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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran KAP, financial 
distress, ukuran perusahaan dan opini audit terhadap audit switching. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini 
adalah sebanyak 19 perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  pada tahun 2010-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi logistic biner). Hipotesis dalam penelitian ini 
didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap audit switching. Sedangkan financial distress tidak berpengaruh 
dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 
 
 
Kata Kunci : audit switching, ukuran KAP, financial distress, ukuran perusahaan 
dan opini audit 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this research is to examine and analyze relation between independent 
variable of  size  of public accountant firm, financial distress, firm size, audit opinion 
to statement of audit switching. Sampling determined by using purposive sampling 
method which listed on Indonesia Stock Exchange, it consists of 19 mining 
companies. Data obtained as secondary data on annual financial report for fiscal 
year 2010-2015. The analysis tools on this research is using binary logistic 
regression analysis, the hypothesis is based on prior research with similar topic and 
another supporting theory. The results from this research shows that size of public 
accountant firm have significantly effect on auditor switching, firm size have 
significantly effect on audit switching,  financial distress have significantly do not 
effect on audit switching and audit opinion have significantly do not effect on audit 
switching. 
 
Keywords : audit switching ,size  of public accountant firm, financial distress, 
firm size, audit opinion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam 

menunjukan performa perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan 

dapat memfasilitasi berbagai pihak untuk memperoleh informasi-informasi yang 

diperlukan (Gunady dan Mangoting 2013). Sedangkan menurut Astrini dan Muid 

(2013) Setiap perusahaan yang go public mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

laporan keuangan, laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan.  Laporan keuangan 

menurut SAK NO.1 tahun 2015 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan penyusunan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan dapat dikatakan sebuah 

instrumen yang penting dalam menunjukan performa sebuah perusahaan dalam suatu 

periode tertentu (Gunady dan Mangoting 2013). Menurut Astuti dan Ramantha 

(2014) laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk mempertanggungjawabkan 

aktivitas perusahaan.  
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Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.04/2016 Pasal 

7 ayat (1) menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan 

setelah tahun buku berakhir. Apabila perusahaan tersebut melanggar ketentuan yang 

ada/terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunan maka Otoritas Jasa 

Keuangan berwenang dalam mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang 

melanggar. 

Arsih dan Anisykurlillah (2015) menyatakan Laporan keuangan yang disajikan 

oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi yang nantinya diperlukan 

sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. 

Dilanjutkan kembali oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015) Penyajian laporan 

keuangan harus relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable) dengan demikian 

perusahaan membutuhkan auditor independen untuk keandalan dan kualitas laporan 

keuangan. Auditor harus bersifat objektif dan independensi, auditor tidak memihak 

pada suatu perusahaan serta melakukan pengauditan sesuai dengan data yang ada. 

Arens et.al (2014:5) mengungkapkan para auditor berusaha keras mempertahankan 

tingkat independen yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang 

mengandalkan laporan mereka. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen 

menyebabkan auditor lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan 

manajemen daripada dengan kepentingan publik (Wijayani 2011). 

Menurut Gunady dan Mangoting (2013) contoh kasus mengenai manipulasi 

laporan keuangan yang menyebabkan harus adanya pergantian audit ialah kasus 

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



3 
 

  Indonesia Banking School 

Enron yang memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar 

600 juta Dollar AS. Dilanjutkan kembali oleh Gunady dan Mangoting (2013) laporan 

keuangan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya perusahaan yang sedang merugi. 

Manipulasi ini didasarkan pada keinginan perusahaan agar tetap diminati investor. 

Dalam kasus ini Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang pada saat itu termasuk 

dalam The Big Five Kantor Akuntan Publik, seharusnya bertugas memberi pendapat yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan. Kasus tersebut melahirkan The Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

tahun 2002 untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dengan 

menerapkan auditor switching secara wajib bagi perusahaan-perusahaan di Amerika. Arsih 

dan Anisykurlillah (2015) mengungkapkan keluarnya The Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur 

pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara 

wajib. 

Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP dan auditor secara 

mandatory (wajib) yang dilandasi peraturan dan alasan teoritis bahwa penerapan 

pergantian auditor secara mandatory (wajib) diharapkan akan meningkatkan 

independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Giri 2010). 

Pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara mandatory 

(wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara voluntary, maka faktor-faktor penyebab 

dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, 

perubahan ownership, Initial Public Offering, dan sebagainya) dan dari sisi auditor 
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(misalnya fee audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian 

terjadi secara mandatory, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena 

adanya peraturan yang mewajibkan (Febrianto 2009 dalam Wijayani 2011).   Astrini 

dan Muid (2013) mengungkapkan perusahaan yang melakukan pergantian KAP 

sebelum waktu yang ditentukan berakhir, hal ini terjadi karena beberapa hal, antara 

lain karena KAP terdahulu bersifat konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan 

manajemen perusahaan. Dilanjutkan kembali oleh Astrini dan Muid (2013) dalam 

rotasi audit yang bersifat voluntary, perusahaan akan mencari KAP yang sesuai 

dengan keinginan perusahaan. 

Di Indonesia, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk waktu 5 (lima) tahun buku berturut-

turut dan oleh seorang akuntan publik untuk waktu 3 (tiga) tahun, hal ini diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002. Peraturan ini kemudian 

disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, di mana 

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

KAP untuk waktu 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan 

Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Menurut Ismail et.al 

(2008) Keputusan beralih auditor melibatkan perubahan auditor menjabat 

mengakibatkan pilihan kualitas perusahaan audit dibedakan untuk menyetel kembali 

karakteristik perusahaan audit, dengan kebutuhan yang berkembang dari klien dalam 

keadaan berubah. 
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 Perusahaan tambang yang mengalami masalah dengan laporan keuanga nya 

adalah PT.Timah. Berita ini dikeluarkan oleh okezone.com pada rabu, 27 januari 

2016, dimana Ikatan Karyawan Timah (IKT) menilai direksi melakukan 

pembohongan publik. Dengan press release laporan keuangan semester I-2015 yang 

mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. 

Padahal kenyataan pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp 59 miliar. 

Penelitian mengenai audit switching masih sangat menarik untuk diteliti. faktor 

yang mempengaruhi perusahan di Indonesia melakukan audit switching ialah ukuran 

KAP,  financial distress, ukuran perusahaan dan opini audit. 

Audit switching dapat ditimbulkan dari adanya perbedaan ukuran KAP. Nasser et 

al. (2006) menyatakan bahwa KAP big four diketahui memiliki kemampuan untuk 

menjaga tingkatan independensi daripada KAP non big four karena mereka biasanya 

menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan penelitian Aprillia (2013) ukuran KAP berpengaruh negative terhadap 

audit switching, hasil yang sama juga ditunjukan pada penelitian Juliantari dan 

Rasmini (2013). Serta penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah 

(2015) ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit switching. Sedangkan hasil 

sama juga ditunjukan pada penelitian Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014).  

Kondisi keuangan sebuah perusahaan yang baik atau buruk dapat mempengaruhi 

audit switching, Financial distress adalah keadaan perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan (Astuti dan 
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Ramantha 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunady dan Mangoting 

(2013). Financial distress berpengaruh positif terhadap audit switching. Sedangkan 

hasil berbeda di tunjukan pada penelitian Aprillia (2013), Astuti dan Ramantha 

(2014) dan Saputri dan Achyani (2014) menyatakan financial distress tidak 

berpengaruh terhadap audit switching.  

Sebuah perusahaan melakukan audit switching secara voluntary karena ketidak 

sesuaian dengan KAP yang berafiliasi. ukuran perusahaan merupakan salah satu 

faktor terjadinya audit switching. Ukuran KAP harus sesuai dengan ukuran 

perusahaan klien. Juliantari dan Rasmini (2013) menyatakan ukuran perusahaan klien 

merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang 

berhubungan dengan financial perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Juliantari dan Rasmini (2013)  ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit 

switching. Sedangkan penelitian Saputri dan Achyani (2014) menunjukan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit switching.  

Perusahaan yang melakukan audit switching salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah opini audit yang diberikan oleh audit. Menurut   Juliantari 

dan Rasmini (2013) sebuah perusahaan akan menginginkan laporan keuangannya 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena pendapat WTP 

atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan investasi 

pihak eksternal. Berdasarkan penelitian terdahulu Gunady dan Mangoting (2013) 

opini audit berpengaruh positif terhadap audit switching. Sedangkan hasil berbeda 
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ditunjukan pada penelitian Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014), Astrini dan 

Muid (2013) dan Juliantari dan Rasmini (2013) opini audit tidak berpengaruh 

terhadap audit switching. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

audit switching secara voluntary, karena adanya pergantian KAP pada perusahaan 

sebelum batas waktu yang ditentukan. Dapat menjadi pertanyaan faktor-faktor apa 

yang menyebabkan audit switching secara voluntary. Serta melihat dari hasil 

inkonsistensi pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggabungkan dari beberapa 

penelitian terdahulu yaitu Juliantari dan Rasmini (2013), Saputri dan Achyani (2014) 

dan Gunady dan Mangoting (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu ialah penelitian ini menggunakan periode yang lebih lama yaitu selama 6 

periode dari tahun 2010-2015. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya 5 periode. 

Sektor perusahaan yang digunakan untuk mengambil sampel ialah sektor tambang, 

sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan sektor manufaktur. Variabel 

independent yang digunakan ialah gabungan dari beberpa penelitian terdahulu. 

Berdasarkan uraian diatas maka  penelitian ini akan diberi judul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Audit Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Tambang Yang Periode 2010-2015)”. 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching? 

2. Bagaimanakah pengaruh financial distress terhadap audit switching? 
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3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit switching? 

4. Bagaimanakah pengaruh opini audit terhadap audit switching? 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih 

lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan hanya dalam ruang lingkup perusahaan sektor 

tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Audit switching dalam penelitian ini dilihat dari tahun pertama perusahaan 

listing di Bursa Efek Indonesia, tetapi sampel yang digunakan hanya 

dalam periode penelitian. 

3. Penulis fokus membahas pengaruh variabel ukuran perusahaan, financial 

distress, ukuran KAP dan opini audit terhadap audit switching. 

4. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dari tahun 2010-2015. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit 

switching pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial distress terhadap audit 

switching pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran Perusahaan terhadap audit 

switching pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap audit 

switching pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

menentukan keputusan dalam melakukan kegiatan audit switching. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi akademisi 

mengenai pengaruh pengaruh ukuran KAP, financial distress, ukuran 

perusahaan dan opini audit  terhadap audit switching. 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



10 
 

  Indonesia Banking School 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

Agar penyusunan penelitian ini sesuai dengan kaidah penulisan dan literatur 

dalam pemaparan, penulis menjabarkan setiap pokok pembahasan dengan sistematis 

dari laporan ini. Adapun sistematika dalam penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk 

membahas masalah dalam penelitian. Bab ini juga mencangkup tentang teori 

dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis 

hasil penelitian lainnya.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.  
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan 

dengan teori yang berlaku. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ke lima disertakan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti 

selanjutnya dengan penelitian yang sejenis dan  juga implikasi penelitian 

terhadap praktik yang terjadi. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.   Teori Keagenan (Agency Teory) 

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara pihak pemilik (principle) 

dengan manajer (agent), dimana agent melakukan beberapa jasa dan suatu kegiatan 

untuk mewakili kepentingan dari  pemilik (principal)  yang melibatkan pendelegasian  

wewenang pengambilan keputusan kepada para agen (Jensen dan Meckling 1976). 

Menurut Astrini dan Muid (2013) Masalah agensi timbul karena adanya konflik 

kepentingan dan asimetri informasi antara principle dan agent. Pada teori keagenan 

adanya hubungan kerja sama antar principle (pemilik) dan agent (manajer) yang 

menyebabkan adanya konflik kepentingan. Sedangkan menurut Saputri dan Achyani 

(2014) dalam menjalankan tugas dari principle, agent dapat dimungkinkan bertindak 

sesuai dengan keinginannya sendiri sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia, 

sehingga bisa jadi laporan keuangan yang disajikan oleh agen dipengaruhi oleh unsur 

kepentingan pribadi. 

Pada teori agensi juga terdapat konflik informasi asimetri, ini dikarena 

kelengkapan informasi yang diperoleh principle dan agent memiliki perbedaan. Agent 
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Selaku manger yang melakukan kegiatan perusahaan lebih mengetahui 

informasi-informasi dibandingkan dengan principle. Hal ini disebut dengan ketidak 

seimbangan informasi (information asimetris), perbedaan ini membutuhkan pihak 

ketiga antara agent dan principle. Pihak ketiga yang dibutuhkan untuk mengatasi 

konflik perbedaan kepentingan dan informasi yaitu auditor independen sebagai 

penengah konflik antara kedua belah pihak (Arsih dan Anisykurlillah 2015). 

Menurut Godfrey et al. (2010:363) menyatakan bahwa masalah keagenan 

pada dasarnya menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi yang timbul adalah sebagai 

biaya pemantauan terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan oleh principal berupa biaya 

untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya 

tersebut adalah biaya audit, biaya start up saat melakukan audit switching. 

Profesi tidak keberatan auditor melayani klien mereka untuk jangka waktu 

yang lama, tetapi lebih khawatir bahwa periode panjang layanan mungkin 

menyebabkan "hubungan nyaman" yang mungkin mengancam independensi auditor. 

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi audit dan 

untuk melindungi auditor objektivitas, profesi melarang auditor memiliki hubungan 

pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan 

(Nasser et al. 2006). Aprillia (2013) menyatakan dalam teori agensi, auditor 

independen berperan sebagai penengah agent dan principle yang berbeda 

kepentingan. Dilanjutkan kembali oleh Aprillia (2013) auditor independen juga 

berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan 
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diri sendiri oleh agen (manajer). Sehingga, untuk mencegah hilangnya independensi 

auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor. 

2.1.2   Audit 

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

evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 

kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan auditor yang 

mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan sering disebut auditor 

independen. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Akuntan 

Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan 

jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.  

 

2.1.3. Kantor Akuntan Publik 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Kantor Akuntan 

Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan 

izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. 

KAP menyediakan jasa audit serta jasa assurance, jasa atestasi dan jasa tambahan 

lainnya. Definisi Jasa assurance menurut Arens et.al (2014:28) adalah jasa 

profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi para pengambil 

keputusan. Salah satu katagori jasa assurance sendiri adalah jasa atestasi, Definisi 

jasa atestasi menurut Arens et.al (2014:29) adalah jenis jasa assurance di mana KAP 
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mengeluarkan laporan keuangan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak 

lain. jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori: 

1. Audit atas laporan keuangan historis. 

2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan  

3. Review laporan keuangan historis. 

4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. 

5. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagi permasalahan. 

Jasa-jasa tambahan yang biasa diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan 

pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. Beragamnya jasa dan 

sifat yang ditawarkan KAP itu mempengaruhi organisasi dan struktur kantor tersebut. 

Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional semua KAP adalah 

kebutuhan akan independensi dari klien, pentingnya struktur untuk memicu 

kompetensi, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.  

2.1.3.1.  Audit Switching 

Menurut Astrini dan Muid (2013) audit switching adalah perpindahan auditor 

yang dilakukan secara sukarela terlepas dari adanya peraturan yang membatsi. Audit  

switching terbagi menjadi dua yaitu audit switching secara mandatory dan voluntary, 

dapat dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi faktor perhatian dari isu. 

Dilanjutkan kembali oleh Astrini dan Muid (2013) apabila pergantian terjadi secara 

voluntary (sukarela), maka perhatian adalah pada sisi klien dan ketika klien 
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mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan, yang terjadi 

mungkin auditor dipecat atau auditor memberhentikan.  

Audit switching atau pergantian audit dilakukan sealam 6 tahun untuk KAP 

dan 3 tahun untuk pergantian auditor yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Pergantian auditor dapat terjadi dalam dua cara: 

pemecatan klien atau  pengunduran diri auditor. Menurut Arsih dan Anisykurlillah 

(2015) ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali 

harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit 

klien. 

Gunady dan Mangoting (2013) menyatakan dalam perjalanan hubungan 

antara sebuah perusahaan dengan kantor akuntan publik akan mengalami berbagai 

macam liku yang menentukan apakah hubungan perikatan antara suatu perusahaan 

dengan sebuah kantor akuntan publik dapat berlangsung terus atau tidak. Keputusan 

perusahaan untuk menghentikan perikatan dan melakukan pergantian kantor akuntan 

juga dapat terjadi secara sukarela. 

2.1.4. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Arens et.al (2014: 47) mengungkapkan ada empat kategori ukuran yang 

digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan kantor akuntan publik (KAP):  
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1. Kantor Internasional Emapt Besar, KAP ini sering juga disebut dengan istilah 

big four. Keempat kantor ini memiliki cabang diseluruh dunia dan kantor 

empat besar mengaudit hampir semua perusahaan besar yang multinasional. 

2. Kantor nasional, tiga KAP di Amerika sering disebut kantor nasional karena 

memiliki cabang di sebagian besar kota. Kantor itu adalah kantor 5 (big five) 

sampai 7 (big seven). Kantor ini cukup besar tetapi jauh lebih kecil daripada 

kantor empat besar dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. 

Setiap kantor nasioanl berafiliasi dengan kantor-kantor di negara lain dan 

karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasioanl.  

3. Kantor regional dan kantor lokal yang besar, terdapat kurang dari 200 KAP 

yang memiliki staf professional lebih dari 50 orang. Sebagian kantor hanya 

memiliki satu kantor dan melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu 

jauh. Kantor regional terbesar tidak jauh lebih kecil dari ketiga kantor 

nasional. Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan 

klien dengan KAP lainnya termasuk kantor nasional dan empat besar.   

4. Kantor lokal kecil, lebih dari 95% dari semua KAP mempunyai kurang dari 

25 tenaga professional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini 

melakukan audit dan jasa-jasa yang terkait terutama untuk usaha kecil dan 

entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan 

kepemilikan publik. Banyak kantor kecil yang tidak melakukan audit dan 

terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klienya. 
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Ukuran KAP merupakan nilai yang menunjukan besar kecil nya sebuah KAP, 

ukuran tersebut akan mencerminkan kualitas, reputasi dan kredibilitas dari KAP. 

Pada kantor akuntan publik yang ada di Indonesia ukuran KAP tersebut terbagi 

antara big four dan non big four KAP besar (Big 4) mempunyai kemampuan yang 

lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP (Non big 4), sehingga 

mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dan perusahaan cenderung 

beralih dari KAP non big four  ke KAP big four (Khasaras dan Santosa 2013 

dalam Arsih dan Anisykurlillah 2015). KAP big four juga sudah mempunyai 

nama perusahaan yang sangat besar, sumber daya manusia lebih banyak dan 

berkualitas, variasi jasa akuntan publik yang diberikan lebih banyak dibandingkan 

KAP non big four. 

2.1.5. Financial Distrees 

Financial distress adalah keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan (Aprillia 2013). Ini dapat 

dilihat dari laporan keuangan, jika kewajiban perusahaan lebih besar dari asset yang 

dimiliki maka kemungkinan besar perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Astrini 

dan Muid 2013). Perusahaan akan berpindah dan cenderung untuk memilih 

menggunakan jasa audit KAP yang lebih mudah untuk diintervensi sehingga 

perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat menerima opini audit 

sesuai dengan yang diinginkan (Saputri dan Achyani 2014). 
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Gunady dan Mangoting (2013) menyatakan Financial distress menunjukkan 

kesulitan solvabilitas perusahaan dimana perusahaan kesulitan dalam melunasi 

kewajibannya. Apabila performa perusahaan tidak menunjukkan prospek yang baik, 

langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah likuidasi. Hal ini mengakibatkan 

besarnya pengaruh putusnya hubungan perikatan antara perusahaan dengan kantor 

akuntan publik yang digunakan.  

2.1.6. Ukuran Perusahaan 

Menurut Andra (2012) ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala yang 

mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan financial 

perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk menyatakan 

ukuran perusahaan, yaitu total asset, total penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. 

Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang 

ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan 

semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam 

masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan 

dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran perusahaan klien diukur dari total asset  

(Wijayani 2011). 
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2.1.7. Opini Audit  

Menurut Arens et.al (2014:68) Laporan audit adalah tahap akhir dari 

keseluruhan proses audit. Dilanjutkan Arens et.al (2014) Laporan merupakan hal 

yang sangat penting dalam penugasan audit dan assurance karena 

mengkomunikasikan temuan auditor dan pemakai laporan keuangan mengandalkan 

laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. 

Gunady dan Mangoting (2013) menyatakan opini audit merupakan pernyataan 

pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian nilai-nilai 

material dalam sebuah laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Menurut Arens 

et.al (2014:71) ada empat kategori laporan audit yaitu 

1. Wajar tanpa pengecualian standar. 

Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi 

berikut terpenuhi: 

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

laporan arus kas. Sudah termasuk dalam laporan keuangan. 

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 
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memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar 

pekerjaan lapangan telah dipenuhi. 

d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang telah berlaku umum. Hal itu juga berarti bahwa 

pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catetan kaki dan 

bagian-bagian lain dari laporan keuangan. 

e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk 

menambahkan sebuah paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata 

dalam laporan audit. 

2. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan atau modifikasi 

perkataan. 

Auditor hanya pada situasi tertentu mengeluarkan laporan ini, pada laporan 

audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan atau modifikasi 

perkataan seusai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang 

memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tetapi auditor 

merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Penyebab 

penting dari penambahan paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata pada 

laporan wajar tanpa pengecualian standar: 

a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum (GAAP). 
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b. Keraguan yang substansial mengenai going concern. 

c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dirumuskan. 

d. Penekanan pada suatu hal atau masalah. 

e. Laporaan yang melibatkan auditor lain. 

3. Dengan pengecualian (qualified opinion). 

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan 

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

akuntansi telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berlaku 

umum tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. 

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

disclaimer of opinion). 

Pendapat tidak wajar diberikan jika auditor tidak yakin bahwa laporan 

keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau 

menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau 

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

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

mengakibatkan auditor  tidak dapat memberikan pendapat mengenai laporan 

keuangan. Berarti auditor nenolak memberikan pendapat, dan diterbitkan 
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apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan 

keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Untuk menolak 

memberikan pendapat akan timbul jika terdapat pembatasan ruang lingkup 

audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku 

profesional antara auditor dengan kliennya. 

Menurut Arens et.al (2014:79) saat auditor menentukan jenis laporan audit 

yang tepat harus mempertimbangkan pada aspek materialitas. Materialitas adalah 

suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan 

akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut 

Arens et.al (2014:80). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi audit 

switching secara voluntary termasuk di dalamnya terdapat ukuran KAP, financial 

distress, ukuran perusahaan dan opini audit. Telah diringkas dalam tabel 2.1 sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti & 
Tahun 

Judul Variabel Hasil 

1 Chadegani, 
Arezoo A., 

Zakiah M.M dan 
Azam Jari.  

(2011) 

The 
Determinant 
Factors of 

Auditor Switch 
among 

Companies 
Listed on 

Tehran Stock 
Exchange. 

Variabel 
Dependen: 

auditor switch.                      
Variabel 

Independen: log 
of assets, Client 

Size, Audit 
Quality, 

Financial 
Distress, 

qualified audit 
opinion and 
Change in 

Management. 

Audit Quality 
berpengaruh 

negative sedangkan 
log of assets, Client 

Size, Financial 
Distress, qualified 
audit opinion and 

Change in 
Management tidak 

berpengaruh 
terhadap audit 

switching. 

2 Ni Wayan Ari 
Juliantari, Ni 

Ketut Rasmini. 
(2013) 

 

Auditor 
Switching dan 
Faktor-Faktor 

Yang 
Mempengaruhin

ya. 

 

Variabel 
Dependen :  

Auditor 
switching.                              
Variabel 

Independen :  
opini audit, 
pergantian 

manajemen, 
ukuran Kantor 
Akuntan Publik 
(KAP), ukuran 

perusahaan 
klien. 

Opini Audit dan 
Pergantian 

Manajemen tidak 
berpengaruh 

terhadap Auditor  
Switching. Ukuran 
Kantor Akuntan 
Publik (KAP) 
berpengaruh 
negative dan 

ukuran perusahaan  
klien berpengaruh  

positif terhadap 
Aduitor switching. 
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 3 Filani  Gunady 
dan Yeni 

Mangoting (2013) 

 

Faktor –faktor 
yang 

Mempengaruhi 
Keputusan 
Perusahaan 
Manufaktur 

yang Terdaftar 
di BEI Tahun 

2008-2012 
Melakukan 
Pergantian 

Kantor Akuntan 
Publik. 

Variabel 
Dependen :  
Pergantian 

Kantor Akuntan 
Publik                                

Variabel 
Independen : 

Financial 
Distress, Opini 
Audit, Reputasi 

Auditor, dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan. 

Financial Distress, 
Opini Audit, dan 
Reputasi Auditor 

berpengaruh positif 
terhadap 

Pergantian Kantor 
Akuntan Publik. 

Sedangkan 
Pertumbuhan 

Perusahaan tidak 
berpengaruh 

terhadap 
Pergantian Kantor 
Akuntan Publik.  

4 Ekka Aprillia 
(2013) 

 

Analisis Faktor-
Faktor Yang 

Mempengaruhi 
Auditor 

Switchin. 

 

Variabel 
Dependen : 

Aduit 
Switching.                      
Variabel 

Independen : 
Pergantian 

Manajemen, 
Kepemilikan 

Publik, 
Financial 

Distress dan 
Ukuran KAP. 

Pergantian 
Manajemen, 
Kepemilikan 

Publik, Financial 
Distress tidak 
berpengaruh 

terhadap Auditor 
Switching. 

Sementara itu, 
Ukuran KAP 
berpengaruh  

negatif terhadap 
Auditor Switching. 

5 Ni Luh Paramita 
Novi Astuti dan I 
Wayan Ramantha 

(2014) 

 

Pengaruh Audit 
Fee, Opini 

Going Concern, 
Financial 

Distress dan 
Ukuran 

Perusahaan Pada 
Pergantian 

Variabel 
Dependen : 
Pergantian 
Auditor.                 
Variabel 

Independen : 
Audit Fee, Opini 
Going Concern, 

Ukuran 

Audit Fee, Opini 
Going Concern, 

Ukuran Perusahaan 
berperngaruh 

positif terhadap 
Pergantian Auditor 

sedangkan  
Financial Distress  
tidak berpengaruh 
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Auditor  

 

Perusahaan, 
Financial 
Distress. 

terhadap 
Pergantian Auditor. 

6 Putu Diah 
Satriantini, Ni 

Kadek Sinarwati 
& Lucy Sri 

Musmini. (2014) 

 

Pengaruh 
Pergantian 

Manajemen, 
Opini Audit, dan 

Ukuran KAP 
Terhadap 

Pergatain KAP 
Pada Perusahaan 

Estate dan 
Properti Yang 

Terdaftar di BEI 
Peridoe 2009-

2013. 

Variabel 
Dependen : 
Pergantian 

KAP.                  
Variabel 

Independen :  
Pergantian 

Manajemen, 
Opini Audit, dan 

Ukuran KAP. 

Pergantian 
Manajemen, Opini 
Audit dan Ukuran 

KAP tidak 
berpengaruh 

terhadap 
Pergantian KAP. 

7 Vita Wahyu 
Saputri dan 

Fatchan Achyani 
(2014) 

 

Analisis Faktor–
Faktor Yang 

Mempengaruhi 
Pergantian 

Kantor Akuntan 
Publik (Studi 
Empiris Pada 
Perusahaan  

Manufaktur di  
Bursa Efek 
Indonesia) 

Variabel 
Dependen :  

Auditor 
Changes.                       
Variabel 

Independen : 
Auditor’s 

Reputation. Size 
Firm, Financial 

Distress, and 
Management 

Chang 

Reputasi KAP 
berpengaruh 

negative terhadap 
Pergantian KAP, 

sedangkan 
Financial Distress, 

Pergantian 
Manajemen dan 

Ukuran Perusahaan 
tidak berpengaruh 

terhadap pergantian 
KAP. 

8 Luki Arsih & 
Indah 

Anisykurlillah 
(2015) 

Pengaruh Opini 
Going Concern, 

Ukuran KAP 
dan 

Profitabilitas 
Terhadap 

Variabel 
Dependen: 

Audit 
Switching.                        
Variabel 

Independen: 

Opini Going 
Concern, 

Profitabilitas dan 
Ukuran KAP tidak 

berepengaruh 
terhadap Audit 
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 auditor 
Switching. 

 

Opini Going 
Concern, 

Profitabilitas  
dan Ukuran 

KAP. 

Switching. 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

   

    

  Sumber: Olahan Penulis (2016) 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian 

sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelitian seperti 

gambar diatas. Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa penulis meneliti 

hubungan antara ukuran KAP, financial distress, ukuran perusahaan dan opini audit 

dengan audit switching. 

financial distress (X2) 

Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran KAP (X1) 
 

Audit 
switching 

(Y) 

Opini Audit (X4) 
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2.4. Hipotesis 

Dari hasil analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit switching 

yang berupa variabel ukuran KAP, financial distress, ukuran perusahaan dan opini 

audit. Akan dilakukan pengujian apakah keempat variabel akan berpengaruh terhadap 

audit switching  pada perusahaan sektor tambang periode 2010-2015. 

2.4.1. Pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching 

Pada penelitian Juliantri dan Rasmini (2013) menyatakan perusahaan akan 

berafiliasi dengan KAP big four karena menganggap kualitas audit yang lebih baik 

serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan reputasi perusahaan di mata 

pengguna laporan keuangan. Aprillia (2013) untuk meningkatkan kreadibilitas 

laporan keuangan dan untuk menarik investor, perusahaan akan menggunakan jasa 

audit dari KAP big four, hal ini yang menjadi dasar perusahaan besar tidak berpindah 

dari KAP big four. 

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa 

KAP big four memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan audit switching secara 

voluntary. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang pertama sebagai berikut: 

H1: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

2.4.2. Pengaruh financial distress terhadap audit switching 

Posisi keuangan memiliki implikasi penting dalam mempertahankan 
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perusahaan. Perusahaan yang bangkrut dan mengalami posisi keuangan yang tidak 

sehat lebih mungkin untuk memilih auditor yang memiliki independensi yang tinggi, 

untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur serta 

mengurangi risiko (Francis dan Wilson 1988 dalam Chadegani et.al 2011). 

Pada penelitian Saputri dan Achyani (2014) menyatakan perusahaan yang 

mengalamai financial distress akan memungkinkan melakukan perpindahan KAP dan 

cenderung memilih KAP yang lebih mudah untuk diintervensi, sehingga perusahaan 

dapat menerima opini audit sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar  kemungkinan perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan maka semakin besar perusahaan melakukan audit 

switching. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang kedua sebagai berikut: 

H2: Financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Switching 

Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total asset, perusahaan besar 

cenderung untuk beralih ke KAP yang besar karena adanya tuntutan kondisi 

operasional perusahaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan auditor yang 

mempunyai keahlian lebih dan perusahaan besar cenderung lebih rendah untuk 

berganti KAP dibanding perusahaan kecil (Saputri dan Achyani 2014). 
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Perusahaan  besar biasanya lebih rumit dalam operasional oleh karena itu, 

diperlukan auditor dengan keahlian lebih yang berhubungan dengan KAP besar 

(Willenborg 1999 dalam Chadegani et al, 2011). Menurut penelitian Astuti dan 

Ramantha (2014) semakin besar perusahaan membutuhkan auditor dengan reputasi 

yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan shareholders.  

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar perusahaan maka 

kemungkinan  terjadinya audit switching semakin sering. Jadi, dapat ditarik hipotesis 

yang ketiga sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

2.4.4. Pengaruh  Opini Audit Terhadap Audit Switching 

Menurut Juliantari dan Rasmini (2013) Klien yang sudah menerima opini 

WTP cenderung tidak mengganti auditornya, sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan pemerintah. Perusahaan akan terus mencari auditor yang akan memberikan 

opini yang sesuai dengan harapannya (opinion shopping) dan selama itu perusahaan 

akan terus memberhentikan auditor yang tidak sesuai harapan (Gunady dan 

Mangoting 2013). Opini audit merupakan cerminan dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menginginkan opini audit 

wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangannya. Menurut Astrini dan Muid 

(2013) Semakin terganggu kondisi kesehatan perusahaan maka kemungkinan 

perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian akan semakin besar. 
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Penelitian yang dilakaukan Arsih dan Anisykurillah (2015) menyatakan opini 

diberikan auditor yang tidak sesuai dengan keinginan maka manajer merasa perlu 

untuk melakukan audit switching. 

Berdasarkan pernyataan diatas, jika opini selain wajar tanpa pengecualian 

diberikan oleh auditor maka terjadinya audit switching yang dilakukan pada 

perusahaan. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang keempat sebagai berikut: 

H4:  Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit switching. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam 

sektor pertambangan. Pada penelitian terdahalu sampel yang digunakan adalah 

perusahaan sektor non-jasa seperti perusahaan manufaktur, maka pada penelitian ini  

peneliti menggunakan sektor tambang untuk membedakan dari sampel penelitian 

terdahulu. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2012). 

Kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor industri tambang yang listing di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian dari tahun 2010 sampai 2015. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari 

tahun 2010 sampai tahun 2015. 

3. Seluruh Perusahaan tambang yang melakukan audit switching secara 

voluntary. 

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, 
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kecuali perusahaan yang melakukan audit switching secara voluntary. 

5. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

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

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

 

3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

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

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder  yang  berasal  dari  

laporan  keuangan  auditan  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data 

seksi silang (cross section) Winarno (2011:2.5). Data panel memiliki karakteristik 

yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu Winarno, 

(2011:2.5). 
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3.3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dari perusahaan sektor tambang periode 2010-2015. 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan 

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

peraturan regulator yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan 

laporan audit didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Periode data 

adalah tahun 2010-2015 

 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

audit switching . Variabel independen yaitu ukuran KAP, financial distress, ukuran 

perusahaan dan opini audit yang akan diproksikan dengan KAP big four, Altman Z 
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score, total asset dan opini wajar tanpa pengecualian. 

3.4.1. Audit Switching ( Variabel Y Dependen) 

Audit switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan 

baik secara voluntary maupun secara mandatory. Variabel ini merupakan variabel 

dummy yang akan bernilai 1 bila perusahaan melakukan audit switching secara 

voluntary dan bernilai 0 bila perusahaan tidak melakukan audit switching secara 

voluntary (Saputri dan Achyani 2014) 

3.4.2. Ukuran KAP (Variabel X Independen) 

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

KAP yang berafiliasi dengan perusahaan yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu 

perusahaan yang berafiliasi dengan KAP big four dan perusahaan yang tidak 

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

akan bernilai 1 untuk KAP big four dan bernilai 0 untuk KAP non big four (Arsih dan 

Anisykurillah 2015). 

3.4.3. Financial Distress (Variabel X Independen) 

Menurut Altman (1968) variabel financial distress dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan metode Altman Z score. Z score merupakan model 

untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. model persamaan Altman Z 

score adalah sebagai berikut:  

Z = .012x1 + .014x2 + .033x3 + .006x4 + .999x5 
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Dimana 

x1 =Working capital to total assets 

x2 = Retained Earnings to total assets 

x3 = Earnings before interest and taxes to total assets ratio 

x4 = Market value equity to Book value of total debt ratio 

x5 = Sales to total assets 

Z    = Overall Index 

Menurut Aprilla (2013) perusahaan yang dikategorikan mengalami financial 

distress dengan hasil perhitungan Z-Score < 1,81. 

3.4.4. Ukuran Perusahaan (Variabel X Independen) 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang 

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

dimiliki perusahaan klien yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan pada 

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

dihitung dengan melakukan logaritma natural atas total aset perusahaan (Nasser et al., 

2006).  

3.4.5. Opini Audit (Variabel X Independen) 

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

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

dummy jika perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian maka diberikan 
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nilai 1. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa 

pengecualian  maka diberi nilai 0 (Astrini dan Muid 2013). 

 

Tabel 3.1 

Rangkuman Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Ket. 

 Dependen     

1 Audit switching Audit switching 

merupakan 

pergantian KAP 

yang dilakukan 

oleh perusahaan 

baik secara 

voluntary 

maupun secara 

mandatory. 

Kode 1 bila 

perusahaan 

melakukan audit 

switching dan 

bernilai 0 bila  

perusahaan tidak 

melakukan audit 

switching. 

Nominal 

 Independen    

1 Ukuran KAP Skala besar atau 

kecilnya sebuah 

KAP yang 

Kode 1 untuk 

KAP big four 

dan bernilai 0 

Nominal 
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dibedakan 

dalam dua 

kelompok yang 

digunkan oleh 

perusahaan. 

untuk KAP non 

big four 

2 Financial Distress Financial 

distress adalah 

keadaan 

perusahaan yang 

mengalami 

kesulitan 

keuangan dan 

memungkinkan 

terjadinya 

kebangkrutan 

Z = .012X1 + 

.014X2 + 

.033X3 + 

.006X4 + 

.999X5 

where 

X1 . Working 

capital to Total 

assets 

X2 = Retained 

Earnings to 

Total assets 

X3 _ Earnings 

before interest 

and taxes to 

Interval 

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



39 
 

  Indonesia Banking School 

Total assets 

X4= Market 

value equity to 

Book value of 

total debt 

X5 = Sales to 

Total assets 

Z = Overall 

Index. 

3 Size Nilai yang  

menunjukan 

besarnya ukuran 

sebuah 

perusahaan. 

Variabel ini 

diukur dengan 

log natural total 

asset perusahaan 

rasio 

4 Opini Audit merupakan 

pernyataan 

pendapat yang 

diberikan oleh 

auditor dalam 

menilai 

Kode 1 jika 

perusahaan 

memperoleh 

opini wajar 

tanpa 

pengecualian. 

Nominal 
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kewajaran 

penyajian nilai-

nilai material 

dalam sebuah 

laporan 

keuangan 

perusahaan yang 

diauditnya. 

Kode 0 jika 

perusahaan 

mendapatkan 

opini selain 

wajar tanpa 

pengecualian. 

     Sumber: Olahan Penulis (2016) 

3.5. Model Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis 

(analisis regresi logistic biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) dengan menggunakan alat statistik SPSS 23. Regresi 

logistik dapat dikatakan keinginan menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

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

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

dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan variabel independennya kombinasi 

antara metric dan non metric. Gujarati (2007) menyatakan bahwa model probabilitas 

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

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

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



41 
 

  Indonesia Banking School 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya suatu atribut. 

penelitian ini, y = 1 melakukan audit switching, sedangkan y = 0 jika tidak melakukan 

audit switching.  

Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan dengan 

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

diperlukan untuk p-value. Logit audit switching (AS) merupakan log dari peluang (odds 

ratio) dengan kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan 

regresi logistik menjadi:   

 

Logit AS = ln 
  

    
  = ln (odds)  

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

 

ln 
  

    
  = α + β1KAP + β2FD + β3SIZE + β4OPINI + e 

Keterangan:  

ln 
  

    
   :  simbol yang menunjukan probabilitas audit switching  

α  : Konstanta 

β1- β4  : Koefisien Regresi  

KAP  : Ukuran KAP 

FD  : Financial Distress  

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

OPINI  : Opini Audit  
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e  : Error 

3.6. Metode Penelitan 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

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

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

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

3.6.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya 

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

mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika variabel 

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

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (2016:103). 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen (Gujarati, 2007). Uji Multikolinearitas merupakan satu-satunya uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, uji asumsi klasik lainnya tidak 

dilakukan karena ini merupakan penelitian dengan model regresi logistik sedangkan 

uji asumsi klasik lainnya digunakan untuk model regresi linear (berganda) atau untuk 

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

menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas 

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

korelasi di antara variabel independen. Pada pengujian multikolinearitas nilai korelasi 

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

multikolinearitas. 

3.6.3. Overall Test 

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Untuk 

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

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

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. 

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

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

3.6.4. Menguji Kelayakan Model Regresi 

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

test memastikan bahwa tidak ada kelemahan kesimpulan dari model yang diperoleh. 

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

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

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

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

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

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

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

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya Ghozali (2016:329). 

Ho: model mampu untuk menjelaskan data  

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 

3.6.5. Nagelkerke R Square 

Menurut Ghozali Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien 

Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti 

nilai  R²  pada  multiple linear regression. “Nagelkerke R Square memiliki nilai yang 

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

dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit” Ghozali (2013). 

3.6.6. Classification Plot 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistic 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap 

prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model 

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

Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat ukuran KAP, 

financial distress,  pengaruh ukuran perusahaan,  opini audit, terhadap audit switching 

secara parsial. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi alpha (α) 5%. Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasis variabel dependen ecara parsial (Ghozali, 2013). Uji parsial (t 

test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen  (Gujarati, 2007). 

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan. 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan. 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negative. 

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

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitain 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan tambang yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2015 yang dipilih menggunakan 

metode purposive sampling. Berdasarkaan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III, 

dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2015 dengan data observasi sebanyak 93. Ringkasan 

prosedur dalam pemilihan sampel dapat dilihat pada table 4.1 : 

Tabel 4.1  

 Prosedur pemilihan Sampel  

Keterangan Jumlah 
Total Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 41 
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tidak dalam mata uang 
rupiah dan tidak melakukan audit switching (9) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap  yang dibutuhkan dalam 
penelitian 

(13) 

Total Perusahaan 19 
19 perusahaan × 6 tahun (periode 2010-2015) 114 
Data Outlires (21)  

Sampel  93 
observasi 

  

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



47 
 

  Indonesia Banking School 

Nama-nama perusahaan sektor tambang yang menjadi sampel penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel 

No Kode  Nama perusahaan 
1 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 
2 ARTI PT Ratu Prabu Energi Tbk 
3 ATPK PT ATPK Resources Tbk 
4 BIPI PT Benakat Integra Tbk 
5 BUMI PT  Bumi Resources Tbk 
6 CITA PT Cita Mineral Investindo Tbk 
7 CKRA PT Cakra Mineral Tbk 
8 CTTH PT Citatah TBK 
9 DOID PT Delta Dunia Makmur Tbk 
10 ELSA PT Elnusa Tbk 
11 INCO PT Vale Indonesia Tbk 
12 KKGI PT Resource Alam Indonesia Tbk 
13 MITI PT Mitra Investindo Tbk 
14 MYOH PT Samindo Resources Tbk 
15 PKPK PT Perdana Karya Perkasa Tbk 
16 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
17 RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk 
18 SMMT PT Golden Eagle Energy Tbk 
19 TINS PT Timah (Persero) Tbk 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1. Statistik Deskriptif  

Uji statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi dari 

suatu data dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata–rata 

(mean), dan standar deviasi dari masing–masing variabel. Berikut ini hasil uji  

statistik deskriptif data penelitian: 

Table 4.3 

 

          Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Statistik  deskriptif menunjukan nilai minimum, maksimum, mean dan std. 

deviation pada setiap variabel.  Pada table 4.3 terdapat variabel dependent yaitu audit 

switching dan variabel independent yaitu ukuran KAP, financial distress, ukuran 

perusahaan dan opini audit. Berdasarkan tabel 4.3 dengan sampel sebanyak 93 dari 19  

perusahaan yang termasuk ke dalam sektor tambang. Audit switching merupakan 

variabel dependent untuk menunjukan pergantian KAP yang dilakukan perusahaan 
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secara voluntary. Pada audit switching terdapat nilai minimum sebesar 0, nilai 

maksimum sebesar 1, nilai mean sebesar 0.48  dan nilai std. deviasi sebesar 0.502. 

nilai mean lebih kecil dari nilai std. deviasi, sehingga dapat disimpulkan nilai yang 

paling sering muncul adalah 0 dibandingkan 1, dimana niali 0 merupakan kode untuk 

perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP. Jadi pada perusahaan tambang 

lebih sering yang tidak melakukan audit switching yaitu sebanyak 48 dari pada yang 

melakukan audit switching sebanyak 45 dari 93 sampel. 

Ukuran KAP merupakan variabel untuk menunjukan ukuran KAP yang 

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

big four dan non big four. Pada tabel 4.3 terlihat nilai minimum dari ukuran KAP 

adalah 0, nilai maksimum adalah 1, nilai mean sebesar 0.42 dan nilai dari std. deviasi 

sebesar 0.496. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa nilai mean lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai std.deviasi. Berarti nilai yang sering muncul adalah 0, 

yang merupakan kode untuk KAP non big four. Perusahaan tambang lebih banyak 

menggunkan KAP non big four yaitu sebesar 54 dari pada yang menggunakan KAP 

big four sebesar 39  dari 93 sampel. 

Financial distress merupakan variabel untuk melihat kemungkinan 

kebangkrutan pada perusahaan, variabel ini diukur menggunakan Altamn Z Score. 

Dapat diligat dari nilai  terendah dari variabel financial distress sebesar 1  dan nilai 

tertinggi sebesar 58, rata-rata dari variabel ini sebesar 4.93 dan nilai std. variasi yaitu 

sebesar 7.738. berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa mean lebih kecil dari 
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dari pada std. deviasi.  Perusahaan tambang yang menglami financial distress hanya 

24 perusahaan, ini dilihat dari hasil perhitungan Z-Score  yaitu jika nilai financial 

distress < 1,81. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel financial distress 

tergolong  tidak baik karena nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

standar deviasinya, yang menunjukkan bahwa data dalam variabel ini tidak 

terdistribusi dengan baik (Gujarati, 2007). 

 SIZE variabel yang digunakan untuk melihat dan menunjukkan besar 

kecilnya ukuran perusahaan klien. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan. Dapat dilihat  nilai terendah dari variabel 

SIZE sebesar  23 yang diperoleh dari perhitungan PT Golden Eagle Energy Tbk tahun 

2011 dan nilai tertinggi pada  variabel SIZE sebesar  37 yang diperoleh dari 

perhitungan PT Samindo Resources Tbk tahun 2012. Nilai rata-rata variabel SIZE 

adalah 28.56, sedangkan standar deviasinya adalah 2.021. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penyebaran data variabel SIZE tergolong baik karena nilai standar 

deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa 

data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik (Gujarati, 2007).  

Opini audit menunjukan opini yang diberikan oleh auditor terhadap laporan 

keuangan yang diauditnya. dan opini audit terbagi menjadi dua yaitu opini wajar 

tanpa pengecualian dan opini selain wajar tanpa pengecualian. Pada tabel 4.3 terlihat 

nilai minimum dari opini audit adalah 0, nilai maksimum adalah 1 dan nilai mean 

sebesar 0.94 yang lebih besar dari std. deviasi sebesar 0.247. Berarti nilai yang sering 
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muncul adalah 1, yang merupakan kode opini wajar tanpa pengecualian. Perusahaan 

tambang lebih banyak yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian  

sebesar 87 sampel dari pada opini selain wajar tanpa pengecualian sebanyak 6 sampel 

dari 93 sampel. 

4.2.2. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independen, dan data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Tabel 4.4 

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Pada tabel 4.4 menunjukan korelasi antar variabel, syarat untuk menguji 

multikolinearitas adalah dengan melihat koefisien korelasi antar variabel. Apabila 

koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar 
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variabel independen tidak ada unsur multikolinearitas. Pada tabel 4.4 diatas 

menunjukkan semua nilai yang didapat dari korelasi antar variabel kurang dari 0,85. 

Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan satu sama 

lain. Berikut adalah hasil uraian multikolinearitas, pada ukuran KAP menunjukan 

constant sebesar 55.8, pada financial distress menunjukan nilai –19.5, pada ukuran 

perusahaan menujukan nilai -59.7, pada opini audit menunjukan nilai -1.9. Sedangkan 

financial distress menunjukan constant sebesar -14.9, pada ukuran KAP menunjukan 

nilai -19.5, ukuran perusahaan menujukan nilai 11.1, pada opini audit menunjukan 

nilai 6.5. Sedangkan ukuran perusahaan constant sebesar -97.3, pada ukuran KAP 

menunjukan nilai  -59.7, pada financial distress menunjukan nilai 11.1, pada opini 

audit menunjukan nilai 2.1.  Sedangkan opini audit menunjukan constant sebesar -

24.2, ukuran KAP menunjukan nilai , pada financial distress menunjukan nilai 6.5, 

ukuran perusahaan menujukan nilai 2.1.   Dapat diliha diatas tidak ada hubungan 

variabel satu sama lain. dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. 

4.2.3. Overall Test 

Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan adalah berupa 

kategori. Kategori 1 bila perusahaan melakukan audit switching dan kategori 0 bila 

perusahaan tidak melakukan audit switching. Langkah pertama dalam uji regresi 

logistik adalah menilai overall fit model terhadap data.  
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Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak 

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

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

(block number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL 

akhir menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.5 

Hasil Overall Model Fit Test 1 

 

                   Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Tabel 4.6 

Hasil Overall Model Fit Test 2 

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Pada tabel 4.5 dan 4.6 menunjukkan perbandingan nilai antara -2 log 

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

-2 log likelihood terlihat bahwa nilai blok awal (Block Number = 0) adalah 128.829 

dan nilai -2 log likelihood pada blok akhir (Block Number = 1) adalah 109.909, hal itu 

menunjukan -2 log likelihood mengalami penurunan sebesar 18.92. Dengan adanya 

penurunan nilai tersebut menunjukkan keseluruhan model regresi logistik yang 

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

(Ghozali, 2013). 
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4.2.4. Goodness of Fit 

Goodness of fit merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

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

and Lemeshow’s goodness of fit test statistic sama dengan atau kurang dari 0.05, 

maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan 

nilai observasinya sehingga goodness of fit test tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s 

goodness of fit test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model 

dapat diterima karena cocok dengan data observasinya Ghozali (2016:329). 

Ho: model mampu menjelaskan data  

Ha: model tidak mampu menjelaskan data 

Tabel 4.7 

 

       Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodness of fit sebesar 5.770 dengan probabilitas signifikansi 0.673 lebih besar dari 
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0.05 sehingga Ho tidak dapat ditolak atau diterima karena model regresi mampu 

untuk menjelaskan data. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa model 

mampu menjelaskan pengaruh ukuran KAP (KAP), financial distress (FD), ukuran 

perusahaan (SIZE) dan opini audit (OPINI) terhadap probabilitas audit switching. 

4.2.5. Nagelkerke R-Square 

Nagelkerke R Square menunjukan besarnya nilai koefisien determinasi dalam 

model regresi logistic. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya yang 

terdapat dalam model regresi logistik. Nagelkerke R Square memiliki nilai yang 

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

dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.8 

 

          Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s R Square 

sebesar 0.246. Ini menggambarkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, 

yaitu ukuran KAP, financial distress, ukuran perusahaan dan opini audit. Dapat  

memprediksi variabel dependen yaitu audit switching sebesar 24.6%. Sedangkan 

75.4% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model misalnya variabel profitabilitas, 

pergantian manajemen, dan audit fee. Agar sebuah model menjadi goodness of fit 

maka variabel lain yang  akan digunakan untuk memprediksi variabel dependen audit 

switching, nilai Nagelkerke’s R Square harus mendekati 1.  

4.2.6. Classification Plot 

Classification plot digunakan untuk pengujian yang menilai kecocokan model 

regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data 

observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2013). 

Tabel klasifikais untuk menghitung nilai estimasi yang bena dan salah.  Pada 

kolom merupakan nilai prediksi dari variabel independen dan 1 untuk hasil sukses, 

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

observasi sesungguhnya dari variabel dependen 1 untuk nilai sukses sedangkan o 

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

pada tingkat diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%.  (ghozali, 2016) 
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Tabel 4.9 

 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

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

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

switching dengan kode 0 yaitu sebanyak 48 sampel perusahaan. Dari hasil observasi 

menyatakan bahwa ada 18 sampel perusahaan yang termasuk kedalam kategori 

perusahaan yang kemungkinan melakukan audit switching sehingga ketepatan 

klasifikasinya adalah sebesar 62.5%. Sedangkan prediksi perusahaan yang 

kemungkinan melakukan audit switching dengan kode 1 adalah sebanyak 45 sampel 

perusahaan, namun hasil observasi menunjukkan ada 16 sampel perusahaan tersebut 

termasuk kategori perusahaan yang kemungkinan tidak melakukan aduit switching,  

jadi ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 64.4%. Secara keseluruhan ketepatan 

klasifikasi adalah 63.4%. Karena nilai keakuratannya diatas 50%, maka disimpulkan 

bahwa variabel ukuran KAP (KAP), financial distress (FD), ukuran perusahaan 
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(SIZE) dan opini audit (OPINI) kemungkinan mampu memprediksi perusahaan 

melakukan audit switching.  

4.2.7. Model Regresi Logistik 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 

kecenderungan (odds ratio) (Ghozali, 2013). 

  Tabel 4.10 

Variables in the Equation 

   

 Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Berdasarkan tabel 4.10, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

ln 
  

    
  = -17.544 – 1.250KAP – 0.026FD + 0.616SIZE + 0.578OPINI + e 
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Odds ratio pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kecenderungan 

variabel-variabel independen terhadap audit switching perusahaan . Nilai odds ratio 

pada tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut:  

a. Ukuran KAP (KAP) 

Koefisien regresi untuk variabel KAP adalah sebesar 1.250. Hal ini 

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

0.286, artinya jika koefisien ukuran KAP menurun satu satuan, maka 

kecenderungan perusahaan melakukan audit switching akan meningkat 0.286 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

b. Financial Distress (FD) 

Koefisien regresi untuk variabel FD adalah sebesar 0.026. Hal ini 

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

0.974, artinya jika koefisien financial distress menurun satu satuan, maka 

kecenderungan perusahaan melakukan audit switching akan meningkat 0.974 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c. Ukuran Perusahaan (SIZE)  

Koefisien regresi untuk variabel size adalah sebesar 0.578. Hal ini 

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

1.851, artinya jika koefisien ukuran perusahaan menurun satu satuan, maka 
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kecenderungan perusahaan melakukan audit switching akan meningkat 1.851 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Opini Audit (OPINI) 

Koefisien regresi untuk variabel OPINI adalah sebesar 0.616. Hal ini 

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

1.782, artinya jika koefisien opini audit menurun satu satuan, maka 

kecenderungan perusahaan melakukan audit switching akan meningkat 1.782 

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.8. Partial Test 

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasis variabel dependen 

ecara parsial (Ghozali, 2013). Uji t yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi dari variabel independen secara individual berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari 

persamaan uji t adalah sebagai berikut:      

 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Astrid Ramadanti, Ak.-IBS, 2017



62 
 

  Indonesia Banking School 

 Tabel 4.11 

Variables in the Equation 

 

    Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

 

Hipotesis 1: Ukuran KAP  berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, variabel ukuarn KAP (KAP) memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0.033 dan nilai β ukuran KAP (KAP) sebesar -1.250. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ukuran KAP (KAP) berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit switching  karena tingkat signifikansi kurang dari α = 0,05 dengan arah 

pengaruh negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran KAP (KAP) memiliki 

pengaruh negative signifikan terhadap audit switching, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini terbukti berpengaruh. 

Hipotesis 2: Financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, variabel financial distress (FD) memiliki nilai 

p-value (Sig.) adalah 0.538 dan nilai β financial distress (FD) sebesar -0.026. Hasil 
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ini menunjukkan bahwa financial distress (FD) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit switching karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 dengan 

arah pengaruh negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa financial distress (FD) tidak 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap audit switching, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini tidak terbukti 

atau ditolak. 

Hipotesis 3: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit 

switching  

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki 

nilai p-value (Sig.) adalah 0.001 dan nilai β ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.616 . 

Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan 

terhadap audit switching karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 dengan 

arah pengaruh positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap audit switching, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini terbukti berpengaruh. 

Hipotesis 4: Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, variabel opini audit (opini) memiliki nilai p-

value (Sig.) adalah 0.646 dan nilai β opini audit (opini) sebesar 0.578. Hasil ini 

menunjukkan bahwa opini audit (opini) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

audit switching karena tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 dengan arah 

pengaruh positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini audit (opini) tidak 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap audit switching, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini tidak terbukti 

dan ditolak. 

 
4.3.    Analisis Hasil   

4.3.1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap audit switching 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel ukuran KAP dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan ukuran KAP menunjukan 

hasil berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap audit switching. Hal 

tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.1250 dan probabilitas 

sebesar 0.033 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, jika 

perusahaan berafiliasi pada KAP big four akan memiliki probabilitas yang lebih kecil 

untuk melakukan audit switching. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ekka Aprillia 

(2013) dan Ni Wayan Ari Juliantari & Ni Ketut Rasmini (2013). Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian Putu Diah Satriantini, Ni Kadek Sinarwati & Lucy Sri 

Musmini (2014). 

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah perusahaan apabila sudah 

berafililasi KAP big four maka kemungkinan mengganti KAP non big four sangat 

kecil, perusahaan akan tetap berafililasi dengan KAP big four. Ini dikarenakan pada  

KAP big four  adanya auditor yang spesifik untuk mengaudit perusahaan yang tidak 

hanya menilai dari segi laporan keuangan tetapi juga menilai dari faktor eksplorasi, 

pengembangan dan konstruksi, produksi dan pengelolaan. Sedangkan pada KAP non 
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big four tenaga auditor yang spesifik terbatas ini dikarenakan jumlah karyawan lebih 

sedikit dari KAP big four.   

Hasil ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap audit switching 

juga dikuatkan pada grand teori yang dijelaskan pada agensi teori bahwa auditor 

sebagai pihak monitoring cost, dimana principal merasa auditor tidak dapat 

mengawasi agent atau menemukan kesalahan serta hal lain yang berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan yang tidak benar maka principal akan mengganti auditornya. 

Perusahaan yang sudah berafiliasi dengan big four  jarang melakukan audit switching. 

Ini dikarenakan KAP big four sudah mempunyai spesifikasi auditor pada bidang 

khusus, sehingga auditor dapat memenuhi tugas pada perusahaan tersebut.  

4.3.2. Pengaruh financial distress terhadap audit switching 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel financial distress dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa financial distress menunjukan hasil  tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap audit switching. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien 

regresi sebesar 0.26 dan probabilitas sebesar 0.538 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. Artinya, kondisi keuangan perusahaan yang dalam kesulitan 

tidak berpengaruh dalam melakukan audit switching. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Gunady dan Mangoting (2013) menyatakan  financial distress berpengaruh 

positif terhadap  audit switching. Sedangkan hasil berbeda di tunjukan oleh Aprillia 

(2013), Astuti dan Ramantha (2014) dan Saputri dan Achyani (2014) menyatakan 

financial distress tidak berpengaruh terhadap audit switching.  
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Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor dalam perusahaan agar dapat 

berjalan dengan baik dan dikatakan perusahaan sehat. Pada saat kondisi keuangan 

dalam keadaan kesulitan atau dapat dikatakan financial distress, saat dimana 

perusahaan memiliki kewajiban lebih besar dari assetnya. Kondisi keuangan 

perusahaan yang mengalami kesulitan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan 

yang tidak berkualitas, serta opini audit yang akan dikeluarkan tidak sesuai. Namun 

dengan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa laporan keuangan yang 

tidak berkualitas tidak hanya disebabkan dari faktor financial distress tetapi ada 

faktor lainnya. Perusahaan yang mengalamai keadaan financial distress jarang yang 

akan melakukan audit switching, ini dikarenakan fee start up saat auditor memulai 

pertama kali untuk mengaudit sebuah perusahaan akan lebih besar biayanya.  

4.3.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit switching 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel ukuran perushaan (SIZE) dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perushaan (SIZE) menunjukan hasil 

berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap audit switching. Hal 

tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.616 dan probabilitas 

sebesar 0.01 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Artinya, jika 

perusahaan yang memiliki asset yang lebih besar akan memiliki probabilitas yang 

lebih besar juga untuk melakukan audit switching. Hasil penelitian sesuai dengan 

penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap audit switching. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Vita wahyu Saputri dan Fatchan Achyani (2014) & Fillani Gunady dan Yeni 
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Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit switching.  

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah ukuran perusahaan yang dapat 

dikatagorikan sebagai perusahaan besar yang memiliki modal yang dapat memenuhi 

jangka pendek maupun panjang dan jumlah asset lebih besar daripada hutang 

perusahaan. Perusahaan besar biasanya mempunyai kegiatan yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan sedang atau kecil. Sehingga membutuhkan auditor 

yang dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Sedangkan menurut 

Saputri dan Achyani (2014) ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total asset, 

perusahaan besar cenderung untuk beralih ke KAP yang besar karena adanya tuntutan 

kondisi operasional perusahaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan auditor 

yang mempunyai keahlian lebih dan perusahaan besar cenderung lebih rendah untuk 

berganti KAP dibanding perusahaan kecil. 

4.3.4. Pengaruh opini audit terhadap audit switching 

Berdasarkan uji parsial di atas, hasil variabel opini audit dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa opini audit menunjukan hasil  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap audit switching. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi 

sebesar 0.578 dan probabilitas sebesar 0.646 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Artinya, opini yang dikeluarkan oleh auditor tidak berpengaruh dalam 

melakukan audit switching. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunady dan 

Mangoting (2013) opini audit berpengaruh positif terhadap audit switching. 

Sedangkan hasil berbeda ditunjukan pada penelitian Satriantini, Sinarwati dan 
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Musmini (2014), Astrini dan Muid (2013) dan Juliantari dan Rasmini (2013) opini 

audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

 Opini audit mencerminkan keadaan pada perusahaan, maka perusahaan akan 

berusaha mendapatkan opini yang baik. Opini wajar tanpa pengecualian dapat 

dikatakan perusahaan dalam keadaan wajar dari segi aktivitas perusahaan yang 

dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Perusahaan yang mendapatkan opini 

selain wajar tanpa pengecualian biasanya akan terkesan mempunyai masalah dalam 

aktivitas perusahaannya. Namun dengan hasil penelitian ini memberikan bukti 

empiris bahwa keadaan perusahaan yang kurang baik tidak hanya dilihat dari faktor 

opini audit saja tetapi juga faktor lainnya. Perusahaan yang mendapatkan opini wajar 

tanpa pengecualian jarang yang melakukan audit switching. jika perusahaan 

melakukan pergantian KAP, maka auditor baru akan berusaha mempelajari 

perusahaan lebih dalam. Dimana ada kemungkinan permasalahan yang ditemukan 

dan timbul lebih banyak. Sedangkan menurut Juliantari dan Rasmini (2013) 

perusahaan akan mendapatkan opini yang sama jika mengganti KAP, dikarenakan 

auditor baru akan mencari informasi kepada auditor lama. 

 Hasil ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap audit 

switching, juga diperkuat dengan grand teori yaitu teori agensi. Dimana auditor 

adalah pihak penengah atau pihak ketiga sebagai monitoring cost. Perusahaan yang 

besar tidak terfokus hnaya pada suatu bidang saja, tetapi juga mempunyai bidang lain 

nya dalam perusahaan. maka dari itu perusahaan besar memerlukan auditor yang 

dapat menguasai bidang-bidang pada perusahaan. Hal ini berhubungan dengan peran 
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auditor sendiri sebagai monitoring cost, jika auditor tidak dapat memahami bidang 

pekerjaan pada perusaahan maka audit switching akan terjadi. 

 

4.4.    Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi audit switching pada perusahaan tambang periode 2010-2015 

diperoleh hasil bahwa variabel ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit switching. Ukuran KAP berpengaruh signifikan 

dengan arah negatif terhadap audit switching. perusahaan dalam menentukan KAP 

yang akan berafiliasi harus mempertimbangkan kegiatan pada perusahaannya. Tidak 

semua KAP non big four yang memiliki auditor yang spesifik dalam suatu bidang 

tertentu. Contohnya pada perusahaan tambang, auditor  juga harus memahami tidak 

hanya laporan keuangan tetapi juga harus memahami dari faktor eksplorasi, 

pengembangan, produksi dan pengelolaan. Ini menjadi dasar perusahaan akan 

berafiliasi dengan KAP big four. Sedangkan dampak negatifnya pemikirian 

perusahaan akan meanggap bahwa KAP big four lebih baik dibandingkan non big 

four, serta membuat perusahaan memaksakan berafiliasi menggunakan KAP big four.  

Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap audit switching. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran 

perusahaan yang diukur dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Dikarenakan 

perusahaan besar biasanya memiliki lebih dari satu kegiatan dan kemungkinan 

adanya pertumbuhan pada perusahaan. Perusahaan akan mengganti KAP dan 
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berafiliasi dengan KAP yang dirasa mampu menguasai dalam kegiatan perusahaan. 

sedangkan dampak negatif nya perusahaan besar melakukan pergantian auditor 

memang hal yang wajar tapi tidak wajar jika pergantian itu dilakukan sebelum waktu 

yang ditentukan. Jika pergantian auditor dilakukan maka kegiatan perusahaan akan 

tergntanggu juga. 

Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi auditor pada perusahaan 

yang melakukan audit switching. Auditor dapat memperhitungkan ukuran perusahaan 

dan ukuran KAP tersebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi audit switching  

pada perusahaan secara voluntary. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai  “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Switching Pada Perusahaan Sektor 

Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015”. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 19 perusahaan tambang yang 

terdaftar di BEI. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:  

1. Ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap audit switching. Ini 

dikarenakan jika perusahaan telah berafiliasi dengaan KAP big four maka 

semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan audit switching. 

2. Financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap audit switching. Ini 

dikarenakan perusahaan yang melakukan audit switching tidak dilihat hanya dari 

kondisi keuangan saja. 

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit switching. Ini 

dkarenakan semakin besar sebuah perusahaan maka kemungkinan adanya audit 

switching terjadi.   

4. Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit switching. ini 

dikarenakan perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pegecualaian 

akan jarang langsung berganti KAP. 
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5.3. Saran 

Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang secara 

teoritis dapat mempengaruhi audit switching. Pada penelitini ini variabel 

independent yang digunakan yaitu ukuran KAP, financial distress, ukuran 

perusahaan dan opini audit hanya dapat mempengaruhi audit switching 

sebesar 24.6%. Sedangkan 75.4% dijelaskan oleh variabel lainnya seperti 

variabel profitabilitas, pergantian manajemen, dan audit fee.  

2. Peneliti selanjutnya diharapakan menggunakan sampel seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI karena untuk melihat audit switching yang terjadi di 

perusahaan-perusahaan Indonesia. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

tambang mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pemberian 

opini audit switching, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

yang dapat mempengaruhi secara signifikan adalah ukuran perusahaan dan 

ukuran KAP. Perusahaan besar akan lebih sering mengganti KAPnya, ini 

dikarenakan perusahaan tambang mempunyai kegiataan yang berbeda dari 

perusahaan-perusahaan sector lain, dimana auditor juga harus mengerti 

tentang pertambangan. Pada KAP non big four memiliki karyawan lebih 

sedikit, maka spesifik yang dimiliki belum tentu sesuai dengan kegiatan 
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perusahaan. lebih baik perusahaan memperhatikan KAP yang akan berafiliasi, 

sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan perusahaan tambang. 
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LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

Kode Tahun SWITCH KAP FD SIZE OPINI 
ANTM 2010 0 1 8.007641 30.14149 1 
ANTM 2011 0 1 3.833078 30.3524 1 
ANTM 2013 0 1 2.114182 30.71591 1 
ANTM 2015 0 1 1.35041 31.04404 1 
ARTI 2011 1 0 0.975184 28.00472 1 
ARTI 2012 1 0 0.734147 27.99026 1 
ARTI 2013 1 0 1.021934 28.08682 1 
ARTI 2015 1 0 1.381108 28.52682 1 
ATPK 2013 1 0 2.740912 28.02935 1 
ATPK 2014 1 0 1.893689 28.21651 1 
ATPK 2015 1 0 1.225441 28.20387 1 
CITA 2010 0 0 2.925102 27.98547 1 
CITA 2011 0 0 2.57327 28.24656 1 
CITA 2012 0 0 2.378484 28.30833 1 
CITA 2013 0 0 3.162818 28.95905 1 
CITA 2015 0 0 0.779721 28.6592 1 
CKRA 2010 0 0 0.679031 27.81355 0 
CKRA 2012 0 0 21.4665 27.82431 1 
CKRA 2014 0 0 37.1848 27.66489 1 
CKRA 2015 0 0 5.238145 27.6135 1 
CTTH 2010 0 0 2.002846 26.01971 1 
CTTH 2011 0 0 1.637518 26.10891 1 
CTTH 2012 0 0 1.407704 26.28947 1 
CTTH 2013 0 0 1.348233 26.5131 1 
CTTH 2014 0 0 1.121071 26.62604 1 
CTTH 2015 0 0 1.480821 27.1296 1 
ELSA 2010 0 1 2.607963 28.93354 1 
ELSA 2011 0 1 1.756449 29.11034 1 
ELSA 2012 0 1 2.069364 29.08837 1 
ELSA 2013 0 1 2.867276 29.106 1 
ELSA 2014 0 1 3.475971 29.07693 1 
ELSA 2015 0 1 2.046549 29.11433 1 
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Kode Tahun SWITCH KAP FD SIZE OPINI 
MITI 2010 0 0 2.633469 25.46754 1 
MITI 2011 0 0 3.854916 25.49367 1 
MITI 2012 0 0 4.585845 25.72413 0 
MITI 2013 0 0 4.288005 25.77947 1 
MITI 2014 0 0 2.631335 26.61678 1 
PKPK 2010 1 0 1.218679 26.87132 1 
PKPK 2011 1 0 1.378826 26.8799 1 
PKPK 2012 1 0 1.346074 26.70538 1 
PKPK 2013 1 0 1.168979 26.61366 1 
PTBA 2010 0 1 17.38537 29.79695 1 
PTBA 2011 0 1 9.993784 30.07399 1 
PTBA 2012 0 1 8.337273 30.1749 1 
PTBA 2013 0 1 6.398755 30.08866 1 
PTBA 2014 0 1 5.474177 30.32646 1 
PTBA 2015 0 1 3.106041 30.45798 1 
RUIS 2010 0 1 2.515151 27.11175 1 
RUIS 2011 0 0 1.520223 27.61684 1 
RUIS 2012 0 0 1.794896 27.79363 1 
RUIS 2013 0 0 1.877284 27.87627 1 
RUIS 2014 0 0 1.961412 27.86542 1 
RUIS 2015 0 0 2.006349 27.71881 1 

SMMT 2010 0 0 4.112015 23.45026 1 
SMMT 2011 0 1 1.452761 22.90054 0 
SMMT 2012 0 1 57.78893 26.89743 0 
SMMT 2013 0 1 20.09429 27.16365 1 
SMMT 2014 0 1 12.71484 27.3094 1 
SMMT 2015 0 1 0.651638 27.29245 1 
TINS 2010 1 1 8.488514 29.40277 1 
TINS 2011 1 1 5.838661 29.51351 1 
TINS 2012 1 1 6.187747 29.43947 1 
TINS 2013 1 1 3.947294 29.69577 1 
TINS 2014 1 1 2.802901 29.90854 1 
TINS 2015 1 1 2.474221 29.85885 1 
BUMI 2010 1 0 1.806094 31.99894 1 
BUMI 2011 1 0 0.968193 31.83294 1 
DOID 2010 1 0 1.764336 29.66408 1 
DOID 2011 1 0 1.334231 30.0124 1 
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Kode Tahun SWITCH KAP FD SIZE OPINI 
DOID 2012 1 0 1.042822 30.05754 1 
DOID 2013 1 0 0.988904 30.21019 1 
DOID 2014 1 0 1.237992 30.05246 1 
DOID 2015 1 0 2.244531 30.07116 1 
KKGI 2010 1 0 14.66037 26.99093 1 
KKGI 2011 1 1 17.86783 27.60867 1 
KKGI 2012 1 0 2.92014 27.88766 1 
KKGI 2013 1 1 7.096163 27.88807 1 
KKGI 2014 1 0 5.003523 27.84503 1 
KKGI 2015 1 0 3.5641 27.93805 1 

MYOH 2011 1 0 8.621395 26.77137 1 
MYOH 2012 1 1 1.455567 37.07371 1 
MYOH 2013 1 1 2.298252 28.21669 1 
MYOH 2014 1 1 3.184239 28.3396 1 
MYOH 2015 1 1 3.700139 28.43042 1 

BIPI 2010 1 0 1.487607 29.17805 1 
BIPI 2011 1 0 6.147484 28.94484 1 
BIPI 2012 1 0 5.844741 29.13046 1 

INCO 2010 1 1 8.231216 30.61125 0 
INCO 2011 1 1 5.42668 30.7201 1 
INCO 2012 1 1 3.103925 30.7565 1 
INCO 2013 1 1 3.751304 30.95622 1 
INCO 2014 1 1 3.740416 30.9996 1 
INCO 2015 1 0 1.571716 34.66557 0 

 
LAMPIRAN 2 

OUTPUT SPSS 

Hasil Statistik Deskriptif 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Hasil Overall Test  

 

 
Hasil Goodness of Fit  
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Hasil Nagelkerke R-Square 

 

 

Hasil Classification Plot  

 

Hasil Model Regresi Logistik  
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Hasil Partial Test  
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

 

PERSONAL DETAILS  

Full Name   : Astrid Ramadanti 

Sex    : Female  

Place, Date of Birth : Jakarta, February 5nd 1996  

Nationality   : Indonesia  

Religion   : Moslem  

Marital Status   : Single  

Height, Weight  : 155 cm, 45 kg  

Phone, Mobile  : 081296095620  

Email    : ramadanti.astrid@yahoo.com 

PERSONALITIES  

Friendly, honest, smart worker, able to work in groups, cooperative, discipline, 

principal and  good interpersonal 
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EDUCATIONAL BACKGROUND  

2013 - Present  STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring 

Accounting) 

2010 - 2013   SMAN 87, Jakarta  

2007 - 2010   SMPN 29, Jakarta  

2001 - 2007  SDN Kramat Pela 09 Pagi 

COURSE AND TRAINING  

2013 - 2014 English For Business and Banking, George Manson University  

2013 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School  

2014 Training Rindam Jaya Military  

2015 Training Mini Banking  

2016 Training Credit Analyst  

2016 Training Basic Treasury  

2016 Training Trade Financing  

2016 Training Effective Selling Skill  

ORGANIZATION EXPERIENCES  

2015 Committee of Seminar Accounting Goes To IBS (AGTI) 2015 

2015 As Participant of  Fun Accounting Competition 4  

WORKING EXPERIENCE  

2016 Internship at KPw Bank Indonesia Jawa Tengah  

2016 Internship at Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciputat 
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SKILLS  

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point)  

2. Software Analysis Literate (SPSS)  

3. Internet Literate 
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