
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI

PERUSAHAAN DALAM PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam LQ 45 Bursa Efek

Indoesia Periode 2013-2015)

Oleh :

Amirul Zaki Dwiputra

20121112072

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2016

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



ii

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



iii

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



iv

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



v

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



vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah,

rahmat dan karunia-Nya yang melimpah serta shalawat dan salam semoga

senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi Perusahaan Dalam Pemilihan Kantor Akuntan Publik”

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan

Akuntansi STIE Indonesia Banking School.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat saran, dorongan,

bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan

pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan

mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah

guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan

kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking

School

2. Bapak Drs. Komar Darya, Ak., M.M., CA. selaku dosen pembimbing yang

dengan penuh kesabaran selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

mulai dari awal hingga selesai

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



vii

3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, Ak., CA. selaku dosen penguji yang telah

memberikan ilmu dan saran yang sangat berguna dalam penulisan skripsi

ini

4. Bapak Dikdik Saleh Sadikin, SE., MSi. selaku dosen penguji yang telah

memberikan ilmu dan saran yang sangat berguna dalam penulisan skripsi

ini

5. Seluruh dosen dan karyawan STIE Indonesia Banking School yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu

6. Kedua orang tua penulis, Papa Celi dan Mum serta kakak dan adik penulis

yaitu Digul, Bontot, dan Mbak ku sayang. Terimakasih atas segala do’a,

nasihat, dukungan, dan materil yang selalu diberikan kepada penulis dari

awal kuliah hingga skripsi ini terselesaikan

7. Shavira Mutri, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis,

selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do’a,

dukungan dan semangat yang tiada henti

8. Kharisma Elandi, Muhammad Cahya Kurniawan, Novia Rezeki Nanda,

Sarita Amalina, Tracy Ratu Agatha, dan Yuanita Ika Cahyanti, terima

kasih teman-teman yang selalu siap membantu dan menemani penulis

dalam mengatasi kesulitan ketika menyusun penelitian ini

9. ‘Apaya’ Adel, Andi, Cahya, Cesa, Damon, Dipta, Dyas, Essa, Fajar,

Farhan, Iza, Roro, Sarita, Shavira, dan Tracy. Terimakasih atas semangat

dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis

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



viii

10. ‘Bapon & Garis Keras’ terima kasih atas segala kegiatan yang telah

penulis lakukan bersama dengan teman-teman yang tidak sanggup penulis

sampaikan satu per satu, termasuk segala konflik yang kita hadapi bersama

demi mendewasakan diri

11. ‘Factionless & WHO’ Anin, Nicul, Bella, Bogiva, Ajeng, Erza, Handy,

Bian, Isty, Iwet, Keenan, Diar, Iky, dan Zano. Untuk kalian yang banyak

memberikan inspirasi tertawa, menulis, dan tidak melakukan sesuatu hal

apapun, terima kasih atas pertemanan yang hangat dari kalian

12. Azhar Irfan dan Alwin Prabowo, terima kasih atas waktu dan perhatian

kalian sebagai sahabat untuk mau berdiskusi tentang cita-cita, peristiwa,

dan apa yang terjadi di alam semesta

13. ‘Urgent’ Afandi, Aghel, Ajo, Ali, Alvin, Anggie, Avel, Bani, Dando,

Fahry, Febrina, Gadis, Gebes, Gondes, Lembong, Masbro, Mawar, Raldi,

Rangga, Rasyid, Rio, Romi, Tara, dan Tizar. Terima kasih atas duduk-

duduk diskusi dan segala wacana yang inspiratif

14. Teman-teman organisasi: Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi

periode 2013 - 2014

15. Seluruh teman-teman STIE Indonesia Banking School Angkatan 2012.

Terimakasih atas seluruh pengalaman dan pembelajaran yang sangat

berharga

16. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya

terima kasih banyak atas bantuan, do’a, saran, kritikan dan semangat

kepada penulis

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



ix

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik

sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan

wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Namun, penulis mengharapkan

semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran

agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 10 November 2016

Amirul Zaki Dwiputra

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



x

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING........................................ ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF..............................iii

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI......................................................iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH................................v

KATA PENGANTAR................................................................................................vi

DAFTAR ISI................................................................................................................x

DAFTAR TABEL.................................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................xv

ABSTRAK................................................................................................................ xvi

ABSTRACT..............................................................................................................xvii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................................. 1

1.2 Perumusan Masalah.........................................................................................6

1.3 Pembatasan Masalah....................................................................................... 7

1.4 Tujuan Penelitian.............................................................................................7

1.5 Manfaat Penelitian...........................................................................................8

1.6 Sistematika Penulisan......................................................................................8

BAB II LANDASAN TEORI............................................................................... 11

2.1 Telaah Pustaka...............................................................................................11

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)..........................................................11

2.1.2 Auditor...................................................................................................13

2.1.3 Pemilihan Kantor Akuntan Publik.........................................................14

2.1.4 Ukuran Perusahaan................................................................................16

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



xi

2.1.5 Rasio Leverage...................................................................................... 17

2.1.6 Rasio Profitabilitas................................................................................ 19

2.2 Penelitian Terdahulu......................................................................................21

2.3 Kerangka Pemikiran...................................................................................... 27

2.4 Hipotesis........................................................................................................ 28

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Pemilihan Kantor

Akuntan Publik..................................................................................... 28

2.4.2 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik.................................................................................................... 29

2.4.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik.................................................................................................... 30

BAB III METODE PENELITIAN...................................................................... 32

3.1 Objek Penelitian............................................................................................ 32

3.2 Desain Penelitian........................................................................................... 33

3.3 Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data............................................ 33

3.3.1 Jenis Data..............................................................................................33

3.3.2 Sumber Data......................................................................................... 33

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data................................................................... 34

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian.............................................................34

3.4.1 Pemilihan Auditor Eksternal Berkualitas............................................. 34

3.4.2 Ukuran Perusahaan...............................................................................35

3.4.3 Rasio Leverage..................................................................................... 36

3.4.4 Rasio Profitabilitas............................................................................... 36

3.5 Model Penelitian............................................................................................37

3.6 Metode Penelitian..........................................................................................39

3.6.1 Statistik Deskriptif................................................................................39

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



xii

3.6.2 Multikolinearitas...................................................................................39

3.6.3 Overall Test.......................................................................................... 40

3.6.4 Goodness Of Fit....................................................................................41

3.6.5 Nagelkerke’s R-square.........................................................................42

3.6.6 Classification Plot................................................................................ 43

3.6.7 Uji Parsial (Uji Wald)...........................................................................43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN........................................................ 45

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian...............................................................45

4.2 Hasil Penelitian..............................................................................................47

4.2.1 Statistik Deskriptif.................................................................................47

4.2.2 Uji Multikolinearitas............................................................................. 49

4.2.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)................................. 50

4.2.4 Goodness Of Fit.....................................................................................53

4.2.5 Classification Plot................................................................................. 54

4.2.6 Nagelkerke’s R-square..........................................................................56

4.2.7 Model Regresi Logistik......................................................................... 57

4.3 Pengujian Hipotesis....................................................................................... 59

4.3.1 Uji Parsial (Uji Wald)............................................................................59

4.4 Analisis Hasil Penelitian................................................................................63

4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik.................................................................................................... 63

4.4.2 Pengaruh Rasio LeverageTerhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik.................................................................................................... 64

4.4.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik.................................................................................................... 65

4.5 Implikasi Manajerial......................................................................................66

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



xiii

BAB V Penutup..................................................................................................... 70

5.1 Kesimpulan....................................................................................................70

5.2 Saran.............................................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................73

LAMPIRAN...............................................................................................................77

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI........................................................... 88

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



xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu............................................................................23

Tabel 3.1 Rangkuman Operasionalisasi Variabel............................................... 37

Tabel 4.1 Daftar Sampel Perusahaan...................................................................46

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif...............................................................................47

Tabel 4.3 Correlation Matrix.............................................................................. 50

Tabel 4.4 Overall Model Fit Test 1..................................................................... 51

Tabel 4.5 Overall Model Fit Test 2..................................................................... 52

Tabel 4.6 Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test.................................54

Tabel 4.7 Classification Plot............................................................................... 55

Tabel 4.8 Nagelkerke’s R-square........................................................................56

Tabel 4.9 Pembentukan Model Regresi...............................................................58

Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji Wald) .......................................................................60

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



xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran........................................................................ 27

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



xvi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi

perusahaan dalam memilih kantor akuntan publik. Populasi dalam penelitian ini

adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar didalam index LQ 45 Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data diperoleh secara sekunder

dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan telah dipublikasikan ke

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel bebas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, rasio leverage, dan rasio profitabiltias;

sedangkan variabel terikatnya adalah pemilihan kantor akuntan publik yang

berkualitas. Data yang telah diperoleh, diolah dengan bantuan perangkat lunak

SPSS 23.

Menggunakan analisis regresi logistik biner, hasil penelitian menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif

terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Sementara rasio leverage dan

profitabilitas secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan kantor

akuntan publik.

Kata kunci: pemilihan kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, leverage,

profitabilitas
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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.

Keyword: auditor selection, client size, leverage, profitability
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

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 pemisahaan antara pemilik usaha (owner) dengan pihak yang
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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
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keuangan. Karena itu auditor mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern

sebelum melakukan tes substansi dari transaksi-transaksi dan saldo-saldo

perkiraan (substantive testing). Pengendalian intern 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 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)
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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
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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 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.
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Penelitian ini juga menggunakan sampel dan periode tahun yang berbeda,

yaitu dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 Bursa Efek

Indonesia dalam periode 2013-2015. Perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45

dipilih karena penulis tidak pernah mendapati perusahaan-perusahaan yang

terdaftar dalam LQ 45 sebagai sampel dipenilitian-penelitian sebelumnya.

Sedangkan sampel dan periode yang digunakan pada replikasi penelitian terdahulu

menggunakan sumber data dari Tadbir Pardaz dan TSE website di negara Iran pada

tahun 2001-2007.

Peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh faktor-faktor

perusahaan klien dalam memilih kantor akuntan publik. Sehubungan dengan hal

itu, judul yang penulis pilih adalah:

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERUSAHAAN DALAM PEMILIHAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM

LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015)”

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, auditor yang dimaksud adalah auditor eksternal yang

berasal dari Kantor Akuntan Publik, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan yang terdaftar

dalam LQ 45 periode 2013-2015 pada pemilihan Kantor Akuntan Publik?

2) Apakah tingkat rasio leverage mempengaruhi perusahaan yang terdaftar

dalam LQ 45 periode 2013-2015 pada pemilihan Kantor Akuntan Publik?
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3) Apakah tingkat rasio profitabilitas mempengaruhi perusahaan yang

terdaftar dalam LQ 45 periode 2013-2015 pada pemilihan Kantor Akuntan

Publik?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti

terdiri dari perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 dari tahun 2013 - 2015.

Penelitian ini menguji pengaruh dari ukuran perusahaan, rasio leverage, dan rasio

profitabilitas terhadap pemilihan kantor akuntan publik oleh perusahaan yang

terdaftar di dalam index LQ 45 Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menganalisa pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap perusahaan

dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik

2) Untuk menganalisa pengaruh dari tingkat rasio leverage terhadap

perusahaan dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik

3) Untuk menganalisa pengaruh dari tingkat rasio profitabilitas terhadap

perusahaan dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik
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1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang masih terbatas atas penelitian ini, penulis berharap dapat

memberikan manfaat:

1) Bagi penulis, sebagai pengetahuan untuk memahami dan dibandingkan

secara teori dan praktik, juga untuk memenuhi salah satu syarat untuk

menempuh ujian sarjana

2) Bagi akuntan publik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam menilai dan mengevaluasi faktor-faktor yang

mempengaruhi perusahaan dalam memilih kantor akuntan publik

3) Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis

diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan

dan sekaligus menjadi referensi penelitian di masa yang akan datang

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini,

maka dalam penulisannya dibagi menjadi 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan

seberapa pentingnya kualitas penyajian laporan keuangan yang disajikan

oleh manajer perusahaan (agen) terhadap pemegang saham (prinsipal),

sehingga perusahaan membutuhkan suatu lembaga yang bertugas

mengawasi segala keputusan yang telah diambil oleh agen secara

independen gunamenjaga kepercayaan para pengguna laporan keuangan
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perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, terdapat perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori keagenan (Agency Theory) yang

mendasari pemikiran penelitian ini guna memahami dampak dari

ada nya hubungan prinsipal dan agen di dalam suatu perusahaan,

definisi auditor dan kegiatan pengauditan, pemilihan auditor

eksternal berkualitas oleh perusahaan, penjelasan variabel

independen yang mempengaruhi perusahaan dalam memilih

Kantor Akuntan Publik (ukuran perusahaan, rasio leverage, dan

rasio profitabilitas). BAB ini juga menjelaskan mengenai

penelitian terdahulu mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik,

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang digunakan, desain

penelitian yang dijalankan, jenis, sumber dan teknik pengumpulan

data, serta operasionalisasi variabel penelitian. Bab ini juga

menjelaskan model, dan metode penelitian yang digunakan.
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BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis, interpretasi, dan pembahasan

yang mengacu pada hasil pengolahan data yang dilakukan sehingga

dapat menjawab secara ilmiah permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan, saran, dan keterbatasan

penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis.
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BAB 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

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.

Teori keagenan berpendapat bahwa ketika prinsipal (pemilik)

mendelegasikan tugas ke agen (misalnya, tenaga penjual), masalah keagenan

muncul karena ketidaksesuaian tujuan dan perbedaan preferensi risiko antar pihak

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



Indonesia Banking School

12

(Eisenhardt, 1989; Jensen dan Meckling, 1976 dalam Todd, Crook, dan

Lachowetz, 2013). Agen diasumsikan memiliki batas kewajaran, kemampuan

pengendalian risiko, dan suatu kepentingan pribadi (Eisenhardt, 1989 dalam

dalam Todd, Crook, dan Lachowetz, 2013). Menurut teori keagenan, prinsipal

harus memperbaiki masalah keagenan melalui keselarasan insentif (McGuire,

1988 dalam dalam Todd, Crook, dan Lachowetz, 2013).

Konflik keagenan timbul dalam organisasi ketika salah satu pihak memiliki

kepemilikan kurang dari 100 persen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976

dalam dalam Todd, Crook, dan Lachowetz, 2013). Dalam hal ini, representatif

penjualan (agen) mungkin tidak memiliki tingkat perhatian yang sama sebagai

pemilik (prinsipal) tentang profitabilitas keseluruhan perusahaan karena baik

keuntungan maupun biaya persediaan langsung dikenakan kepada mereka.

Karena variabel sistem pembayaran seperti sistem kompensasi komisi penjualan

biasanya menghubungkan representatif pembayaran penjualan pada kapasitas

penjualan produk perusahaan, pihak yang bertanggung jawab terhadap penjualan

cenderung yang paling khawatir tentang berapa banyak yang mereka jual. Namun,

tidak seperti pemilik, representatif penjualan tidak dibebani dengan biaya

persediaan.

Masalah keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri

informasi tersebut, mengakibatkan perusahaan harus menanggung biaya

keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya

keagenan dalam tiga jenis, antara lain:
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1. Biaya pengawasan (monitoring cost), merupakan biaya yang dikeluarkan

untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang

dilakukan oleh agen.

2. Biaya penjaminan (bonding cost), merupakan biaya untuk menjamin

bahwa agen tidak akan bertindak merugikan principal, atau dengan kata

lain untuk meyakinkan agen, bahwa principal akan memberikan

kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.

3. Biaya Kerugian Residual (residual loss), merupakan nilai uang yang

ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal

akibat dari perbedaan kepentingan.

2.1.2 Auditor

Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh

perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan

mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan

tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal

perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat

bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur

audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan

apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup

melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama

periode yang diaudit (Whittington dan Kurt, 2012).
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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
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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 disediakan juga dianggap semakin baik. Ukuran

kantor akuntan publik biasanya diukur dengan besarnya pendapatan yang

diperoleh KAP tersebut selama satu tahun.

Zureigat (2011) dalam Anggraeni dan Ghofar (2016) meneliti bahwa

faktor-faktor yang lebih penting dalam menentukan kualitas audit adalah tim

audit dan pengalaman perusahaan dengan klien, keahlian industri, ketanggapan

terhadap kebutuhan klien, dan sesuai dengan standar auditing yang diterima

umum. Auditor dengan kualitas yang baik, dimana setiap prosesnya dilakukan

sesuai dengan standard auditing dan melalui perencanaan yang sangat matang

maka diharapkan dapat memberikan opini yang tepat sehingga informasi yang

disajikan oleh manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan yang tepat pula (Anggraeni dan Ghofar, 2016).

Peran auditor eksternal dalam mekanisme corporate governance sangatlah

penting yaitu sebagai pengawas dalam proses laporan keuangan perusahaan

(Ashbaugh, et al, 2003 dalam Putra, 2014). Adanya keberadaan dari auditor

eksternal membawa pengaruh atas pengelolaan mekanisme corporate government

(Lin dan Liu, 2009 dalam Putra, 2014) sehingga penggunaan jasa auditor ekstenal

untuk audit atas laporan keuangan yang di publikasi oleh perusahaan biasanya
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perusahaan harus mengambil trade-off dalam keputusan pemilihan auditor

perusahaan mereka, yaitu untuk menyewa auditor berkualitas tinggi maka akan

memiliki sinyal pemantauan audit yang efektif dan tata kelola perusahaan yang

baik sehingga akan cenderung menurunkan modal dan menaikkan biaya serta

memberikan keuntungan bagi pengguna informasi karena pengungkapan yang

lebih transparan, atau untuk memilih auditor berkualitas rendah maka audit akan

kurang efektif untuk menuai keuntungan pribadi yang diperoleh perusahaan dan

kurang transparan dalam pengungkapan perusahaan dengan tata kelola

mekanisme internal yang lemah cenderung memilih auditor dengan kualitas yang

rendah, hal ini dilakukan agar melalui lemahnya transparansi keuangan

perusahaan. Disisi lain, dengan perbaikan tata kelola perusahaan, perusahaan

akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjuk auditor yang besar

dengan asumsi mereka mampu memberikan kualitas audit yang tinggi (Lin dan

Liu, 2009 dalam Putra, 2014).

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
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skala nominal yakni dari logaritma natural total aset perusahaan.

Ukuran perusahaan suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya

perusahaan yang berhubungan dengan financial perusahaan (Utami,2013 dalam

Andriani, 2011). Semakin besar ukuran dari perusahaan maka hubungan antara

principal dengan agent akan semakin meningkat. Ketika ukuran perusahaan

menjadi semakin besar maka pihak pemilik atau principal akan semakin sulit dan

semakin komplek untuk memonitor tindakan dari manajemen. Sesuai dengan

teori agensi, manajemen dianggap cenderung untuk memaksimalkan keuntungan

pribadi daripada mengutamakan keuntungan principal. Jika perusahaan

dikategorikan perusahaan besar maka principal juga menginginkan auditor yang

semakin besar pula. Auditor yang semakin besar dan semakin berkualitas di

anggap dapat menfasilitasi hubungan antara principal dengan agent (manajemen)

(Pradipta dan Septiani, 2014:3 dalam Andriani, 2011).

Menurut Banimahd & Vafaei (2012), ukuran perusahaan klien diukur dengan

logaritma natural dari total aset.

Assets TotalLn   PerusahaanUkuran 

(sumber: Banimahd & Vafaei, 2012)

2.1.5 Rasio Leverage

Fahmi (2012) menjelaskan bahwa rasio leverage adalah mengukur seberapa

besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi
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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. Karena itu

sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil

dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar 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.

Abidin (2006) dalam Banimahd dan Vafaei (2012) menjelaskan bahwa

perusahaan yang tumbuh memiilih perusahaan audit yang tinggi. Penelitiannya

mengindikasikan bahwa perusahaan dengan masalah leverage enggan untuk

memilih perusahaan besar sebagai auditor mereka. Meskipun penelitian

menunjukkan tidak ada nya hubungan antara tata kelola perusahaan dan seleksi

auditor, namun terdapat hubungan antara biaya audit dan seleksi auditor.

Leverage keuangan merupakan resiko keuangan dari suatu perusahaan. Total

utang digunakan untuk pengukuran leverage keuangan perusahaan dengan

membaginya dengan total aset. Rasio leverage merupakan rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
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panjang (Wirakusuma,2004 dalam Puspitasari dan Latrini, 2014).

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. Adapun rumus debt to total assets atau debt ratio adalah (Fahmi,

2012):

Assets Total
sLiabilitie TotalRatioDebt 

(sumber: 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 pembiayaan dan keputusan operasi. (Brigham

dan Houston, 2010). Profitabilitas adalah hasil bersih atas sejumlah kebijakan dan

keputusan. Rasio-rasio yang diperiksa sejauh ini memberikan petunjuk yang

berguna untuk efektivitas operasi perusahaan, tetapi rasio profitabilitas bertujuan

untuk menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang

pada hasil operasi (Brigham dan Ehrhardt, 2005). Rasio profitabilitas mengukur

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Gitman (2003:591), “Profitability is the relationship between revenues

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



Indonesia Banking School

20

and cost generated by using the firm’s asset- both current and fixed- in productive

activities”.

Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio profitabilitas

terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan

profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya

dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin

laba bersih (net profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan

investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan

tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity). 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).

Pengukuran rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian yang saat ini

sedang dijalankan adalah return on assets (ROA):

Assets Total
IncomeNet  Assetson Return 

(sumber: Brigham dan Houston, 2010)
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2.2 Penelitian Terdahulu

Octadila Laily Anggraeni dan Abdul Ghofar (2016) melakukan penelitian

tentang bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola

korporat terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas yang diproksikan

dengan struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola korporat, dan variabel

kontrol (ukuran perusahaan, asset turn over ratio, return on asset, dan leverage.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusi, kepemilikan asing,

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dengan background

pendidikan finance, efektivitas komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh.

Sementara itu kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan

pemerintah, ukuran dewan komisaris independen, asset turn over ratio, dan

leverage tidak berpengaruh.

Ni Made Dian Fitriyani dan Ni Made Adi Erawati (2016) melakukan

penelitian tentang pengaruh good corporate governance dan karakteristik

perusahaan terhadap pemilihan kantor akuntan publik yang diproksikan dengan

good corporate governance, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance dan ukuran

perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, leverage berpengaruh

negatif tetapi tidak signifikan, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan.

Desti Maharani (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh analisis

mekanisme corporate governance perusahaan terhadap pemilihan auditor

eksternal yang diproksikan oleh kepemilikan saham terbesar, ukuran dewan

komisaris, ukuran perusahaan, tingkat perputaran aset, profitabilitas, dan leverage.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham terbesar,

ukuran dewan komisaris, dan leverage berpengaruh positif signifikan. Sementara

itu ukuran perusahaan, tingkat perputaran aset, dan profitabilitas berpengaruh

positif.

Cok Istri Ratna Sari Dewi dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) melakukan

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kantor akuntan

publik pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang diproksikan

dengan kepemilikan manajerial, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan

memiliki pengaruh negatif yang signifikan, sementara leverage tidak

berpengaruh.

Bahman Banimahd dan Elnaz Vafaei (2012) melakukan penelitian mengenai

pengaruh dari faktor-faktor yang menentukan pemilihan auditor di negara Iran

yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, kepemilikan pemerintah,

profitabilitas, dan leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan

pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan, ukuran perusahaan memiliki

pengaruh negatif signifikan, profitabilitas memiliki pengaruh positif, dan

leverage tidak berpengaruh.

Obe Efrem Markali dan Felizia Arni Rudiawarni (2012) melakukan

penelitian mengenai hubungan mekanisme corporate governance dengan

pemilihan auditor pada badan usaha sektor keuangan yang go public di Bursa

Efek Indonesia periode 2008-2010 yang diproksikan dengan persentase

kepemilikan saham, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris
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independen, dan variabel kontrol (ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan,

dan profitabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kepemilikan

saham, jumlah anggota dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh

positif signifikan. Sementara itu proporsi dewan komisaris independen

berpengaruh negatif tidak signifikan. Lalu, pertumbuhan perusahaan dan

profitabilitas berpengaruh tidak signifikan.

Penelitian terdahulu mengenai analisis faktor yang mempengaruhi termasuk

di dalamnya terdapat ukuran perusahaan klien, rasio leverage, dan rasio

profitabilitas terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik telah diringkas dalam

tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.
Nama Peneliti,
Tahun, Dan

Judul Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

1

Pengaruh Struktur
Kepemilikan dan
Mekanisme Tata
Kelola Korporat
Terhadap
Pemilihan Auditor
Eksternal
Berkualitas

Octadila Laily
Anggraeni dan
Abdul Ghofar
(2016)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan auditor
eksternal.

Variabel Independen:
Struktur kepemilikan,
mekanisme tata kelola
korporat, dan ukuran
perusahaan, Asset Turn
Over Ratio, Return On
Assets, dan Leverage).

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan dan
ROA berpengaruh,
sementara asset turn
over ratio dan leverage
tidak berpengaruh
terhadap pemilihan
auditor eksternal
perusahaan.
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No.
Nama Peneliti,
Tahun, Dan

Judul Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

2

Good Corporate
Governance Dan
Karakteristik
Perusahaan Pada
Pemilihan Auditor
Eksternal

Ni Made Dian
Fitriyani dan Ni
Made Adi Erawati
(2016)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan auditor
eksternal.

Variabel Independen:
Good Corporate
Governance, ukuran
perusahaan, leverage,
dan profitabilitas.

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan
berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan
pada pemilihan auditor
eksternal. Profitabilitas
berpengaruh positif dan
signifikan pada
pemilihan auditor
eksternal. Leverage
berpengaruh negatif
tetapi tidak signifikan
pada pemilihan auditor
eksternal.

3

Analisis
Mekanisme
Corporate
Governance
Perusahaan
Terhadap
Pemilihan Auditor
Eksternal

Desti Maharani
(2014)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan auditor
eksternal.

Variabel Independen:
Kepemilikan saham
terbesar, ukuran dewan
komisaris, efektivitas
komite audit, ukuran
perusahaan, tingkat
perputaran aset,
profitabilitas, dan
Leverage.

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan,
tingkat perputaran aset,
profitabilitas, dan
leverage memiliki
pengaruh positif
signifikan terhadap
pemilihan auditor
berkualitas.
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No.
Nama Peneliti,
Tahun, Dan

Judul Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

4

Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Pemilihan Kantor
Akuntan Publik
Pada Industri
Manufaktur Di
Bursa Efek
Indonesia

Cok Istri Ratna
Sari Dewi dan Ni
Made Dwi Ratnadi
(2014)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan Kantor
Akuntan Publik

Variabel Independen:
Kepemilikan
manajerial, Leverage,
dan ukuran perusahaan.

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan
memiliki pengaruh
negatif pada pemilihan
kantor akuntan publik,
sedangkan leverage
tidak berpengaruh pada
pemilihan kantor
akuntan publik.

5

The Effects of
Client Size, Audit
Report, State
Ownership,
Financial Leverage
and Profitability
on Auditor
Selection:
Evidence from
Iran

Bahman Banimahd
dan Elnaz Vafaei
(2012)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan auditor
eksternal.

Variabel Independen:
Ukuran perusahaan,
laporan wajar tanpa
pengecualian,
kepemilikan negara,
leverage, dan
profitabilitas.

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan
memiliki pengaruh
negatif dan signifikan
terhadap pemilihan
auditor, profitabilitas
memiliki pengaruh
positif dan signifikan
terhadap pemilihan
auditor, sementara
leverage tidak
berpengaruh terhadap
pemilihan auditor.
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No.
Nama Peneliti,
Tahun, Dan

Judul Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil Penelitian

6

Hubungan
Mekanisme
Corporate
Governance
Dengan Pemilihan
Auditor pada
Badan Usaha
Sektor Keuangan
yang Go Public di
BEI Periode
2008-2010

Obe Efrem
Markali dan
Felizia Arni
Rudiawarni (2012)

Jenis Penelitian:
Kuantitatif

Variabel Dependen:
Pemilihan auditor
eksternal.

Variabel Independen:
Persentase kepemilikan
saham terbesar, jumlah
dewan komisaris,
proporsi dewan
komisaris independen,
ukuran perusahaan,
pertumbuhan
perusahaan, dan
profitabilitas.

Alat Analisis:
SPSS - regresi logistik

Ukuran perusahaan
memberikan pengaruh
positif signifikan, dan
profitabilitas
menunjukkan hasil
positif tidak signifikan
terhadap pemilihan
auditor eksternal.

(Sumber: Data diolah)
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2.3 Kerangka Pemikiran

Ukuran Perusahaan
(X1)

Rasio Leverage
(X2)

Pemilihan Kantor
Akuntan Publik

(Y)

Rasio Profitabilitas
(X3)

(Sumber: Data diolah)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah 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 perusahaan, rasio leverage, dan rasio

profitabilitas dengan pemilihan Kantor Akuntan Publik. Secara lebih rinci,

penulis ingin menguji bagaimana pengaruh variabel total aset sebagai proksi dari

ukuran perusahaan, total hutang terhadap total ekuitas dari rasio leverage, dan

pendapatan bersih terhadap total aset dari rasio likuiditas terhadap pemilihan

H1

H2

H3
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Kantor Akuntan Publik.

2.4 Hipotesis

Dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi pemilihan Kantor Akuntan

Publik yang berupa variabel ukuran perusahaan, rasio leverage, dan rasio

profitabilitas dilakukan pengujian apakah ketiga variabel tersebut akan

berpengaruh terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik pada perusahaan yang

termasuk dalam index LQ 45 periode 2013-2015.

2.4.1 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
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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

2.4.2 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 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.
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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

2.4.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan

menggunakan total asset 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
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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
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BAB 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
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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).

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.
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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

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu

pemilihan auditor eksternal berkualitas. Variabel independen yaitu ukuran

perusahaan yang akan diproksikan dengan logaritma natural total assets, rasio

leverage yang diproksikan dengan debt ratio, dan rasio profitabilitas yang

diproksikan dengan return on asset.

3.4.1 PemilihanAuditor Eksternal Berkualitas

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
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15), auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme

profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan

laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. 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. Ukuran perusahaan klien diukur dengan logaritma natural

dari total aset (Banimahd dan Vafaei, 2012).

TotalAsset Ln )( PerusahaanUkuran  SizeClient
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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.

Assets Total
sLiabilitie TotalRatioDebt 

3.4.4 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 pembiayaan dan keputusan operasi. (Brigham

dan Houston, 2010). 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).

Assets Total
IncomeNet  Assetson Return 
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Tabel 3.1

Rangkuman Operasionalisasi Variabel

No. Jenis
Variabel Nama Variabel Skala Pengukuran

1. Dependen Pemilihan Kantor
Akuntan Publik Nominal

Kode 1 jika memilih auditor
eksternal yang termasuk
dalam big four dan kode 0
jika memilih auditor eksternal
yang tidak termasuk dalam
big four.

2. Independ
en Ukuran Perusahaan Interval SIZE = Ln Total Assets

.3. Independ
en Leverage Interval LEV = Total Liabilities/Total

Assets

4. Independ
en Profitabilitas Interval ROA = Net Income/Total

Assets
(Sumber: Data diolah)

3.5 Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis

(analisis regresi logistik biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS 23

(Statistical Product and Service Solutions). Regresi logistik sebetulnya mirip

dengan analisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel

terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Akan tetapi asumsi

multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas

merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial

(non-metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan logistic regression karena

tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (jadi logistic

regression umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal distribution tidak

dipenuhi) (Ghozali, 2016).
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Gujarati (2006) 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 dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya

suatu atribut. Pada penelitian ini, y = 1 jika perusahaan menggunakan kantor

akuntan publik big four, sedangkan y = 0 jika perusahaan tidak menggunakan

kantor akuntan publik non-big four.

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 pemilihan auditor eksternal

berkualitas merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan

terbesar nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik

menjadi:

(ODDS)Ln 
PADB-1

PADBLnPADBLogit 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

e3ROA2LEVSIZE1
PADB-1
PADBLn 
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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

3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikanngambaran atau

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

varian, maksimum, minimum, summary, range, kurtosis, dan skewness

(kemencengan distribusi).

3.6.2 Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel

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

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
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variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016).

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.

Digunakannya uji multikolinearitas pada penelitian ini hanya bertujuan untuk

menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel

bebas (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 antara kedua variabel tersebut, sehingga tidak

mengganggu model penelitian.

3.6.3 Overall Test

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Statistik

yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari model

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input.

Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL.

Statistik -2LogL terkadang disebut likelihood rasio χ2 statistics, dimana χ2

distribusi dengan degree of freedom n - q, q adalah jumlah parameter dalam

model (Ghozali, 2016).
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Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas

ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit.

Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2LogL untuk model

dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai χ2 distribusi dengan

degree of freedom (selisih degree of freedom kedua model) (Ghozali, 2016).

Ho = Model yang dihipotesakan fit dengan data

Ha = Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

3.6.4 Goodness Of Fit

Menurut Ghozali (2016) 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 statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan

atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model

tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai

statistik 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.
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Ho : model mampu untuk menjelaskan data

Ha : model tidak mampu dalam menjelaskan data

3.6.5 Nagelkerke R Square

Nagelkerke’s R-square merupakan koefisien determinasi yang

diinterpretasikan, seperti nilai R-square pada regresi berganda. Nagelkerke’s

R-square digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam

model regresi logistik. Cox & Snell’s R-square merupakan ukuran yang mencoba

meniru ukuran R² pada multiple linear regression yang didasarkan pada teknik

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit

diinterpretasikan (Ghozali, 2011).

Nagelkerke’s R-square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini

dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R2 dengan nilai

maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R2

pada multiple regression (Ghozali, 2016).

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).
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3.6.6 Classification Plot

Pengujian ini menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah

(incorrect). Hal ini menunjukkan dua nilai prediksi dari variabel dependen dan

nilai observasi dari variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua

kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika

model logistic mempunyai homoskedastisitas, maka presentase yang benar

(correct) akan sama untuk kedua baris (Ghozali, 2016).

3.6.7 Uji Parsial (Uji Wald)

Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran

perusahaan klien, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap pemilihan

auditor eksternal berkualitas 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 secara parsial (Ghozali, 2013). Uji parsial (t-test) dilakukan untuk

menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen.

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 tabel,

signifikansi  5% dan degree of freedom (DF) = 1, atau dengan menggunakan

P-value (Sig.).
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Uji Wald digunakan untuk menguji signifikansi dari tiap koefisien (β) dalam

model. Hipotesis dalam uji Wald adalah H0: β = 0, yang menyatakan peluang

sukses independen terhadap suatu variabel. Nilai kuadrat Z tersebut mengikuti

distribusi Chi-square dengan degree of freedom (DF) = 1. Jika Z² ≥ χ²(1), maka

dapat dikatakan bahwa H0 ditolak.

Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria

probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007):

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan perusahaan yang terdaftar dalam index LQ 45 yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Perusahaan yang terdaftar dalam index

LQ 45 di Bursa Efek Indonesia bersifat konsisten, mempublikasikan laporan

keuangan yang telah diaudit selama periode dari tahun 2013 sampai dengan 2015,

menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, dan memiliki informasi

yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Data laporan keuangan tersebut diperoleh

dengan mengakses www.idx.co.id.

Penelitian ini menggunakan pemilihan kantor akuntan publik (KAP)

sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen, terdapat tiga

variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu variabel ukuran

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

Pemilihan kantor akuntan publik sebagai variabel dependen diukur

dengan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang memilih

kantor akuntan publik big four dan kategori 0 untuk perusahaan yang memilih

kantor akuntan publik non-big four. Sementara untuk variabel-variabel

independen seperti ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur dengan logaritma

natural total aset, rasio leverage (LEV) yang diukur dengan membandingkan total
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liabilitas terhadap total aset, dan rasio profitabilitas (ROA) yang diukur

dengan membandingkan net income terhadap total aset.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 observasi yang

terdaftar dalam index LQ 45 oleh Bursa Efek Indonesia yang diseleksi secara

purposive sampling. Berikut ini adalah gambaran umum perusahaan-perusahaan

yang menjadi sampel objek penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah

ini:

Tabel 4.1

Daftar Sampel Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Index LQ 45

Periode 2013-2015 Oleh Bursa Efek Indonesia

No. Kode Saham Nama Saham
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk
2 AKRA AKR Corporindo Tbk
3 ASII Astra International Tbk
4 ASRI Alam Sutera Realty Tbk
5 BBCA Bank Central Asia Tbk
6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
9 BMTR Global Mediacom Tbk
10 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
11 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk
12 EXCL XL Asiata Tbk
13 GGRM Gudang Garam Tbk
14 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
16 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk
17 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk
18 KLBF Kalbe Farma Tbk
19 LPKR Lippo Karawaci Tbk
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No. Kode Saham Nama Saham
20 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk
21 MNCN Media Nusantara Citra Tbk
22 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
23 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk
24 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
25 UNTR United Tractors Tbk
Sumber: www.idx.co.id

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

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).

Tabel 4.2

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
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Berdasarkan tabel 4.2 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 assets 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 assets tertinggi adalah sebesar 34.45%. Nilai rata-rata SIZE

selama periode penelitian adalah 31.5349 artinya dari 75 sampel, kemampuan

rata-rata total assets yang dimiliki adalah sebesar 31.5349%. Sedangkan standar

deviasi SIZE adalah sebesar 1.35274 atau 1.35274%.

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
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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%.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan satu-satunya uji asumsi klasik yang

digunakan dalam penelitian ini. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji

apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam

model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai antar variabel

independen, yaitu nilai antar variabel independennya kurang dari 0.85.
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Tabel 4.3

Correlation Matrix

Correlation Matrix

Constant SIZE LEV ROA

Step 1 Constant 1.000 -.984 .361 -.070

SIZE -.984 1.000 -.515 -.090

LEV .361 -.515 1.000 .721

ROA -.070 -.090 .721 1.000

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan korelasi antar variabel independen,

dalam menguji multikolinearitas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi.

Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa

antar variabel independen tidak ada unsur multikolinearitas. Dari tabel 4.3 diatas,

terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang memiliki nilai koefisien

korelasi kurang dari 0.85. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen

tidak ada hubungan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa model ini

tidak mengandung unsur multikolinearitas.

4.2.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Dalam uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan adalah

variabel dummy, variabel yang berupa kategori. Kategori 1 bila perusahaan

menggunakan jasa auditor kantor akuntan publik yang termasuk dalam big four

dan kategori 0 bila perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang
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termasuk dalam non-big four. Langkah pertama dalam uji regresi logistik adalah

menilai overall fit model terhadap data.

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah 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 -2 log

likelihood awal dengan nilai -2 log likelihood akhir menunjukkan model yang

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013).

Tabel 4.4

Overall Model Fit Test 1

Iteration Historya,b,c

Iteration
-2 Log
likelihood

Coefficients

Constant

Step 0 1 63.762 1.413

2 62.545 1.725

3 62.532 1.761

4 62.532 1.761

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 62.532

c. Estimation terminated at iteration number 4
because parameter estimates changed by less
than .001.

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016
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Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil dari Overall Model Fit Test 1 saat

variabel independen tidak dimasukkan dalam model: N = 75 mendapatkan

Nilai -2 Log Likelihood: 62.532. Degree of freedom (DF) = N - 1 = 75 - 1 = 74.

Chi-square (X2) table pada DF 74 dan probabilitas 0.05 = 95.081

Nilai -2 Log Likelihood (62.532) < X2 table (95.081) sehingga menerima

H0, maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen

adalah fit dengan data.

Tabel 4.5

Overall Model Fit Test 2

Iteration Historya,b,c,d

Iteration
-2 Log
likelihood

Coefficients

Constant SIZE LEV ROA

Step 1 1 55.448 -16.056 .616 -.038 -.012

2 50.498 -29.105 1.088 -.064 -.012

3 49.891 -36.034 1.331 -.075 -.007

4 49.871 -37.640 1.385 -.076 -.004

5 49.871 -37.720 1.387 -.076 -.004

6 49.871 -37.720 1.387 -.076 -.004

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 62.532

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates
changed by less than .001.

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016
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Tabel 4.5 menunjukkan hasil Overall Model Fit Test 2 saat variabel

independen dimasukkan dalam model: N = 75. Degree of freedom (DF) = N -

(jumlah variabel independen) - 1 = 75 - 3 - 1 = 71. Chi-square (X2) table pada

DF 71 dan probabilitas 0.05 = 91.670.

Nilai -2 Log Likelihood (62.532) < X2 table (91.670) sehingga menerima

H0, maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen

adalah fit dengan data. Sama dengan Block Beginning di atas, dimana saat

sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, model fit dengan data.

4.2.4 Goodness of Fit

Goodness of fit digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data

empiris cocok atau sesuai dengan model. Pengujian ini dilakukan dengan menilai

signifikansi pada tabel uji Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit. Jika nilai uji

statistik Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit lebih besar dari 0.05, maka

hipotesis nol diterima dan model mampu memprediksi nilai observasinya, atau

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Ho: model mampu menjelaskan data

Ha: model tidak mampu menjelaskan data
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Tabel 4.6

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 9.674 7 .208

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa nilai Chi-square table untuk degree

of freedom 2 (Jumlah variabel independen - 1) pada taraf signifikansi 0.05 adalah

sebesar 5.991. Karena nilai Chi-square Hosmer and Lemeshow’s goodness of

fit hitung (9.674) > Chi-square table (5.991) atau nilai signifikansi sebesar 0.208

(> 0.05), menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis

dapat dilakukan karena ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai

observasinya (H0 diterima). Berdasarkan penjelasan ini, model mampu

menjelaskan pengaruh variabel ukuran perusahaan (SIZE), rasio leverage (LEV),

dan rasio profitabilitas (ROA) terhadap pemilihan kantor akuntan publik (KAP).

4.2.5 Classification Plot

Classification Plot dilakukan untuk menunjukkan 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.
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Tabel 4.7

Classification Plot

Classification Tablea

Observed

Predicted

KAP
Percentage
CorrectNon-big four Big four

Step 1 KAP Non-big four 3 8 27.3

Big four 2 62 96.9

Overall Percentage 86.7

a. The cut value is .500

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan memilih kantour akuntan

publik “big four” dan “non-big four”.

Persentase dalam memilih kantor akuntan publik big four adalah sebesar

96.9%, hal ini menunjukkan terdapat 62 observasi yang akan memakai jasa

kantor akutan publik big four dari total 75 observasi. Sedangkan terdapat 8

observasi yang tidak akan memakai jasa kantor akuntan publik big four.

Presentase kebenaran dari perusahaan yang memilih jasa kantor akuntan

publik non-big four adalah sebesar 27.3%, yang berarti dengan model regresi

yang digunakan terdapat 3 observasi yang diprediksi menggunakan jasa kantor

akuntan publik non-big four dari total 75 observasi. Sedangkan terdapat 2

observasi yang tidak memakai jasa kantor akuntan publik non-big four.
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Secara keseluruhan dapat dilihat ketepatan model pada penelitian ini

mencapai 86.7%, maka dapat disimpulkan model regresi logistik fit dengan data.

4.2.6 Nagelkerke’s R-square

Besarnya nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke’s R-square. Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependennya yang terdapat dalam model regresi logistik. Nilai yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen amat terbatas, semakin mendekati nilai 1 maka model

dianggap semakin fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak

fit (Ghozali, 2013).

Tabel 4.8

Nagelkerke’s R-square

Model Summary

Step
-2 Log
likelihood

Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

1 49.871a .155 .275

a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2016
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Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi yang

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil

menunjukkan nilai Nagelkerke’s R-square adalah 0.275. Hal ini berarti bahwa

27.5% variabel pemilihan kantor akuntan publik (KAP) dapat dijelaskan oleh

variabel independen yaitu ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan

logaritma natural total aset, rasio leverage (LEV) yang diproksikan dengan debt

ratio, dan rasio profitabilitas (ROA) yang diproksikan dengan return on assets.

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

4.2.7 Model Regresi Logistik

Ghozali (2013), model regresi logistik dapat dibentuk dengan

menggunakan besaran nilai parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya

diinterpretasikan dengan rasio kecenderungan (odds ratio).
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Tabel 4.9

Pembentukan Model Regresi

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

Berdasarkan tabel 4.8, maka model regresi logistik yang terbentuk adalah

sebagai berikut:

Ln()=(-37.720) + (1.387SIZE) + (-0.076LEV) + (-0.004ROA) + e

Odds ratio (peluang) pada penelitian ini mengukur bagaimana

kecenderungan variabel-variabel independen terhadap probabilitas ketepatan

waktu pelaporan keuangan. Nilai odds ratio pada tabel 4.8 diinterpretasikan

sebagai berikut:

a. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE)

Koefisien regresi untuk variabel SIZE adalah sebesar 1.387. Hal ini

menunjukkan nilai odds ratio dalam penelitian ini adalah sebesar 4.005,
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artinya jika koefisien Ukuran Perusahaan menurun satu satuan, maka

kecenderungan perusahaan memilih kantor akuntan publik big four akan

meningkat 4.005 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

b. Variabel Leverage (LEV)

Koefisien regresi untuk variabel LEV adalah sebesar -0.076. Hal ini

menunjukkan nilai odds ratio dalam penelitian ini adalah sebesar 0.927,

artinya jika koefisien leverage menurun satu satuan, maka kecenderungan

perusahaan memilih kantor akuntan publik big four akan meningkat 0.927

kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

c. Variabel Profitabilitas (ROA)

Koefisien regresi untuk variabel ROA adalah sebesar -0.004. Hal ini

menunjukkan nilai odds ratio dalam penelitian ini adalah sebesar 0.996,

artinya jika koefisien Profitabilitas menurun satu satuan, maka

kecenderungan perusahaan memilih kantor akuntan publik big four akan

meningkat 0.996 kali dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Parsial (Uji Wald)

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 tabel, signifikansi  5% dan degree of freedom (DF) = 1, atau dengan

menggunakan P-value (Sig.).
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Uji Wald Wolfowitz digunakan untuk menguji signifikansi dari tiap

koefisien (β) dalam model. Hipotesis dalam uji Wald adalah H0: β = 0, yang

menyatakan peluang sukses independen terhadap suatu variabel. Nilai

kuadrat Z tersebut mengikuti distribusi Chi-square dengan degree of freedom (DF)

= 1. Jika Z² ≥ χ²(1), maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak.

Parameter uji parsial dilihat dari tabel variabel in the equation dalam

olahan data SPSS berikut ini:

Tabel 4.10

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
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Hipotesis 1:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor

akuntan publik

Berdasarkan tabel 4.10 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.

Hipotesis 2:

H2: Rasio leverage berpengaruh negatif terhadap pemilihan kantor akuntan

publik

Berdasarkan tabel 4.9 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
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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.

Hipotesis 3:

H3: Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap pemilihan kantor

akuntan publik

Berdasarkan tabel 4.9 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.
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4.4 Analisis Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Kantor

Akuntan Publik

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan logaritma

natural total aset. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, pengaruh ukuran

perusahaan terhadap pemilihan kantor akuntan publik memiliki pengaruh

signifikan dengan arah positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien

regresi sebesar 1.387 dan probabilitas sebesar 0.004 yang lebih kecil dari tingkat

signifikansi sebesar 0.05. Artinya semakin besar perusahaan yang memiliki total

aset, memiliki probabilitas yang juga semakin besar dalam memilih kantor

akuntan publik yang termasuk dalam big four.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada sampel penelitian yaitu

pada periode tahun 2013-2015, Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang

memiliki tingkat total aset tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp

733,099,762,000,000,00-, tahun 2014 sebesar Rp 855,039,673,000,000,00-, dan

tahun 2015 sebesar Rp 910,063,409,000,000,00- memilih kantor akuntan publik

yang termasuk dalam big four selama tiga tahun berturut-turut dalam mengaudit

laporan keuangan tahunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Anggraeni dan Ghofar (2016), Fitriyani dan Erawati (2016), Maharani (2014),

serta Markali dan Rudiawarni (2012), yang menyatakan bahwa ukuran

perusahaan mempengaruhi pemilihan kantor akuntan publik big four dengan arah

positif. Menurut Beatty (1993) dalam Maharani (2014), audit effort akan
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meningkat seiring dengan peningkatan ukuran dan kompleksitas perusahaan

sehingga perusahaan yang besar akan membutuhkan jasa auditor yang berkualitas.

Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Dewi dan Ratnadi (2014), serta Banimahd dan Vafaei (2012) bahwa ukuran

perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pemilihan kantor akuntan

publik.

4.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Rasio leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan perbandingan

total liabilitas terhadap total aset. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan,

pengaruh rasio leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan kantor

akuntan publik. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi sebesar

-0.076 dan probabilitas sebesar 0.051 yang lebih besar dari tingkat signifikansi

sebesar 0.05. Artinya tinggi rendahnya rasio leverage suatu perusahaan tidak

mempengaruhi pemilihan kantor akuntan publik yang termasuk dalam big four.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada sampel penelitian yaitu

pada periode tahun 2013-2015, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

yang memiliki tingkat total liabilitas tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp

546,855,504,000,000,00-, tahun 2014 sebesar Rp 704,278,356,000,000,00-, dan

tahun 2015 sebesar Rp 765,299,133,000,000,00- namun tetap memilih kantor

akuntan publik yang termasuk dalam big four selama tiga tahun berturut-turut

dalam mengaudit laporan keuangan tahunan.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Anggraeni dan Ghofar (2016), Dewi dan Ratnadi (2014), serta Banimahd dan

Vafaei (2012), yang menyatakan bahwa rasio leverage tidak memiliki pengaruh

dalam pemilihan kantor akuntan publik big four. Menurut Dewi dan Ratnadi

(2014), perusahaan memandang dari sisi pentingnya informasi laporan keuangan

yang sudah diaudit bagi kepentingan perusahaan. Hal ini juga dapat terjadi karena

pihak kreditor tidak mensyaratkan perusahaan untuk diaudit oleh kantor akuntan

publik. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Fitriyani & Erawati (2016), serta Maharani (2014) bahwa rasio

leverage memiliki pengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

4.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pemilihan Kantor Akuntan

Publik

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan perbandingan net

income terhadap total aset. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan, rasio

profitabilitas tidak memiliki pengaruh dalam pemilihan kantor akuntan publik.

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.004 dan

probabilitas sebesar 0.972 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.

Artinya tinggi rendahnya rasio profitabilitas suatu perusahaan tidak

mempengaruhi pemilihan kantor akuntan publik yang termasuk dalam big four.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada sampel penelitian yaitu

pada periode tahun 2013-2015, XL Asiata Tbk. (EXCL) yang memiliki tingkat

net income terendah pada tahun 2013 sebesar Rp 1,032,817,000,000,00-, tahun
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2014 sebesar Rp -803,714,000,000,00-, dan tahun 2015 sebesar Rp

-25,338,000,000,00- namun tetap memilih kantor akuntan publik yang termasuk

dalam big four selama tiga tahun berturut-turut dalam mengaudit laporan

keuangan tahunan.

Hasil penelitian mengenai variabel rasio profitabilitas tidak sejalan dengan

grand theory dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa representatif

penjualan (agen) tidak memiliki tingkat perhatian yang sama sebagai pemilik

(prinsipal) tentang profitabilitas keseluruhan perusahaan karena baik keuntungan

maupun biaya persediaan langsung dibebankan kepada mereka. Pada

kenyataannya, salah satu sampel perusahaan yaitu XL Asiata Tbk. (EXCL) tetap

memutuskan untuk menjaga kualitas laporan keuangan tahunan yang disajikan

bagi prinsipal sekalipun pertumbuhan profitabilitasnya dalam tingkat yang negatif

(loss). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Anggraeni dan Ghofar (2016), Fitriyani dan Erawati (2016), Maharani

(2014), Banimahd dan Vafaei (2012), serta Markali dan Rudiawarni (2012)

bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap pemilihan kantor akuntan publik.

4.5 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
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membawa berita baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan

investasi, sebaiknya calon investor atau pemegang saham melakukan analisis

terhadap informasi laporan keuangan calon emiten, sehingga akhirnya investasi

yang akan dilakukan dapat diprediksi sesuai dengan target masing-masing

investor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel

ukuran perusahaan, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap pemilihan

kantor akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar didalam index LQ 45 Bursa

Efek Indonesia periode 2013-2015. Diperoleh hasil bahwa hanya variabel ukuran

perusahaan saja yang berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap

pemilihan kantor akuntan publik. Sehingga implikasi manajerial yang dapat

diterapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural

total aset terbukti memiliki pengaruh secara signifikan dengan arah positif

terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Pengaruh ini menjelaskan bahwa

semakin besar nilai total aset suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang

perusahaan dalam memilih kantor akuntan publik yang berkualitas. Semakin

tinggi tingkat total aset, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut, yang

berarti semakin beragam konflik yang dapat ditemui. Hal ini memicu manajemen

perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dalam mengelola risiko-risiko

yang bersumber dari pengelolaan aset perusahaan demi kepentingan pribadi,

sehingga biaya agensi yang harus ditanggung oleh stakeholders semakin tinggi.

Oleh karena itu, perusahaan diharuskan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik
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yang berkualitas demi terjaga nya relevansi atas informasi mengenai keseluruhan

aset yang disajikan dalam laporan keuangan 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 perusahaan mungkin memiliki penilaian

bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh

principal merupakan prioritas yang utama. Akan tetapi, rasio leverage yang

digunakan sebagai variabel penelitian ini harus tetap dikaji kembali dikarenakan

adanya keterbatasan rumus variabel yang tidak dimasukkan di dalam penelitian

ini, seperti debt to total equity yang juga dapat memproksikan tingkat leverage

suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan jasa kantor akuntan

publik yang berkualitas tetap diperlukan oleh perusahaan untuk memonitor

pencatatan hutang yang sedang dikelola agar sesuai dengan apa yang tersaji

didalam laporan keuangan perusahaan, itu sendiri.

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. Akan tetapi, rasio profitabilitas yang digunakan sebagai
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variabel penelitian ini harus diteliti kembali dikarenakan adanya keterbatasan

rumus variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti return on

equity yang juga dapat memproksikan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Selain itu, 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. Oleh karena itu, pentingnya pemanfaatan jasa kantor

akuntan publik yang berkualitas tetap diperlukan dalam mengawasi penyajian

laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang

relevan dan dapat dipercaya.
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BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ukuran

perusahaan, rasio leverage, dan rasio profitabilitas terhadap pemilihan kantor

akuntan publik pada perusahaan yang terdaftar dalam index LQ 45 di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2013–2015. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut.

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
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3. 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.

4. 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 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

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang

dapat disimpulkan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya:

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
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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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LAMPIRAN 1

DATA SAMPEL

No. Perusahaan Tahun SIZE LEV ROA KAP

1 aali
2013 30.337 31.379 12.718 1
2014 30.552 36.238 14.128 1
2015 30.700 45.618 3.234 1

2 akra
2013 30.314 63.349 4.207 1
2014 30.325 59.664 5.345 1
2015 30.353 52.075 6.964 1

3 asii
2013 32.997 50.378 10.419 1
2014 33.095 49.079 9.376 1
2015 33.134 48.445 6.361 1

4 asri
2013 30.300 63.046 6.166 0
2014 30.460 62.355 6.954 0
2015 30.560 64.712 3.657 0

5 bbca
2013 33.838 86.820 2.872 1
2014 33.947 85.957 2.985 1
2015 34.019 84.450 3.034 1

6 bbni
2013 33.589 87.668 2.343 1
2014 33.663 81.894 2.600 1
2015 33.863 81.151 1.797 1

7 bbri
2013 34.071 87.332 3.410 1
2014 34.318 87.817 3.021 1
2015 34.409 87.122 2.893 1

8 bmri
2013 34.228 81.399 2.569 1
2014 34.382 81.519 2.416 1
2015 34.445 80.895 2.324 1

9 bmtr
2013 30.679 36.624 4.887 1
2014 30.864 37.369 5.078 1
2015 30.908 42.267 1.070 1

10 bsde
2013 30.748 40.567 12.873 0
2014 30.971 34.625 14.160 0
2015 31.215 38.658 6.528 0
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11 cpin
2013 30.386 36.708 16.084 1
2014 30.668 47.196 8.376 1
2015 30.837 49.113 7.424 1

12 excl
2013 31.327 62.013 2.564 1
2014 31.784 77.923 -1.263 1
2015 31.706 76.053 -0.043 1

13 ggrm
2013 31.558 42.060 8.635 1
2014 31.695 43.102 9.329 1
2015 31.782 40.150 10.161 1

14 icbp
2013 30.688 37.624 10.509 1
2014 30.851 41.732 10.285 1
2015 30.910 38.304 11.006 1

15 indf
2013 31.989 50.862 4.375 1
2014 32.086 53.212 6.075 1
2015 32.151 53.043 4.039 1

16 intp
2013 30.912 13.641 18.838 1
2014 30.994 14.913 18.326 1
2015 30.950 13.649 15.763 1

17 jsmr
2013 30.976 61.691 4.364 0
2014 31.092 65.409 3.883 0
2015 31.234 66.321 3.592 1

18 klbf
2013 30.057 24.879 17.414 1
2014 30.152 21.506 17.064 1
2015 30.248 20.138 15.024 1

19 lpkr
2013 31.075 54.705 5.088 0
2014 31.265 53.453 8.294 0
2015 31.353 54.226 2.478 0

20 lsip
2013 29.707 17.065 9.638 1
2014 29.796 19.630 10.667 1
2015 29.811 17.074 7.044 1

21 mncn
2013 29.894 19.466 18.823 1
2014 30.242 30.931 13.829 1
2015 30.303 33.909 8.822 1

22 ptba
2013 30.089 35.330 15.880 1
2014 30.330 42.633 12.542 1
2015 30.458 45.025 12.058 1

23 smgr
2013 31.058 29.192 17.388 1
2014 31.167 27.167 16.217 1
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2015 31.273 28.077 11.861 1

24 tlkm
2013 32.483 39.489 15.858 1
2014 32.586 39.366 15.000 1
2015 32.744 43.777 14.032 1

25 untr
2013 31.680 37.853 8.366 1
2014 31.730 36.111 8.012 1
2015 31.754 36.401 4.525 1
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LAMPIRAN 2

HASIL OUTPUT SPSS

Logistic Regression

Case Processing Summary

Case Processing Summary

Unweighted Casesa N Percent

Selected Cases Included in Analysis 75 100.0

Missing Cases 0 .0

Total 75 100.0

Unselected Cases 0 .0

Total 75 100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of

cases.

Dependent Variable Encoding

Dependent Variable Encoding

Original Value Internal Value

Non-big four 0

Big four 1
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Block 0: Beginning Block

Literation History

Iteration Historya,b,c

Iteration -2 Log likelihood

Coefficients

Constant

Step 0 1 63.762 1.413

2 62.545 1.725

3 62.532 1.761

4 62.532 1.761

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 62.532

c. Estimation terminated at iteration number 4

because parameter estimates changed by less

than .001.

Classification Table

Classification Tablea,b

Observed

Predicted

KAP Percentage

CorrectNon-big four Big four

Step 0 KAP Non-big four 0 11 .0

Big four 0 64 100.0

Overall Percentage 85.3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500
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Variables In The Equation

Variables in the Equation

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

Step 0 Constant 1.761 .326 29.109 1 .000 5.818

Variables Not In The Equation

Variables not in the Equation

Score df Sig.

Step 0 Variables SIZE 2.784 1 .095

LEV .768 1 .381

ROA 1.126 1 .289

Overall Statistics 12.332 3 .006

Block 1: Method = Enter

Literation History

Iteration Historya,b,c,d

Iteration -2 Log likelihood

Coefficients

Constant SIZE LEV ROA

Step 1 1 55.448 -16.056 .616 -.038 -.012

2 50.498 -29.105 1.088 -.064 -.012

3 49.891 -36.034 1.331 -.075 -.007

4 49.871 -37.640 1.385 -.076 -.004

5 49.871 -37.720 1.387 -.076 -.004

6 49.871 -37.720 1.387 -.076 -.004

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 62.532

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by

less than .001.
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Omnibus Tests Of Model Coefficients

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 12.661 3 .005

Block 12.661 3 .005

Model 12.661 3 .005

Model Summary

Model Summary

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R

Square

Nagelkerke R

Square

1 49.871a .155 .275

a. Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter estimates changed by less than .001.
Hosmer And Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 9.674 7 .208
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Contingency Table For Hosmer And Lemeshow Test

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

KAP = Non-big four KAP = Big four

TotalObserved Expected Observed Expected

Step 1 1 4 4.101 4 3.899 8

2 2 2.351 6 5.649 8

3 3 1.434 5 6.566 8

4 0 1.017 8 6.983 8

5 0 .782 8 7.218 8

6 2 .510 6 7.490 8

7 0 .386 8 7.614 8

8 0 .251 8 7.749 8

9 0 .168 11 10.832 11

Classification Table

Classification Tablea

Observed

Predicted

KAP Percentage

CorrectNon-big four Big four

Step 1 KAP Non-big four 3 8 27.3

Big four 2 62 96.9

Overall Percentage 86.7

a. The cut value is .500
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Variables In The Equation

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.

Correlation Matrix

Correlation Matrix

Constant SIZE LEV ROA

Step 1 Constant 1.000 -.984 .361 -.070

SIZE -.984 1.000 -.515 -.090

LEV .361 -.515 1.000 .721

ROA -.070 -.090 .721 1.000
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Observed Groups And Predicted Probabilities Plot

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

16 + +
I I
I I

F I I
R 12 + +
E I I
Q I B I
U I B I
E 8 + B +
N I B I
C I B B I
Y I BB BBB I

4 + B BB BBB +
I BBB B BBBBBB I
I B B B B B B B BBBBB BBBBBB I
I N NN BNB N BB BNB B NNBNBBBBBBNNBBBBB I

Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Prob: 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1
Group:

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Predicted Probability is of Membership for Big four
The Cut Value is .50
Symbols: N - Non-big four

B - Big four
Each Symbol Represents 1 Case.
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Casewise List

Casewise Listb

Case

Selected

Statusa
Observed

Predicted Predicted Group

Temporary Variable

KAP Resid ZResid

28 S N** .858 B -.858 -2.461

29 S N** .928 B -.928 -3.592

30 S N** .932 B -.932 -3.709

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed.
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