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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the factors affecting the auditor selection in the
listed companies of LQ 45 Indonesia Stock Exchange (IDX) during a three-year period from
2013 to 2015. The sampling technique of this research was purposive sampling. This
research used secondary data from audited and published client’s financial statement in
Indonesia Stock Exchange (IDX). The independent variables within this research were
client size, leverage ratio, and profitability ratio; whereas the dependent variable was the
auditor’s selection. Obtained data was being processed by SPSS 23. Using binary logistic
regression, the result of this research showed that client size in the prior year of auditor's
selection was the main factors which affect auditor's selection. The result also showed that
the partial leverage and profitability in auditor’s selection period had not influence auditor’s
selection.
Keywords: auditor selection, client size, leverage, profitability

I. PENDAHULUAN
Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai laporan audit dari auditor

eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan bagian dari dewan komisaris dan

dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor

eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat

berbentuk lisan maupun tulisan (AkuntansiA.com, 2015).

Tanggung jawab komite audit meliputi: memilih auditor independen, mengawasi proses

audit, dan memastikan kualitas laporan keuangan. Komite audit melakukan fungsinya

dalam hal pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan

mengamati sistem pengendalian internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit,

auditor internal, dan auditor eksternal menjamin proses audit internal dan eksternal

dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik meningkatkan akurasi

laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan

(AkuntansiA.com, 2015).

Saat ini, perusahaan pada umumnya dijalankan oleh banyak pihak yang terkait di

dalamnya. Salah satu asumsi dasar dalam akuntansi, yaitu economic entity, menyatakan

bahwa perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen yang mensyaratkan
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pemisahaan antara pemilik usaha (owner) dengan pihak yang menjalankan usaha tersebut

(manajemen). Pemisahan ini selain memberikan berbagai manfaat, juga menimbulkan

beberapa permasalahan. Permasalahan mengenai asumsi dasar economic entity ini

dibahas dalam teori agensi (agency theory) (Yuliani, 2015).

Manajemen sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan

mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagai pemilik

perusahaan. Namun di sisi lain pihak manajemen juga mempunyai kepentingan untuk

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Perbedaan kepentingan antara pihak pengelola

perusahaan (manajemen) sebagai agen dengan pihak pemegang saham (prinsipal) akan

menyebabkan konflik kepentingan yang biasa disebut sebagai masalah keagenan atau

agency problem (Yuliani, 2015).

Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang

yang memiliki rasionalitas ekonomi, di mana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi

oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum

memenuhi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang

melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh

pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja

keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan (Yuliani, 2015).

Auditing merupakan suatu proses sistematik yang terdiri atas langkah-langkah yang

berurutan termasuk (1) evaluasi internal control accounting, (2) tes terhadap subtansi

transaksi-transaksi dan saldo. Sistem akuntansi, mencakup pengendalian internal yang

diperlukan, dan menghasilkan data yang tercantum dalam laporan keuangan. Karena itu

auditor mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern sebelum melakukan tes

substansi dari transaksi-transaksi dan saldo-saldo perkiraan (substantive testing).

Pengendalian internal yang kuat meningkatkan tingkat kepercayaan auitor dan mengurangi

jumlah tes atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo perkiraan. Auditor harus

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit yang sufficient (cukup) dan competent

(kompeten) (Yuliani, 2015).

Pemilihan auditor eksternal adalah proses seleksi untuk memilih kantor akuntan publik

(KAP) diantara banyaknya jumlah yang ada dengan kualitas berbeda. Perusahaan

membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pemilihan auditor eksternal

seperti pertimbangan pengetahuan, keterampilan, independensi, serta kompetensi yang

memadai. Informasi akuntansi yang telah diaudit akan diragukan tingkat kehandalannya
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apabila mereka kurang percaya kredibilitas dari auditor eksternal dalam mengaudit (Harini,

2010 dalam Fitriyani dan Erawati, 2016).

Peran dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme tata kelola korporat juga

mempengaruhi pemilihan auditor eksternal. Dewan komisaris dibantu oleh komite audit

bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen. Oleh karena dewan komisaris merupakan

pihak yang ditunjuk oleh principals, baik berasal dari principals itu sendiri maupun berasal

dari pihak independen yang bertugas untuk mengawasi agents maka diharapkan dapat

memberikan fungsi pengawasan yang baik (Anggraeni dan Ghofar, 2016).

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi

pasar. Jika semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar

pula ukuran perusahaan itu. Dari ketiga variabel di atas, nilai aset relatif lebih stabil

dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran

perusahaan (Kristiana, 2012).

Dewayanto (2011) menjelaskan keterkaitan antara agen terhadap ukuran perusahaan

yaitu, semakin besar perusahaan maka sistem dan manajemen yang dilakukan akan

semakin baik, dimana manajer bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset yang dimiliki oleh

perusahaan. Ukuran perusahaan akan menjadi suatu tolak ukur tertentu bagi auditor dalam

menjalankan proses auditnya. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas

operasional perusahaan. Dengan adanya peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil

operasi maka perusahaan akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Rasio leverage merupakan gambaran tingkat penggunaan hutang sebagai sumber

pembiayaan perusahaan. Dimana jika jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan tersebut, maka dimungkinkan

perusahaan tersebut akan menerima opini audit going concern, yaitu pertimbangan auditor

bahwa terdapat ketidakmampuan perusahaan atas kelangsungan hidup dalam

menjalankan operasinya pada masa yang akan datang (Rahayu dan Pratiwi, 2011). Rasio

leverage menunjukkan tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan

perusahaan, perusahaan yang memiliki aset lebih kecil daripada kewajibannya berpotensi

untuk mengalami kebangkrutan. Rasio leverage mengukur tingkat penggunaan hutang

sebagai sumber pembiayaan perusahaan. (Wulandari, 2014).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba selama periode tertentu. Dari rasio ini, dapat ditunjukkan seberapa
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efektif manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Imanta dan Satwiko, 2011).

Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

profitabilitas yang dicapai perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio

profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola

aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan profit (Kristiana, 2012). Astuti (2004: 36)

dalam Riswan (2014: 101) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling

penting adalah laba bersih. Menurut Harahap (2006: 304) rasio profitabilitas

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah

cabang dan sebagainya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bahman

Banimahd dan Elnaz Vafaei pada tahun 2012 yang berjudul “The Effects Of Client Size,

Audit Report, State Ownership, Financial Leverage, And Profitability On Auditor Selection:

Evidence From Iran”, namun penulis tidak mengikutsertakan audit report dan state

ownership untuk menguji pengaruhnya terhadap pemilihan kantor akuntan publik

disebabkan penulis hanya berfokus kepada tiga variabel yaitu ukuran perusahaan,

leverage, dan profitabilitas.

II. LANDASAN TEORI
2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) pertama kali disampaikan oleh Jensen dan Meckling

pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan keagenan terbentuk saat pemilik

(principals) mendelegasikan manajemen (agents) untuk mengelola modal yang disetorkan

serta untuk mengambil keputusan atas nama principals dalam menjalankan bisnis

perusahaan (Deegan dan Unerman, 2008 dalam Anggraeni dan Ghofar, 2016). Dalam

praktiknya, manajemen sebagai agen memiliki informasi yang lebih lengkap dan

komprehensif dibandingkan dengan principal karena mereka lah yang menjalankan

operasional perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi antara

principal dan agent, hal ini yang kemudian dikenal sebagai masalah keagenan (agency

problem) tipe 1. Asimetri informasi ini memberikan peluang kepada agen yang bersikap

oportunis untuk bertindak demi memenuhi kepentingannya sendiri. Selain itu, asimetri
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informasi ini juga membuat pemilik modal kesulitan dalam melakukan pengambilan

keputusan terutama yang terkait dengan pengalokasian modal. Hal ini memungkinkan

pemilik modal salah dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Auditor
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit (“SA”) seksi 200 mengenai

Tujuan Keseluruhan Auditor Independen Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar

Audit (paragraf 11), dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan

keseluruhan auditor adalah:

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara

keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh

kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk

menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua

hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang

berlaku; dan

2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana

ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.

Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit

harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, et al., 2010).

2.1.3 Pemilihan Kantor Akuntan Publik
Dalam skeptisisme profesional yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan

Publik, Standar Audit (“SA”) seksi 200 mengenai Tujuan Keseluruhan Auditor Independen

Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit (paragraf 15), auditor harus

merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi

tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan

penyajian material.

DeAngelo (1981) dalam Anggraeni dan Ghofar (2016) menyebutkan bahwa kualitas

audit adalah faktor yang cukup sulit untuk diukur secara langsung. Salah satu proksi yang

biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik

itu sendiri. Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik maka kualitas audit yang
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disediakan juga dianggap semakin baik. Ukuran kantor akuntan publik biasanya diukur

dengan besarnya pendapatan yang diperoleh KAP tersebut selama satu tahun.

2.1.4 Ukuran Perusahaan
Menurut Sujianto (2001:19) dalam Sari dan Suzan (2015) ukuran perusahaan

merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran

nominal. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi (besar dan kecil) dapat

dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi.

Sedangkan menurut Sangadah (2014) dalam Sari dan Suzan (2015) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan skala nominal yakni dari logaritma natural total

aset perusahaan.

2.1.5 Rasio Leverage
Fahmi (2012) menjelaskan bahwa rasio leverage adalah mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Verawati (2012) dalam Pambudi dan Sumantri

(2014) hutang merupakan perjanjian antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur.

Dalam perjanjian hutang ini, ada kepentingan perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur

dalam hal kemampuan membayar hutangnya. Terdapat kemungkinan bahwa adanya

perjanjian kontrak hutang memicu manajemen untuk meningkatkan laba dengan tujuan

memperlihatkan kinerja positif pada kreditur sehingga memperoleh suntikan dana atau

untuk memperoleh penjadwalan kembali pembayaran hutang.

Salah satu rasio leverage yang berlaku umum adalah debt to total assets atau debt

ratio, dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang

perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset (Fahmi,

2012).

2.1.6 Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan efek gabungan dari

likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Likuiditas, manajemen aset, dan

rasio hutang sejauh ini telah mencakup informasi tentang kebijakan dan operasi

perusahaan. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil bersih dari semua kebijakan
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pembiayaan dan keputusan operasi. (Brigham dan Houston, 2010). Rasio profitabilitas

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Profitabilitas secara sederhana merupakan rasio laba bersih terhadap total aktiva.

Rasio ini menunjukkan bagaimana pengelolaan suatu perusahaan telah memperoleh

keuntungan dengan menggunakan aset terlepas dari lokasi pembiayaan mereka

(Banimahd dan Vafaei, 2012).

2.2 Hipotesis
2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Ukuran perusahaan dapat dijelaskan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi

pasar. Semakin besar total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar

pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan klien, maka semakin

beragam konflik yang dapat ditemui dalam perusahaan. Manajer perusahaan yang

bertanggung jawab dalam menyelesaikan segala konflik yang ada dalam perusahaan,

sehingga menimbulkan biaya agensi (agency costs) yang jika dibiarkan maka akan

menyulitkan perusahaan klien sendiri. Sehingga, pemilihan Kantor Akuntan Publik yang

berkualitas menjadi salah satu jalan keluar dalam mengamati setiap perkembangan aset

yang dimiliki oleh perusahaan klien.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset yang dimiliki

oleh perusahaan. Ukuran perusahaan akan menjadi suatu tolak ukur tertentu bagi auditor

dalam menjalankan proses auditnya. Penelitian yang ditunjukkan oleh Anggaraeni dan

Ghofar (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap

pemilihan Kantor Akuntan Publik, sementara Fitriyani dan Erawati (2016) menjelaskan

bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pemilihan

Kantor Akuntan Publik.

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor
akuntan publik

2.2.2 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik
Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena

perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu

perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban

utang tersebut. Hal ini dapat memicu munculnya tindakan dari manajer perusahaan yang
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dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat memenuhi target tingkat utang, akan tetapi

membahayakan posisi keseimbangan neraca keuangan perusahaan dan mengakibatkan

biaya agensi (agency theory). Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan jasa dari

Kantor Akuntan Publik yang berkualitas untuk memonitor perkembangan yang ada pada

tingkat utang perusahaan klien.

Rasio leverage dapat diukur dengan perhitungan debt ratio, yaitu perbandingan antara

total kewajiban dengan total aset di dalam perusahaan klien. Hasil penelitian yang

dikemukakan oleh Dewi dan Ratnadi (2014), rasio leverage berpengaruh negatif terhadap

pemilihan Kantor Akuntan Publik, sementara Banimahd dan Vafaei (2012) menjelaskan

bahwa rasio leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik

yang berkualitas.

H2: Rasio leverage berpengaruh negatif terhadap pemilihan kantor akuntan
publik

2.2.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik
ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan

menggunakan total aset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu.

Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

profitabilitas yang dicapai perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio

profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola

aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan profit.

Sehingga, muncul biaya monitoring yang bertujuan untuk menghitung segala sumber

daya yang dimiliki oleh perusahaan, hal itu dilakukan agar dapat menekan pertumbuhan

residual costs yang bersumber dari agen. Karena pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

perusahaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki manfaat yang dapat

dirasakan oleh perusahaan, termasuk prinsipal. Menurut Markali & Rudiawarni (2012),

profitabilitas perusahaan memiliki suatu pengaruh yang tidak signifikan terhadap pemilihan

Kantor Akuntan Publik perusahaan, sementara hasil yang didapat dari penelitian Maharani

(2012) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif

terhadap pemilihan auditor eksternal.

H3: Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor akuntan
publik

Analisis Faktor..., Amirul Zaki Dwiputra, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School
9

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam index

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik sampling menggunakan metode

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Kriteria sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam index LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama

periode penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

2. Perusahaan yang secara konsisten termasuk dalam daftar LQ 45 di Bursa Efek

Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

4. Menerbitkan laporan keuangan yang sebelumnya telah diaudit oleh auditor

eksternal

5. Menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah

6. 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).

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 adalah

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

seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri

atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011).
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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 yang terdaftar dalam index LQ 45 periode 2013-2015.

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

2013-2015.

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian
3.4.1 Pemilihan Auditor Eksternal Berkualitas

Keputusan dalam pemilhan auditor eksternal berkualitas oleh perusahaan dapat

ditentukan dengan kondisi laporan auditor independen dalam laporan keuangan

perusahaan. Variabel ini merupakan variabel dummy yang akan bernilai 1 bila perusahaan

memutuskan untuk memilih auditor eksternal yang termasuk dalam big four dan bernilai 0

bila memilih auditor eksternal yang tidak termasuk dalam big four.

Menurut Nindita dan Siregar (2012), kantor akuntan publik big four adalah KAP

Haryanto Sahari yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers, KAP Osman Bing

Satrio yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu, KAP Purwantono, Sarwoko,

Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst & Young dan KAP Siddharta, Siddharta, Widjaja

yang berafiliasi dengan KPMG, dan KAP lainnya adalah kantor akuntan publik non-big four.

3.4.2 Ukuran Perusahaan
Menurut Sangadah (2014) dalam Sari dan Suzan (2015) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan skala nominal yakni dari total aset perusahaan.
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Ukuran perusahaan klien diukur dengan logaritma natural dari total aset (Banimahd dan

Vafaei, 2012).

3.4.3 Rasio Leverage
Fahmi (2012) menjelaskan bahwa rasio leverage adalah mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan utang. Debt ratio adalah perbandingan jumlah hutang dengan

modal sendiri yang mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur.

Rasio utang atas modal atau sering disebut rasio leverage, menggambarkan struktur modal

yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur tidak tertagihnya

hutang.

3.4.4 Rasio Profitabilitas
Profitabilitas secara sederhana merupakan rasio laba bersih terhadap total aktiva.

Rasio ini menunjukkan bagaimana pengelolaan suatu perusahaan telah memperoleh

keuntungan dengan menggunakan aset terlepas dari alokasi pembiayaan mereka

(Banimahd dan Vafaei, 2012).

3.5 Model Penelitian

e3ROA2LEVSIZE1
PADB-1
PADBLn 

 

Keterangan:

PADB-1
PADBLn 

= Simbol yang menunjukan probabilitas pemilihan kantor akuntan publik

α = Konstanta

β1 – β3 = Koefisien regresi

SIZE = Logaritma natural dari total aset perusahaan

LEV = Rasio Leverage yang dijelaskan dari perhitungan Debt Ratio

ROA = Return on Asset untuk menjelaskan rasio profitabilitas

e = Error
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IV. Analisis dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Standard Deviation

SIZE 75 29.71 34.45 31.5349 1.35274

LEV 75 13.64 87.82 48.8346 21.09848

ROA 75 -1.26 18.84 8.3285 5.31686

KAP 75 .00 1.00 .8533 .35616

Valid N (listwise) 75

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016

Menurut Ghozali (2016), analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan

gambaran umum atas variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran

statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah jumlah observasi (N), nilai minimum

(Minimum), nilai maksimum (Maximum), nilai rata-rata (Mean), dan standar deviasi

(Standard Deviation).

Berdasarkan tabel 4.1 di atas pada tabel statistik deskriptif dapat dilihat ringkasan

jumlah sampel, yaitu sebanyak 75 observasi untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE),

rasio leverage (LEV), dan rasio profitabilitas (ROA). Variabel ukuran perusahaan (SIZE)

merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya ukuran suatu

perusahaan. SIZE selama periode penelitian memiliki nilai minimum yaitu 29.71 artinya

bahwa PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) pada tahun 2013 memiliki total aset

terendah adalah sebesar 29.71%. Sedangkan nilai maksimum SIZE selama periode

penelitian yaitu sebesar 34.45 artinya bahwa Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada

tahun 2015 total aset tertinggi adalah sebesar 34.45%. Nilai rata-rata SIZE selama periode

penelitian adalah 31.5349 artinya dari 75 sampel, kemampuan rata-rata total aset yang

dimiliki adalah sebesar 31.5349%. Sedangkan standar deviasi SIZE adalah sebesar

1.35274 atau 1.35274%.
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Variabel rasio leverage (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 13.64 artinya bahwa

Indocement Tunggal Prakasa Tbk. (INTP) pada tahun 2013 terendah dalam pembiayaan

perusahaan oleh hutang sebesar 1364%. Sedangkan nilai maksimum LEV yaitu 87.82

artinya bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pada tahun 2014 tertinggi

dalam tingkat pembiayaan perusahaan oleh hutang sebesar 8782%. Nilai rata-rata LEV

sebesar 48.8346 artinya dari 75 observasi kemampuan rata-rata pembiayaan perusahaan

oleh hutang sebesar 4883.46%. Sedangkan standar deviasi LEV sebesar 21.09848 atau

2109.848%.

Variabel rasio profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -1.26 artinya

bahwa XL Asiata Tbk. (EXCL) pada tahun 2014 terendah dalam menghasilkan laba

sebesar -126%. Sedangkan nilai maksimum ROA yaitu 18.84 artinya bahwa Indocement

Tunggal Prakasa Tbk. (INTP) pada tahun 2013 tertinggi dalam menghasilkan laba sebesar

1884%. Nilai rata-rata ROA sebesar 8.3285 artinya dari 75 observasi kemampuan rata-rata

untuk menghasilkan laba sebesar 832.85%. Sedangkan standar deviasi ROA sebesar

5.31686 atau 531.686%.

Variabel pemilihan kantor akuntan publik (KAP) dalam penelitian ini menggunakan

variabel dummy, dimana kategori 1 merupakan perusahaan yang menggunakan jasa

kantor akuntan publik big four dan kategori 0 merupakan perusahaan yang menggunakan

jasa kantor akuntan publik non-big four. Variabel KAP selama periode penelitian memiliki

nilai minimum sebesar 0.00 sedangkan nilai maksimum sebesar 1.00. Nilai rata-rata KAP

adalah 0.8533 artinya sebesar 85.33% dari 75 observasi terdapat 64 perusahaan yang

memilih untuk menggunakan jasa audit kantor akuntan publik big four dan 11 perusahaan

yang menggunakan jasa audit kantor akuntan publik non-big four. Standar deviasi KAP

adalah 0.35616 atau 35.616%.
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4.2 Pengujian Hipotesis
Tabel 4.2

Uji Parsial (Uji Wald)
Variables in the Equation

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

95% C.I.for
EXP(B)

Lower Upper

Step 1a SIZE 1.387 .485 8.199 1 .004 4.005 1.549 10.352

LEV -.076 .039 3.811 1 .051 .927 .859 1.000

ROA -.004 .121 .001 1 .972 .996 .785 1.263

Constant -37.720 14.135 7.122 1 .008 .000

a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, LEV, ROA.

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016

Uji wald dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing variabel

independen terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik. Pengujian ini dilakukan

dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan Chi-square table, signifikansi  5% dan

degree of freedom (DF) = 1, atau dengan menggunakan P-value (Sig.).

4.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik
H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor akuntan publik

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai Z2

(8.199) > nilai χ²(3.841) yang artinya H1 diterima. Nilai probabilitas signifikansi (Sig.)

adalah 0.004 atau lebih kecil dari α 0.05 yang artinya H1 diterima. Hasil ini menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

Nilai β variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1.387 menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan (SIZE) memiliki arah positif terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

Sehingga dapat diambil kesumpilan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki

pengaruh positif dan berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik dan

dinyatakan bahwa H1 diterima.
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4.2.2 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik
H2: Rasio leverage berpengaruh negatif terhadap pemilihan kantor akuntan publik

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, variabel leverage (LEV) memiliki nilai Z2 (3.811) < nilai

χ²(3.841) yang artinya H2 ditolak. Nilai probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0.051 atau

lebih besar dari α 0.05 yang artinya H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa leverage (LEV)

tidak berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Nilai β variabel leverage (LEV)

sebesar -0.076 menunjukkan bahwa rasio leverage (LEV) memiliki arah negatif terhadap

pemilihan kantor akuntan publik.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa leverage (LEV) memiliki arah negatif dan

tidak berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik, dinyatakan pula bahwa H2

ditolak.

4.2.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik
H3: Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor akuntan publik

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai Z2 (0.001) >

nilai χ²(3.841) yang artinya H3 ditolak. Nilai probabilitas signifikansi (Sig.) adalah 0.972

atau lebih besar dari α 0.05 yang artinya H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Nilai β

variabel profitabilitas (ROA) sebesar -0.004 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (ROA)

memiliki arah negatif terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

Sehingga dapat diambil kesumpilan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki arah

negatif dan tidak berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik dan dinyatakan

bahwa H3 ditolak.

4.3 Implikasi Manajerial
Pemilihan kantor akuntan publik merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh para

pemangku kepentingan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan

untuk mengambil keputusan investasi. Laporan keuangan tahunan yang telah disajikan

dan diaudit diharapkan akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, sehingga

semakin tepat pelaporan keuangan akan membawa berita baik bagi perusahaan.

Variabel leverage yang diproksikan dengan debt ratio terbukti tidak memiliki pengaruh

signifikan dengan arah negatif terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Hal ini

disebabkan karena sekalipun terdapat tingkat leverage perusahaan yang tinggi, akan tetapi
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perusahaan mungkin memiliki penilaian bahwa penyajian laporan keuangan yang

berkualitas dan dapat dipercaya oleh principal merupakan prioritas yang utama.

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset terbukti tidak memiliki

pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

Mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai suatu perusahaan

mempengaruhi penilaian kinerja dan kesadaran manajemen dalam pencapaian target profit.

Hal ini memicu perusahaan untuk lebih mengawasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai

dengan kondisi perusahaan yang terjadi. Adanya pengaruh persaingan antar perusahaan

yang termasuk dalam LQ 45 Bursa Efek Indonesia juga dapat menjadi faktor lain yang

menyebabkan perusahaan tetap menggunakan jasa kantor akuntan publik yang berkualitas,

sehingga mayoritas perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode

2013-2015 lebih memprioritaskan penilaian auditor yang berkualitas atau termasuk dalam

big four.

V. Penutup
5.1 Kesimpulan

1. Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap

pemilihan kantor akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar didalam index

LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa

semakin besar nilai total aset suatu perusahaan, maka semakin mendorong

manajemen perusahaan untuk memilih jasa kantor akuntan publik yang terdaftar

dalam big four untuk mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan

2. Variabel rasio leverage tidak memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap

pemilihan kantor akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar didalam index

LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa

tinggi rendahnya nilai total liabilitas dalam pembiayaan suatu perusahaan, belum

tentu mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menggunakan jasa kantor

akuntan publik yang termasuk big four untuk mengaudit laporan keuangan

tahunan perusahaan

3. Variabel rasio profitabilitas tidak memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap

pemilihan kantor akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar didalam index

LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hal ini mengindikasikan bahwa
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tinggi rendahnya nilai return on assets suatu perusahaan belum tentu

mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menggunakan jasa kantor akuntan

publik yang termasuk big four untuk mengaudit laporan keuangan tahunan

perusahaan

5.2 Saran
1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel

dummy, yaitu pemilihan kantor akuntan publik berkualitas. Penelitian selanjutnya

dapat menggunakan proksi lain, seperti auditor switching: pergantian kantor

akuntan publik oleh suatu perusahaan

2. Keterbatasan penelitian ini hanya mengukur ukuran perusahaan berdasarkan

logaritma natural total aset. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan

proksi lain, seperti market capitalized, dan/atau sales perusahaan

3. Keterbatasan penelitian ini hanya mengukur rasio leverage berdasarkan debt ratio.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain, seperti debt to equity

ratio (DER), debt to total capital assets, dan/atau long term debt to equity ratio

4. Keterbatasan penelitian ini hanya mengukur rasio profitabilitas berdasarkan return

on assets (ROA). Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain,

seperti gross profit margin, return on equity (ROE), dan/atau price to book value

(PBV)

5. Penggunaan sampel penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar

dalam index LQ 45 Bursa Efek Indonesia saja. Oleh karena itu, selanjutnya agar

peneliti dapat memperluas pengamatan pada ruang lingkup objek penelitian yang

lain yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
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