalah daftar perusahaan yang merupakan sampel dalam 

penelitian ini: 

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Smpel 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Ratu Prabu Energi ARTI 

2 ATPK Resources ATPK 

3 Bumi Resources BUMI 
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4 Bumi Resources BUMI 

5 Darma Henwa DEWA 

6 Central Omega Resources DKFT 

7 Mitra Investindo MITI 

8 Timah TINS 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 

 

1.2 Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif untuk 

menggambarkan data sampel yang diperlihatkan dengan menggunakan frequency 

table karena seluruh variabel dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. 

Berikut ini adalah penjelasan hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat dari 

frecuency table 4.3 berikut: 

 

a. Statistik Deskriptif untuk Pergantian Kantor Akuntan Publik 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Switch 

SWITCH 
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,00 24 50,0 50,0 50,0 
1,00 24 50,0 50,0 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
                                              Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel frekuensi diatas untuk variabe pergantian KAP 

yang merupakan variabel dumy dengan kategori 1= jika perusahaan 
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melakukan pergantian KAP dan 0= jika perusahaan tidak melakukan 

pergantian KAP. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 48 observasi yang 

terdiri dari 24 (50%) observasi yang melakukan pergantian KAP dan 24 

(50%) observasi yang tidak melakukan pergantian komite audit. 

b. Statistik Deskriptif untuk Pergantian Komite Audit 

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Komite 

KOMITE 
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,00 37 77,1 77,1 77,1 
1,00 11 22,9 22,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel frekuensi diatas untuk variabe pergantian komite 

audit yang merupakan variabel dumy dengan kategori 1= jika perusahaan 

melakukan pergantian komite audit dan 0= jika perusahaan tidak melakukan 

pergantian komite audit. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 48 

observasi yang terdiri dari 11 (22,9%) observasi yang melakukan pergantian 

komite audit dan 37 (77,1%) observasi yang tidak melakukan pergantian 

komite audit. 

c. Statistik Deskriptif Untuk Pergantian Manajemen 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Manajemen 

MANAJEMEN 
 Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid 
,00 
1,00 

32 
16 

66,7 
33,3 

66,7 
33,3 

66,7 
100,0 

 Total 48 100,0 100,0  
 Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel frekuensi diatas untuk variabe pergantian 

manajemen yang merupakan variabel dumy dengan kategori 1= jika 

perusahaan melakukan pergantian manajemen dan 0= jika perusahaan tidak 

melakukan pergantian manajemen. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 

48 observasi yang terdiri dari 16 (33,3%) observasi yang melakukan 

pergantian manajemen dan 32 (66,7%) observasi yang tidak melakukan 

pergantian kmanajemen. 

 

d. Statistik Deskriptif Untuk Opini Audit 

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Opini 

OPINI 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,0 42 87,5 87,5 87,5 
1,0 6 12,5 12,5 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel frekuensi diatas untuk variabe pergantian komite 

audit yang merupakan variabel dumy dengan kategori 1= jika perusahaan 

mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dan 0= jika perusahaan 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dapat dilihat pada tabel diatas 

terdapat 48 observasi yang terdiri dari 6 (12,5%) observasi yang 
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mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dan 42 (87,5%) 

observasi yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. 

 

e. Statistik Deskriptif Untuk Public Ownership 

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Ownership 

OWNERSHIP 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,0 31 64,6 64,6 64,6 
1,0 17 35,4 35,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel frekuensi diatas untuk variabel public ownership 

yang merupakan variabel dumy dengan kategori 1= jika kepemilikan publik 

perusahaan lebih besar dari kepemilikan internal dan 0= jika kepemilikan 

publik perusahaan lebih kecil dari kepemilikan internal. Dapat dilihat pada 

tabel diatas terdapat 48 observasi yang terdiri dari 17 (35,4%) observasi 

yang memiliki kepemilikan publik lebih besar dari kepemilikan internal dan 

31 (64,6%) observasi yang memiliki kepemilikan publik lebih kecil dari 

kepemilikan internal. 

 

1.3 Uji Asumsi Klasik 

1.3.1 Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi, uji ini hanya dapat 
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dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel dalam model regesi. Berikut 

adalah tabel matrik korelasi antar variabel bebas: 

Tabel 4.8 Correlation Matrix 

Correlation Matrix 

 Constant KOMITE MANAJEMEN OPINI OWNERSHIP 

Step 
1 

Constant 1,000 -,501 -,552 -,156 -,606 
KOMITE -,501 1,000 ,339 -,255 ,277 
MANAJEMEN -,552 ,339 1,000 -,114 ,120 
OPINI -,156 -,255 -,114 1,000 ,112 
OWNERSHIP -,606 ,277 ,120 ,112 1,000 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan  tabel diatas, matrik korelasi menunjukan tidak adanya gejala 

multikolinieritas yang serius antara variabel bebas karena jauh dari angka 0,90, 

dapat disimpulkan tidak adanya masalah multikolinieritas dalam penelitian ini. 

 

1.4 Menilai Model Fit 

1.4.1 Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tabel 4.9 Overall Model Fit 

Iteration 
-2 Log 

likelihood 

Step 0 
Step 1 

 66,542 
50,818 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai -2 Log Likehood block number = 0 

adalah sebesar 66,542 dan -2 Log Likehood block number = 1 adalah sebesar 

50,818. Adanya penurunan nilai -2 Log Likehood block number = 0 terhadap -2 

Log Likehood block number = 1. Dengan adanya penurunan nilai tersebut 

menunjukkan keseluruhan model regresi logistik yang digunakan adalah model 

yang baik atau model yang dihipotesakan fit dengan data. 

 

1.4.2 Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lameshow Test) 

Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit Test . Hipotesis pengujian: 

Ho : Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit) 

Ha : Moodel regresi logistik tidak dapat menjelaskan data (tidak fit) 

Dengan dasar penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan p-value: 

Jika p-value ≥ α maka H0 tidak dapat di tolak 

Jika p-value < α maka H0 di tolak 

Berdasarkan chi-square: 
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Jika chi-square ≤  chi-square tabel maka H0 tidak dapat di tolak 

Jika chi-square > chi-square tabel maka H0 di tolak 

 

Tabel 4.10 Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 6,089 6 ,413 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Dari tabel diatas, dapat dilihat p-value (sig) menunjukan angka 0,413. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05, berdasarkan dasar penolakan dan penerimaan 

hipotesis dengan menggunakan p-value (sig) 0,413 > α 0,05.  

Jika dilihat dari nilai chi-square yaitu sebesar 6,089 dengan df (derajat 

bebas) 6 diperoleh chi-square tabel sebesar 12,5916, berdasarkan dasar penolakan 

dan penerimaan hipotesis chi-square 6,089 < dari chi-square tabel 12,5916.  

Dilihat dari kedua hasil pengujian yaitu p-value dan chi square, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi fit dengan data, atau dapat dikatakan model 

regresi dapat menjelaskan pengaruh antar variabel independen dengan variabel 

dependennya. 

 

1.4.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik 

ditunjukan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar keseluruhan varabel independen mampu menjelaskan 
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variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nilai yang kecil 

berari kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas, tetapi jika nilai Nagelkerke R Square mendekati satu 

berarti variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.  

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi 

Model Summary 
Step -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 50,818a ,279 ,372 
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,372 yang berarti variabilitas variabel 

dependen yang dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 37,2% nilai ini 

lebih besar dari nilai Cox & Snell R Square dan sisanya terdapat 62,8% faktor 

diluar penelitian yang menjelaskan varians perpindahan KAP. Hal tersebut berarti 

masih banyak variabel lainnya diluar variabel dalam penelitian yang kemungkinan 

memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. Seperti fee audit, financial distress, 

ekspansi, marger, kualitas audit, ukuran perusahaan kien, ukuran KAP, ROA, 

profitabilitas, leverage dan pertumbuhan perusahaan. 
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1.4.4 Classification Plot 

Classification Plot digunakan untuk menunjukan kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya pergantian KAP. Yang 

dilakukan oleh perusahaan. Jika nilai overall percentage semakin mendekati 1 

(100%) maka dapat dikatakan model fit dengan data.  

Tabel 4.12 Classification Plot 

Classification Tablea 

Observed 
Predicted 

SWITCH Percentage 
Correct ,00 1,00 

Step 1 
SWITCH 

,00 19 5 79,2 
1,00 6 18 75,0 

Overall Percentage   77,1 
a. The cut value is ,500 

          Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada tabel di atas menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan pergantian KAP adalah 

sebesar 75,0% hal ini menunjukan terdapat 18 observasi yang diprediksi akan 

melakukan pergantiak KAP dari total 48 observasi. Sedangkan kekuatan prediksi 

dari perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP adalah sebesar 79,2 % 

yang berarti dengan model regresi yang digunakan terdapat sebanyak 19 observasi 

yang tidak melakukan pergantian KAP dari total 48 observasi. Persentase 

keseluruhan hasil tabel Classification Plot sebesar 77,1% maka dapat disimpulkan 

model regresi logistik cukup fit dengan data.   
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1.5 Intrepretasi Model Regresi Logistik 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

dari parameter-parameter regresi logistik, selanjutnya dapat diitrepretasikan 

melalui rasio kecendrungan (odds ratio). 

 

1.5.1 Pembentukan Model Regresi 

Tabel 4.13 Pembentukan Model Regresi 

 B Exp(B) 

Step 1a 

KOMITE 2,952 19,153 
MANAJEMEN 1,820 6,169 
OPINI -1,240 ,289 
OWNERSHIP ,950 2,587 
Constant -1,389 ,249 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.13 di atas adalah sebagai 

berikut:  

  
 

   
  i,t = -1,389 + 2,952KOMITE + 1,820MANAJEMEN - 1,240OPINI + 

         0,950OWNERSHIP 

 

1.5.2 Odds Ratio 

Odds ratio adalah rasio kecendrungan yang ada dalam regresi logistik yang 

digunakan untuk mengintrepretasikan parameter dari model regresi logistik yang 

terbentuk dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan sebab model regresi logistik 

tidak dapat diintrepretasikan secara langsung. Dalam penelitian ini, odds ratio 
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mengukur bagaimana kecendrungan variabel-v ariabel independennya terhadap 

probabilitas teradinya pergantian KAP. 

1. Variabel Pergantian Komite Audit (KOMITE) 

Nilai Odds ratio (EXP(B)) dalam penelitian ini adalah 19,153. Artinya 

perusahaan dengan komite audit meningkat satu satuan, maka perusahaan 

akan cenderung mengganti KAP 19,153 kali.  

2. Variabel Pergantian Manajemen (MANAJEMEN) 

Nilai Odds ratio (EXP(B)) dalam penelitian ini adalah 6,169. Artinya 

perusahaan dengan pergantian manajemen meningkat satu satuan, maka 

perusahaan akan cenderung mengganti KAP 6,169 kali.  

3. Variabel Opini Audit (OPINI) 

Nilai Odds ratio (EXP(B)) dalam penelitian ini adalah 0,289. Artinya 

perusahaan dengan opini audit meningkat satu satuan, maka perusahaan 

akan cenderung mengganti KAP 0,289 kali.  

4. Variabel Public Ownership (OWNERSHIP) 

Nilai Odds ratio (EXP(B)) dalam penelitian ini adalah 2,587. Artinya 

perusahaan dengan ownership meningkat satu satuan, maka perusahaan 

akan cenderung mengganti KAP 2,587 kali. 

 

1.6 Pengujian Hipotesis 

1.6.1 Pengujian Secara Parsial 

Uji parsial dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan parsial dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter uji 
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parsial dapat dilihat dari tabel Variabel in the Equation dalam olahan data SPSS 

berikut ini: 

Tabel 4.14 Variabel in the Equation 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

KOMITE 2,952 1,039 8,071 1 ,004 19,153 
MANAJEMEN 1,820 ,773 5,542 1 ,019 6,169 
OPINI -1,240 1,075 1,331 1 ,249 ,289 
OWNERSHIP ,950 ,759 1,570 1 ,210 2,587 
Constant -1,389 ,616 5,087 1 ,024 ,249 

a. Variable(s) entered on step 1: KOMITE, MANAJEMEN, OPINI, OWNERSHIP. 
      Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Hipotesis 1: 

Ho1 : Pergantian komite audit  tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha1 : Pergantian komite audit berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Dari tabel Variabel in the Equation diperoleh hasil p-value (sig) sebesar 

0,004 < α (0,05). Maka Ho1 ditolak dan Ha1 tidak dapat ditolak, dan dapat 

disimpulkan bahwa pergantian komite audit berpengaruh terhadap pergantian 

KAP.  

 

Hipotesis 2: 

Ho2 : Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha2 : Pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP 
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Dari tabel Variabel in the Equation diperoleh hasil p-value (sig) sebesar 

0,19< α (0,05). Maka Ho2 ditolak dan Ha2 tidakdapat ditolak, dan dapat 

disimpulkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP.  

 

Hipotesis 3: 

Ho3 : Opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha3 : Opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Dari tabel Variabel in the Equation diperoleh hasil p-value (sig) sebesar 

0,249 > α (0,05). Maka Ho3 tidak dapat ditolak dan Ha3 ditolak, dan dapat 

disimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.  

 

Hipotesis 4: 

Ho4 : Public ownership tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Ha4 : Public ownership berpengaruh terhadap pergantian KAP 

Dari tabel Variabel in the Equation diperoleh hasil p-value (sig) sebesar 

0,210 < α (0,05). Maka Ho4 tidak dapat ditolak ditolak dan Ha4 ditolak, dan dapat 

disimpulkan bahwa public ownership tidak berpengaruh terhadap pergantian 

KAP.  

 

1.6.2 Pengujain Secara Simultan  

Uji hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen 

secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji 
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simultan pada regresi logistik dapat dilihat melalui tabel Omnimbus test of model 

coefficients: 

Tabel 4.15 Omnimbus test of model coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 15,725 4 ,003 

Block 15,725 4 ,003 

Model 15,725 4 ,003 

  Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Hipotesis 5: 

Ho5 : Pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit dan public 

ownership secara bersama-sama/simultan tidak berpengaruh terhadap 

pergantian KAP 

Ha5 : Pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit dan public 

ownership secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap pergantian 

KAP 

Dari tabel Omnimbus Tests of Model Coefficients diperoleh hasil chi-square 

sebesar 15,752 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,003 < α (0,05). Maka Ho5 

ditolak dan Ha5 tidak dapat ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa pergantian 

komite audit, pergantian manajemen, opini audit dan public ownership secara 

bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap pergantian KAP.  
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1.7 Analisis Hasil Penelitian 

1.7.1 Pengaruh Pergantian Komite Audit Terhadap Pergantian KAP 

Pergantian komite audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy 

yang diukur dengan jika melakukan pergantian komite audit = 1 jika tidak 

melakukan pergantian komite audit = 0. Hasil penelitian menunjukan pergantian 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Hal ini berarti 

apabila terjadi pergantian anggota dalam komite audit, maka kemungkinan dapat 

berpengaruh terhadap pemilihan atau penunjukan kantor akuntan publik (KAP) 

yang akan digunakan. Komite Audit bertugas memilih dan menilai kinerja 

perusahaan kantor akuntan publik (Siegel, 1996 dalam Susiana dan Arleen 2007). 

Komite audit tentu memiliki kriteria penilaian mengenai pilihan auditor eksternal 

yang menjadi favoritnya dan telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan 

untuk mengaudit suatu perusahaan. Hal ini yang mungkin membuat perusahaan 

mengganti KAP nya jika terjadi pergantian dalam komite audit. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sulistriani dan Sudarno 

(2012) yang menemukan variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP. Perbedaan hasil penelitian bisa saja terjadi karena 

perbedaan periode penelitian dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.7.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Pergantian KAP 

Pergantian manajemen dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, 

apabila perusahaan melakukan pergantian manajemen = 1 dan apabila perusahaan 

tidak melakukan pergantian manajemen = 0. Hasil penelitian ini meunjukan 

PENGARUH PERGANTIAN ..., VERANICA DWI RACHMANI, Ak.-IBS, 2014



 

70 
 

bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang 

saham atau keinginan dari pihak manajemen untuk berhenti sendiri, pergantian 

manajemen ini kemungkinan berpengaruh terhadap pergantian KAP.  

Hal tersebut terjadi diduga karena, pihak manajemen merekomendasikan 

untuk mengganti KAP jika perusahaan berada di dua kondisi. Yang pertama 

apabila perusahaan sedang mengalami perkembangan, manajemen yang baru 

mungkin saja akan merekomndasikan untuk mengganti KAP yang digunakannya 

demi menjaga reputasi perusahaan. Kondisi kedua jika perusahaan sedang 

mengalami kesulitan keuangan atau sedang menghemat anggaran, manajemen 

yang baru mungkin saja akan merekomendasikan untuk mengganti KAP yang 

digunakannya dengan KAP yang memiliki fee tidak terlalu mahal untuk menjaga 

kondisi keuangan. Biasanya manajemen memerlukan KAP yang menurutnya lebih 

baik dan mampu memenuhi pertumbuhan perusahaan yang cepat, jika hal ini tidak 

terpenuhi kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang 

digunakannya dengan KAP yang baru (Sulistriani dan Sudarno, 2012). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistiani dan Sudarno (2012), 

Wijayanti dan Januarti (2011), dan penelitian Sumadi (2010) yang menemukan 

bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP. Tetapi hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Kawijaya dan Juniarti (2002), 

Damayanti dan Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010), dan penelitian 

Chadegani, Mohamed dan Jari (2011). Perbedaan hasil ini mungkin saja 
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disebabkan oleh perbedaan periode penelitian dan perbedaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.7.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Pergantian KAP 

Opini Audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy. Perusahaan 

yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian = 1, jika mendapatkan 

opini wajar tanpa pengecualian = 0. Opini dalam penelitian ini merupakan  opini 

audit yang didapat perusahaan tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, hasil 

pengujian menunjukan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP. Dapat disimpulkan bahwa, opini audit selain wajar tanpa 

pengecualian tidak menyebabkan perusahaan mengganti KAP yang 

digunakannya.  

Perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian karena adanya 

pembatasan ruang lingkup audit dan laporan keuangan tidak sesaui dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara opini audit dengan pergantian KAP diduga karena: pertama 

karena perusahaan merasa opini tersebut memang layak diterima oleh perusahaan 

karena perusahaan memang membatasi ruang lingkup audit atau laporan keuangan 

tidak sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga jika 

perusahaan mengganti KAP nya dengan yang baru perusahaan tetap akan 

mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian. Alasan kedua, diduga karena 

perusahaan tidak mampu untuk mengganti KAP nya dengan KAP yang baru 

karena kondisi keuangan perusahaan yang buruk atau karena perusahaan sedang 
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menghemat anggaran sehingga perusahaan memutuskan untuk tetap 

menggunakan KAP yang sama walaupun mendapat opini selain wajar tanpa 

pengecualian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kawijaya dan Juniarti (2002), 

Wijayanti dan Januarti (2011), Damayanti dan Sudarma (2008), Chadegani, 

Mohamed, dan Jari (2011), Lin dan Liu (2010) dan penelitian Johanes, Shelton 

dan Sinason (2001). Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Sumadi (2010) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh siginfikan 

terhadap pergantian KAP. Perbedaan hasil ini bisa saja disebabkan karena 

perbedaan periode serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.7.4 Pengaruh Public Ownership terhadap pergantian KAP 

Public ownership dalam penelitian ini adalah jumlah kepemilikan salam 

yang dimiliki oleh publik. Jika perusahaan memiliki jumlah saham yang dimiliki 

oleh publik lebih besar dari kepemilikan internal = 1 dan jika perusahaan memiliki 

kepemilikan publik lebih kecil dari kepemilikan internal = 0. Hasil pengujian 

dalam penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan antara 

kepemilikan publik dengan pergantian KAP. Hasil penelitian menunjukan, 

perusahaan cenderung tidak mengganti KAP yang digunakannya apabila public 

perusahaan lebih besar daripada kepemilikan internal, perusahaan akan tetap 

mempertahankan KAP yang digunakannya.  

Hasil penelitian yang menunjukan public ownership tidak berpengaruh 

signifikan dalam penelitian ini bisa saja terjadi karena sampel yang digunakan 
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dalam penelian ini sebagain besar memiliki kepemilikan internal lebih banyak dari 

kepemilikan publiknya. Alasan lainnya diduga karena perusahaan menganggap 

dengan seringnya melakukan pergantian KAP dapat menimbulkan anggapan 

negatif dimata publik, anggapan negatif tersebut nantinya akan mengganggu citra 

perusahaan. Herusetya (2008) menyebutkan kepemilikan terkonsentrasi akan 

mendominasi pemegang saham minoritas, ini menunjukkan semakin tinggi 

pemegang saham oleh publik mendorong untuk membuat keputusan yang tidak 

merugikan semua pemegang saham. Perusahaan menganggap dengan seringnya 

melakukan pergantian KAP dapat menimbulkan anggapan negatif yang dapat 

menggaggu citra perusahaan. Selain itu, bisa saja perusahaan sudah merasa KAP 

yang digunakan sudah mampu memenuhi tuntutan publik akan audit yang baik, 

atau dapat dikataka perusahaan sudah puas dengan KAP yang digunakannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistriani dan Sudarno 

(2012), dan penelitian Lin dan Liu (2010). Tetapi hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian Suparlan dan Andayani (2010) yang menemukan bahwa public 

ownership berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

 

1.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh pergantian 

komite audit, pergantian manajemen, opini audit dan public ownership terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama 2008-2013, terdapat beberapa hal yang dapat 

dijadikan pertimbangan bagi pihak investor, manajerial dan pihak-pihak lain yang 
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berkepentingan untuk mengetahui apakah pergantian komite audit, pergantian 

manajemen, opini audit dan public ownership berpengaruh terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil analisis 

dalam penelitian ini membuktikan hanya variabel pergantian komite audit dan 

pergantian manajmen yang berpengaruh terhadap pergantian KAP. Sedangkan 

variabel-variabel lainnya (opini audit dan public ownership) tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP.  

Pergantian komite audit merupakan variabel yang berpengaruh dalam 

pergantian KAP pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftari di BEI 

selama 2012-2013. Umumnya, perusahaan yang mengganti komite auditnya 

cenderung untuk mengganti KAP yang digunakannya. Hal ini disebabkan karena 

komite audit memiliki kriteria penilaian mengenai pemilihan auditor eksternal 

yang memenuhi standar kriteria untuk mengaudit perusahaan, ini yang mungkin 

membuat perusahaan mengganti KAP nya jika terjadi pergantian dalam komite 

audit. Dalam melakukan pergantian KAP sebaiknya perusahaan 

mempertimbangkan cost and beneffit nya. Jika pergantian KAP dilakukan, 

keuntungannya adalah KAP yang digunakan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan oleh komite audit, sedangkan kekurangannya adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk mengganti KAP tidaklah sedikit dan perusahaan perlu 

melakukan perkenalan dengan KAP yang baru dan hal tersebut mungkin 

memakan banyak waktu dan biaya.  

Hasil penelitian ini meunjukan bahwa pergantian manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian KAP. Pihak manajemen biasanya menginginkan 
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KAP yang menurutnya lebih baik yang mampu memenuhi tuntutan perusahaan, 

jika hal ini tidak terpenuhi kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP 

yang digunakannya. Dalam memilih KAP, pihak perusahaan perlu 

mempertimbangkan kondisi perusahaan tersebut. Jika perusahaan sedang 

berkembang dan perusahaan masih menggunakan KAP non big four, ada baiknya 

manajemen merekomendasikan untuk mengganti KAP ke big four demi menjaga 

reputasi perusahaan, apabila perusahaan sudah menggunakan KAP big four 

pergantian KAP sebaiknya tidak perlu dilakukan untuk menghemat biaya yang 

dikeluarkan. Tetapi jika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, ada 

baiknya manajemen tidak merekomendasikan untuk mengganti KAP, karena 

biaya yang digunakan tidaklah sedikit. Atau pihak manajemen juga bisa 

merekomendasikan untuk mengganti KAP, tetapi mengganti KAP dengan KAP 

yang memiliki fee lebih murah.  

Opini dalam penelitian ini merupakan  opini audit yang didapat perusahaan 

tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, hasil pengujian menunjukan opini audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Hal ini berarti opini selain 

wajar tanpa pengecualian tidak membuat perusahaan mengganti KAP yang 

digunakannya, perusahaan tidak mengganti KAP nya mungkin saja karena 

perusahaan sudah merasa puas dengan KAP yang digunakannya, selain itu bisa 

saja karena biaya untuk mengganti KAP yang mahal membuat perusahaan tidak 

bisa mengganti KAP nya. Hal ini perlu diperhatikan, karena opini yang tidak baik 

cenderung mempengaruhi pandangan investor terhadap perusahaan. Opini yang 

tidak baik mengindikasi terdapat masalah dalam laporan keuangan, selain itu 
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opini yang tidak baik juga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk mengganti KAP yang 

digunakannya, mungkin saja dengan menggunakan KAP yang baru perusahaan 

akan mendapatkan opini yang lebih baik. Tetapi perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya 

pengaruh signifikan antara public ownership dengan pergantian KAP. 

Kepemilikan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk 

mengganti KAP nya. Manajemen perlu mempertimbangkan untuk mengganti 

KAP apabila KAP yang digunakan belum mampu untuk memenuhi tuntutan 

publik akan hasil audit yang baik, tetapi jika KAP yang diguanakan dirasa sudah 

mampu memenuhi tuntutan publik sebaiknya perusahaan tidak mengganti dengan 

KAP yang lain. Tetapi jika perusahaan sudah merasa puas dengan KAP yang 

digunakannya, pergantian KAP tersebut tidak perlu dilakukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini audit 

dan public ownership terhadap pergantian KAP. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

2008-2013. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan : 

1. Pergantian komite audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Komite audit memiliki kriteria masing-masing dalam memilih KAP yang 

akan digunakan perusahaan, dengan adanya pergantian keanggotaan dalam 

komite audit di suatu perusahaan akan menyebabkan komite audit 

merekomendasikan pada perusahaan untuk melakukan pergantian KAP 

yang sebelumnya dengan KAP yang baru. 

2. Pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Biasanya manajemen memerlukan auditor yang menurutnya lebih baik dan 

mampu memenuhi pertumbuhan perusahaan yang cepat, jika hal ini tidak 

terpenuhi kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang 

digunakannya dengan KAP yang baru. 
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3. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Hal ini 

berarti opini audit selain wajar tanpa pengecualian tidak membuat 

perusahaan mengganti KAP yang digunakannya, perusahaan mungkin sudah 

merasa cukup puas dengan KAP yang sudah digunakannya sehingga 

perusahaan merasa tidak perlu untuk mengganti KAP yang digunakannya 

dengan KAP yang baru. Atau bisa saja perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan sehingga mempertimbangkan untuk tidak mengganti 

KAP.  

4. Public Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Hal ini berarti public ownership tidak mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

saham yang menyebar tidak lantas mendorong perusahaan untuk melakukan 

kebijakan dalam hal pergantian KAP yang digunakannya. Hal ini diduga 

karena perusahaan sudah puas dengan KAP yang digunakannya sehingga 

cenderung untuk tidak mengganti KAP dengan yang baru. 

5. Secara simultan, pergantian komite audit, pergantian manajemen, opini 

audit dan public ownership berhasil menemukan pengaruh yang signifikan 

terhadap pergantian KAP. Berdasalkan hasil yang telah ditemukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pergantian komite audit, pergantian manajemen, 

opini audit dan public ownership secara bersama-sama/simultan 

mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan.  
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1.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Pemilihan objek penelitian pada penelitian ini hanya perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2008-

2013. Peneliti tidak menjadikan perusahaan lainnya yang terdaftar di dalam 

BEI sebagai objek penelitian. 

2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pergantian 

komite audit, pergantian manajemen, opini audit, dan public ownership. 

Variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap pergantian 

KAP tidak diuji dalam penelitian ini. 

3. Periode penelitian hanya dai tahun 2008-2013 atau 6 tahun. 

4. Pergantian KAP dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian 

KAP, tidak memperhatikan pergantian terhadap akuntan publik (auditor). 

 

1.3 Saran 

1.3.1 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid. 

2. Penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambah variabel-variabel lain 

diluar penelitian ini seperti fee audit, financial distress, ekspansi, marger, 
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kualitas audit, ukuran perusahaan kien, ukuran KAP, ROA, profitabilitas, 

leverage dan pertumbuhan perusahaan yang mungkin saja mempengaruhi 

perusahaan melakukan pergantian KAP. Sehingga dapat lebih memahami 

dan meningkatkan pengetahuan mengenai pergantian KAP di Indonesia. 

3. Untuk periode penelitian selanjutnya sebaiknya lebih dari enam tahun 

karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan hasil yang 

lebih akurat. 

 

1.3.2 Saran Untuk Perusahaan 

1. Perusahaan sebaiknya menyajikan laporan keuangannya yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak membatasi ruang 

lingkup audit dengan harapan agar mendapat opini yang baik mengenai 

kewajaran laporan keuangan.  

2. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan matang-matang keputusannya 

untuk berpindah KAP atau tidak. Hal ini sangat penting mengingat laporan 

auditor independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan ikut 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan karena erat kaitannya dengan 

para shareholder. 

 

1.3.3 Saran Untuk KAP 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan pergantian komite audit dan 

pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. KAP 

sebaiknya selalu mengutamakan profesionalisme dalam setiap jasa audit yang 
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diberikan, karena hal tersebut yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

keputusannya untuk melakukan pergantian KAP. 
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LAMPIRAN 1 

SAMPEL PENELITIAN 

 

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 
1 Ratu Prabu Energi ARTI 
2 ATPK Resources ATPK 
3 Bumi Resources BUMI 
4 Bumi Resources BUMI 
5 Darma Henwa DEWA 
6 Central Omega Resources DKFT 
7 Mitra Investindo MITI 
8 Timah TINS 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 
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LAMPIRAN 2 

DATA PENELITIAN 

 

No Kode Tahun SWITCH KOMITE MANAJEMEN OPINI OWNERSHIP 
1 ARTI 2008 1 0 1 0 0 
2 ARTI 2009 1 0 0 0 0 
3 ARTI 2010 0 1 1 0 0 
4 ARTI 2011 1 0 1 0 0 
5 ARTI 2012 0 0 0 0 0 
6 ARTI 2013 1 0 0 0 0 
7 ATPK 2008 1 1 0 1 0 
8 ATPK 2009 1 1 1 1 0 
9 ATPK 2010 0 1 1 1 0 
10 ATPK 2011 0 1 1 1 0 
11 ATPK 2012 1 1 0 1 0 
12 ATPK 2013 0 1 0 0 0 
13 BUMI 2008 1 0 1 0 1 
14 BUMI 2009 1 0 0 0 1 
15 BUMI 2010 1 1 0 0 1 
16 BUMI 2011 0 1 1 0 1 
17 BUMI 2012 0 1 0 1 1 
18 BUMI 2013 0 0 1 0 1 
19 DEWA 2008 1 0 0 0 0 
20 DEWA 2009 1 0 1 0 1 
21 DEWA 2010 0 0 0 0 1 
22 DEWA 2011 0 0 1 0 1 
23 DEWA 2012 0 0 0 0 1 
24 DEWA 2013 1 0 1 0 1 
25 DKFT 2008 0 0 1 0 1 
26 DKFT 2009 1 0 0 0 0 
27 DKFT 2010 0 0 0 0 0 
28 DKFT 2011 1 1 0 0 0 
29 DKFT 2012 0 1 0 0 0 
30 DKFT 2013 1 1 1 0 0 
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31 MITI 2008 0 1 0 0 1 
32 MITI 2009 1 0 1 0 1 
33 MITI 2010 1 1 1 0 1 
34 MITI 2011 0 0 0 0 1 
35 MITI 2012 1 0 1 0 1 
36 MITI 2013 0 0 0 0 1 
37 PKPK 2008 0 0 0 0 0 
38 PKPK 2009 1 0 0 0 1 
39 PKPK 2010 1 0 0 0 0 
40 PKPK 2011 1 0 1 0 0 
41 PKPK 2012 0 0 0 0 0 
42 PKPK 2013 0 0 0 0 0 
43 TINS 2008 0 0 0 0 0 
44 TINS 2009 1 1 0 0 0 
45 TINS 2010 0 1 0 0 0 
46 TINS 2011 0 1 1 0 0 
47 TINS 2012 1 1 1 0 0 
48 TINS 2013 1 0 0 0 0 
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LAMPIRAN 3 

OUTPUT SPSS 

 

Statistik Deskriptif 

SWITCH 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,00 24 50,0 50,0 50,0 
1,00 24 50,0 50,0 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

 

 

KOMITE 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,00 37 77,1 77,1 77,1 
1,00 11 22,9 22,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

 

 

MANAJEMEN 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,00 32 66,7 66,7 66,7 
1,00 16 33,3 33,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
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OPINI 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,0 42 87,5 87,5 87,5 
1,0 6 12,5 12,5 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

 

 

OWNERSHIP 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
,0 31 64,6 64,6 64,6 
1,0 17 35,4 35,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  

 

 

Uji Multikolinieritas 

Correlation Matrix 
 Constant KOMITE MANAJEM

EN 
OPINI OWNERSHIP 

Step 
1 

Constant 1,000 -,501 -,552 -,156 -,606 
KOMITE -,501 1,000 ,339 -,255 ,277 
MANAJEMEN -,552 ,339 1,000 -,114 ,120 
OPINI -,156 -,255 -,114 1,000 ,112 
OWNERSHIP -,606 ,277 ,120 ,112 1,000 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 6,089 6 ,413 
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Koefisien Determinasi 

Model Summary 
Step -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke 
R Square 

1 50,818a ,279 ,372 
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 

 

Classification Plot 

Classification Tablea 

Observed 
Predicted 

SWITCH Percentage 
Correct ,00 1,00 

Step 1 
SWITCH 

,00 19 5 79,2 
1,00 6 18 75,0 

Overall 
Percentage 

  77,1 

a. The cut value is ,500 
 

Pengujian Secara Parsial 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

KOMITE 2,952 1,039 8,071 1 ,004 19,153 
MANAJEMEN 1,820 ,773 5,542 1 ,019 6,169 
OPINI -1,240 1,075 1,331 1 ,249 ,289 
OWNERSHIP ,950 ,759 1,570 1 ,210 2,587 
Constant -1,389 ,616 5,087 1 ,024 ,249 

a. Variable(s) entered on step 1: KOMITE, MANAJEMEN, OPINI, OWNERSHIP. 
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Pengujian Secara Simultan 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 15,725 4 ,003 

Block 15,725 4 ,003 

Model 15,725 4 ,003 
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