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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. 
 

I.  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 keuanga dalam pembuatan 

keputusan ekonomik.  

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi 

yang nantinya diperlukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik pihak internal 

maupun eksternal. 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 Arsih dan 

Anisykurlillah (2015). auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independen yang tinggi 

untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka (Arens et.al 

2014:5) 

contoh kasus mengenai manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan harus adanya 

pergantian audit ialah kasus Enron yang memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat 

keuntungan sebesar 600 juta Dollar AS. 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 
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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 (Gunady dan Mangoting 2013). 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 (Arsih dan Anisykurlillah 2015). 

 Di Indonesia peraturan pergantian KAP dan auditor diatur 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. 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 (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). 

 

 1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching? 

2. Bagaimanakah pengaruh financial distress dengan audit switching? 

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan dengan audit switching? 

4. Bagaimanakah pengaruh opini audit dengan audit switching? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching pada 

perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

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.  
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II. Tinjauan Pustaka 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi 

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 selaku manger yang melakukan kegiatan 

perusahaan lebih mengetahui informasi di perusahaan dibandingkan dengan principle. Hal ini 

disebut dengan ketidakseimbangan 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 diri sendiri 

oleh agen (manajer). Sehingga, untuk mencegah hilangnya independensi auditor tersebut 

pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor. 

 

 

 

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



 4  Indonesia Banking School 
 

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. 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 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): 

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. 
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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 besaing 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. 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 maanusia lebih banyak dan berkualitas, variasi jasa akuntan publik 

yang diberikan lebih banyak dibandingkan KAP non big four. 

 

2.1.5. Financial distress  

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 didinginkan (Saputri dan Achyani 2014). Gunady dan Mangoting (2013) 

mengatakan 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. 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 
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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 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 tertenu 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). 

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 
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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 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 telah 

diringkas dalam tabel 2.1 sebagai berikut:  

1. Chadegani, Arezoo A., Zakiah M.M dan Azam Jari. (2011), The Determinant Factors of 

Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange. 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 Mempengaruhinya. 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. 

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. Financial Distress, Opini Audit, dan Reputasi Auditor berpengaruh 

positif terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan Pertumbuhan Perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2.3. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

   

financial distress (X2) 

Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran KAP (X1) 
 

Audit 

switching 

(Y) 

Opini Audit (X4) 
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Sumber: Olahan Penulis (2016) 
 
2.4. Perumusan Hipotesis 

 
2.4.1. Pengaruh ukuran KAP terhadap audit switching 

Menurut teori agensi, faktor yang timbul ialah monitoring cost. Dimana monitoring cost dapat 

mempengaruhi ukuran KAP, karena auditor mempunyai peran memonitoring agent pada 

perusahaan. Pada penelitian Juliantri dan Rasmini (2013) menyatakan perusahaan akan lebih 

memilih 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. 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 

Saat perusahaan mengalami keadaan kesulitan keuangan maka auditor sebagai penengah 

antara agent dan principal, karena adanya perbedaan kepentingan menurut teori agensi. Posisi 

keuangan memiliki implikasi penting dalam mempertahankan 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 

 

Pada teori agensi adanya monitoring cost yang dilakukan oleh auditor untuk menjalankan 

tugasnya. Monitoring cost yang dilakukan pada perusahaan besar atau kecil akan berbeda.   

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 
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cenderung lebih rendah untu berganti KAP dibanding perusahaan kecil (Saputri dan Achyani 

2014). 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. 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

 

2.4.4. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Switching 

Tahap akhir dari monitoring yang dilakukan oleh auditor adalah opini audit yang akan 

diberikan. 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. Penelitian yang 

dilakaukan Arsih dan Anisykurillah (2015) menyatakan opini diberikan auditor yang tidak sesuai 

dengan keinginan maka manajer merasa perlu untuk melakukan audit switching. 

H4: Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit switching. 

 

III. Metodologi Penelitian 

Objek (populasi) pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia 

periode 2010-2015. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk menentukan 

sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria 

penilaian dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini: 

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, kecuali perusahaan yang 

melakukan audit switching secara voluntary. 

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

Setelah melalui proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

diperoleh sampel sebanyak 19 perusahaan. 
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3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.1.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah audit switching, 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)  

 
3.1.2. Variabel Independen 

3.1.2.1. Ukuran KAP 

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 (Aprillia 2013). 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).  

 

3.1.2.2. Financial Distress 

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 

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. 

 

3.1.2.3. Ukuran Perusahaan 

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). 
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3.1.2.4. Opini Audit 

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 nilai 1. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan 

opini selain wajar tanpa pengecualian maka diberi nilai 0 (Astrini dan Muid 2013). 

 

3.2. Model Penelitian 

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 

E : Error 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Pengujian Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

          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 
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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 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 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). 

Variabel SIZE 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).  
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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 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. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

syarat asumsi klasik uji multikolonieritas. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi audit switching. Berikut ini hasil partial test yang 

menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Partial Test  

 
Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Signifikan pada 5% 

 

4.2.1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Manajemen Laba 

 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas ukuran KAP (KAP)  lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.033 < 0,05) dengan 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 negatif. Sehingga, dapat disimpulkan 

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

ini sesuai dengan penelitian Ekka Aprillia (2013) dan Ni Wayan Ari Juliantari & Ni Ketut Rasmini 

(2013). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Putu Diah Satriantini, Ni Kadek 

Sinarwati & Lucy Sri Musmini (2014). 
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4.2.2. Financial distress berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas financial distress (FD) lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.538 < 0,05) dengan nilai β ukuran financial distress (FD) sebesar -

0.026. Hasil ini menunjukkan bahwa financial distress (FD) tidak berpengaruh secara signifikan 

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

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini tidak terbukti atau 

ditolak. 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. 

 

4.2.3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit switching 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar (0.001 < 0,05) dengan nilai β ukuran perusahaan (SIZE) 

sebesar 0.616 Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran KAP (KAP) berpengaruh secara signifikan 

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

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini 

terbukti berpengaruh. 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 Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap audit switching.  

 

4.2.4. Pengaruh opini audit terhadap audit switching  

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas opini audit (opini) lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar (0.646 < 0,05) dengan nilai β ukuran financial distress (FD) 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 positif. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini tidak terbukti atau 

ditolak. 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 Musmini (2014), Astrini dan Muid (2013) dan Juliantari dan Rasmini 

(2013) opini audit tidak berpengaruh terhadap audit switching. 

 

4.3. Implikasi Manajerial 

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 
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suatu bidang tertentu. 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 berafiliasi dengan KAP yang dirasa mampu menguasai dalam kegiatan 

perusahaan. 

 

V. Penutup 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap audit switching. 

2. Financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap audit switching.  

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit switching. 

4. Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit switching. 

 

5.2. Saran 

Adapun dalam menyusun penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan yang dialami 

peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi saran bagi peneliti selanjutnya: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel seluruh perusahaan yang 

terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. 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. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan tambang mengenai 

faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi terjadinya audit switching, dimana dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan adalah 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Sehingga perushaan tambang tidak lagi melakukan 

audit switching secara voluntary. 
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