
1 

 

       BAB I 

         PENDAHULUAN 

 

  1.1.Latar Belakang 

      Laporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi 

mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang 

mempunyai kepentingan atas informasi tersebut (Ceacilia, 2006). Selain itu 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan menyediakan informasi 

yang nantinya berguna sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bagi pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. (Suciati, 2013). 

      Laporan keuangan haruslah bersifat wajar, sebab banyak pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, selain itu laporan keuangan 

juga harus dapat dipercaya dan tidak menyesatkan, dengan artian isi di dalam 

laporan keuangan tersebut benar-benar berisi informasi yang sebenarnya tanpa 

direkayasa ataupun di manipulasi. Maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak 

yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Akuntan Publik (auditor). Hal ini 

dimaksud agar dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. 

Pergantian KAP (auditor switching) merupakan fenomena yang cukup menarik 

untuk dibahas, hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang berpengaruh 

terhadap perubahan KAP (auditor switching). 
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      Pertumbuhan usaha yang cepat, terjadinya perubahan manajemen mungkin 

tidak diikuti oleh “experties” auditor (Smith dan Nichols, 1982; Eichenseher et al. 

1989) dalam Divianto, 2011. 

      Manajemen membutuhkan auditor yang lebih berkualitas sehingga mampu 

memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal tersebut tidak 

bisa dipenuhi, maka kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditor yang 

ada saat ini. Perusaahan yang sedang melakukan aktivitas pendanaan atau 

melakukan new financing tentunya berharap mendapatkan reaksi yang positif dari 

auditor switching yang dilakukan. Dengan mengganti auditornya dengan auditor 

yang lebih memiliki nama maka reputasi perusahaan juga akan terangkat dimata 

investor (Smith dan Nichols 1982 ;Eichenseher et al. 1989 dalam Kawijaya dan 

Juniarti, 2002). 

     Manajemen percaya bahwa opini audit yang tidak menyenangkan akan 

mempengaruhi harga saham dan kapasitas keuangan, qualified opinion dari 

seorang auditor kemungkinan besar akan membuat manajemen tidak nyaman dan 

pada akhirnya mereka akan mengakhiri kontrak antara perusahaan dengan auditor 

(Sulfiyah, 2010 dalam Cindy dan Widyatmini, 2012).  

      Suatu perikatan antara perusahaan klien dengan kantor akuntan publik dapat 

pula berhenti, atau dengan istilah lain terjadi pergantian kantor akuntan publik 

(KAP). Secara umum, pergantian KAP memiliki dua sifat, yaitu wajib dan 

sukarela. Pergantian KAP yang bersifat wajib adalah pergantian kantor akuntan 

publik dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah (Johnson, et al., dikutip oleh Widiawan, 2011). Sedangkan pergantian 
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KAP yang bersifat sukarela terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP akibat 

dipengaruhi beberapa faktor, misalnya ukuran perusahaan klien (Nagy, 2005; 

Nasser, et al., 2006 ; Calderon dan Ofobike, 2008 dikutip oleh Widiawan, 2011). 

         Independensi auditor (KAP) adalah kunci utama dari profesi auditor, 

termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Terdapat dua bentuk 

independensi auditor (KAP), yakni: independence in fact dan independence in 

appearance. Independence in fact menuntut auditor agar membentuk opini dalam 

laporan audit secara jujur, tidak berat sebelah, independence in appearance 

menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain 

mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikir yang adil (Porter et al., 2003 

dalam Divianto, 2011). Flint (1988) dalam Divianto (2011) berpendapat bahwa 

independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan 

klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka, salah 

satu ancaman seperti itu adalah audit tenure yang panjang.  Flint juga berpendapat 

bahwa audit tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk 

mengembangkan hubungan yang nyaman serta kesetiaaan yang kuat atau 

hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana 

independensi auditor terancam. Audit tenure yang panjang juga dapat memberikan 

hasil familiaritas yang tinggi, mengakibatkan kualitas dan kompetensi kerja 

auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang 

tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini. 

       Kritik terhadap dependensi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari fakta 

perbandingan jumlah kantor akuntan publik dengan jumlah perusahaan yang 
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diaudit. Jumlah kantor akuntan selalu lebih kecil daripada jumlah perusahaan 

yang meminta jasa audit. Kantor akuntan sendiri memiliki perbedaan kualitas 

antara mereka sehingga perusahaan akan cenderung memilih kantor akuntan yang 

baik. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih 

kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. 

Kesimpulannya, hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan 

terjadi dengan sangat besar kemungkinan akan terjalin dalam jangka panjang 

(Divianto, 2011). 

     Mautz dan Sharaf (1961) dikutip dari Divianto (2011) juga percaya bahwa 

hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor (KAP) memiliki 

kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan 

yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan 

tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. Semakin 

tinggi keterikatan auditor secara ekonomik dengan klien, makin tinggi 

kemungkinan auditor membiarkan klien untuk memilih metode akuntansi yang 

ekstrim. Kekhawatiran ini memiliki bukti yang kuat yaitu Enron. 

     Timbulnya pembahasan mengenai pergantian auditor ini berasal dari 

terbongkarnya sebuah kasus yaitu kasus Enron ke publik, dimana KAP yang 

merupakan salah satu dari anggota KAP big five pada saat itu, yaitu Arthur 

Anderson tidak bisa mempertahankan independensinya dalam mengaudit klien 

nya, Enron. Dari kasus tersebut, munculah The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 

2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika 

(Endina dan Sudarno, 2012).  
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        Kelanjutan dari The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 

mengatur kewajiban untuk melakukan pergantian KAP, dan juga merupakan 

penyempurna dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan 

No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Dalam perubahan peraturan 

ini dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari 

suatu entitas dapat dilakukan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama 

kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1), dimaksud dapat meningkatkan 

keandalan laporan keuangan dan independensi auditor agar tetap terjaga degan 

baik.  

        Diterbitkannya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib oleh 

perusahaan sangat menarik untuk dibahas dan dicermati, karena apabila sebuah 

perusahaan melakukan pergantian KAP setelah enam tahun mengaudit 

(berdasarkan peraturan terbaru yakni KMK No. 17/PMK.01/2008) tidak akan 

menimbulkan kejanggalan dan juga pertanyaan dari berbagai pihak karena itu 

bersifat mandatory (wajib) dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.        

        Jika perusahaan merupakan jenis perusahaan perseroan terbatas (PT) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan tersebut harus atau wajib 

melakukan hubungan perikatan dengan auditor. Hal tersebut dilakukan 

berdasarkan dengan Peraturan Nomor X.K.2 Kep-346/BL/2011 mengenai 

laporan keuangan tahunan harus dengan laporan Akuntan Publik dengan 

pendapat yang lazim untuk disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 
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pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan 

demikian perusahaan melakukan hubungan perikatan dengan kantor akuntan 

publik. 

          Penulis tertarik meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat memepengaruhi 

dilakukannya pergantian KAP di perusahaan property dan real estate. Di era 

saat ini perusahaan property dan real estate banyak bermunculan khususnya di 

ibu kota Jakarta, selain itu sektor industri ini memiliki prospek yang cukup baik.  

  Dimulainya perkembangan sektor property dan real estate di Indonesia 

khususnya Jakarta yaitu di tahun 2007.  Menurut survei properti komersial tahun 

2007 di Jakarta yang dilakukan oleh BI untuk gedung perkantoran sewa di 

Jakarta mengalami penambahan pasokan baru seluas 52,000 m
2
 atau naik tipis 

0,96% (q-t-q) dan 4,29% (y-o-y). Untuk ruang perkantoran jual di Jakarta, masih 

sebesar 463.600 m
2
, namun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya pasokan bertambah cukup signifikan (22,4%), selain itu untuk pusat 

perbelanjaan, apartemen dan hotel menunjukan peningkatan pada tahun 2007. 

  Pada tahun 2008 terjadi krisis global akibat dari subprime mortgage 

(kredit macet perumahan) yang berimbas pada perkembangan bisnis property di 

Indonesia dan juga berimbas pada pasar global secara umum. Namun dari segi 

bisnis property dan real estate di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya 

seperti China, India, dan Singapura tidak terlalu terkena imbas (Sumarmo, 

2011). Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut memiliki prospek, dan 

ekspektasi pasar tersendiri di Asia.  
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  Keadaan sektor property dan real estate pada tahun 2009, yaitu adanya 

perlambatan pertumbuhan pembelian rumah akibat dari tren pelambatan 

pertumbuhan kredit pemilikan rumah. Perlambatan ini hingga triwulan II-2009 

dimana pertumbuhan nilai KPR perbankan per Mei 2009 hanya 16,5% ( sekitar 

Rp127,1 triliun), lebih lambat dari pertumbuhan tahun 2008 sebesar 34,9%. 

Namun memasuki kuartal II-2009 seiring penurunan BI rate, Building Permit 

Index (BP) kembali naik, dari level 70,9 (Desember, 2008) ke level 76,1 (Maret, 

2009) indikasi positif pemulihan di pasar perumahan (Kompas, 2011).   

Berdasarkan laporan properti Asia, pasar sektor real estate di Indonesia 

naik 12% mencapai US$5 milliar selama pertengahan tahun 2010 dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya (Pitoyo, 2011 dalam Sartika, 2012). 

Dampak yang tidak signifikan terhadap krisis global tahun 2008 pada sektor 

property dan real estate, tercatat pertumbuhan penjualan tertinggi mencapai 50% 

untuk penjualan residensial di tahun 2011. 

Keadaan sektor property dan real estate di Indonesia pada tahun 2012, 

yaitu tingkat suku bunga yang baik, inflasi terus bisa ditekan serta kestabilan 

politik dan keamanan akan menjadikan tahun 2012 sebagai tahun sukses sektor 

property Indonesia. Pertumbuhan permintaan yang terjadi disemua sektor 

property sepanjak tahun 2011 lalu diproyeksikan akan terus berlanjut sampai 

tahun 2012, hal ini diperkuat oleh tren penyerapan pasar seperti : penjualan 

maupun aktivitas sewa – menyewa.  
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        Perusahaan property dan real estate tersebut memberikan berbagai fasilitas 

untuk menarik minat beli bagi konsumen yaitu masyarakat yang menetap di 

Jakarta. Banyaknya bermunculan gedung-gedung apartement, perumahan, 

maupun tempat hiburan seperti pusat perbelanjaan (mall), maka semakin banyak 

pula perusahaan property dan real estate yang ada saat ini. 

          Sektor property dan real estate dibawah regulator Dewan Pengurus Pusat 

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), dimana regulasinya mengacu 

pada undang-undang, Perpu, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Peraturan lainnya. Pedoman penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan sektor property dan real estate di atur dalam 

laporan kajian pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten 

atau perusahaan publik (P3LKEPP). Pedoman ini di atur di dalam Surat Edaran 

Nomor SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Nomor SE-02/BL/2008. 13 Juli 2011 

pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2002 dan 

Surat Edaran Nomor SE-02/BL/2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK 

Nomor Kep-554/BL/2010 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 

 Acuan penyusunan akuntansi untuk sektor ini yaitu: (1) Peraturan Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berhubungan dengan akuntansi dan 

laporan keuangan, (2) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), (3) International Accounting 

Standard (IAS), (4) Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan 
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keuangan, (5) Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar 

negara, kebiasaan industri yang baru, dan standar akuntansi negara lain. Dalam 

hal terdapat perbedaan antara peraturan Bapepam-LK dan PSAK dalam 

penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan 

Bapepam. 

          Peningkatan ataupun pertambahan jumlah perusahaan property dan real 

estate yang bermunculan dapat menandakan bisnis dalam sektor ini sedang 

berkembang. Keterkaitan antara maraknya bisnis di sektor property dan real 

estate terhadap auditor switching yaitu timbul dan berkembangnya profesi 

akuntan publik akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada 

umumnya. Dengan semakin banyak perusahaan publik yang bermunculan, 

semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu 

Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien 

(perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit dengan sebaik mungkin. 

Dengan banyaknya KAP yang bermunculan yang ada saat ini perusahaan juga 

mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan atau berpindah KAP (auditor 

swtching).   

Sektor property merupakan sektor yang berperan cukup penting bagi 

perekonomian suatu negara. Dengan tumbuhnya sektor property menandakan 

adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selain itu, dengan berkembangnya 

sektor ekonomi akan memicu pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor 

property secara langsung dan tidak langsung terkait dengan banyak sektor lain, 
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mulai dari produk semen, kayu, kabel, pipa, furniture, jasa arsitek, jasa interior, 

sampai jasa keuangan canggih hedge fund dan produk derivatif (Sumual, 2013). 

Selain keterkaitan dengan sektor industri-industri lain, sektor ini tidak 

dapat lepas dari kredit macet perumahan. Sektor property merupakan yang paling 

banyak mengalami kredit bermasalah, menurut data konsultan property Ir. 

Panangian Simanulangkit, sebesar 5,2 trilliun kredit macet adalah disektor 

property. Perlunya melakukan pergantian auditor/KAP pada sektor ini, hal 

tersebut agar terjaganya independensi dan terhindarnya kecurangan yang mungkin 

muncul akibat terlalu lama hubungan antara perusahaan property dan KAP/auditor 

yang menangani jasa audit perusahaan tersebut. Kecurangan tersebut dapat 

berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dari sektor property dan sektor-sektor 

lainnya, agar tidak terjadi hal seperti kasus Lehman Brother, yaitu perusahaan 

yang bangkrut karena (subprime mortgage) banyaknya kredit macet perumahan 

yang berpengaruh terhadap krisis perekonomian global. Dalam kasus tersebut juga 

terungkap adanya hasil audit palsu atas kelalaian auditor Ernest & Young, akibat 

tidak independen dalam menjalankan tugasnya. Maka sektor property dan real 

estate perlu melakukan pergantian KAP/auditor agar laporan keuangan dapat 

dipercaya dan kredibilitas nya terjaga, serta mencegah kecurangan antara klien-

auditor/KAP, dan menghindari krisis perekonomian yang akan muncul dari 

kebangkrutan sektor ini. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007), 

yang meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan pilihan untuk mengganti 

auditor pada perusahaan go public periode 2003-2005, dalam penelitian tersebut 
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yang menjadi variabel independennya yaitu pergantian manajemen, opini audit, 

fee audit, financial distress, Ukuran KAP, dan presentase perubahan ROA. 

Sedangkan variabel dependennya yaitu auditor switching. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa hanya variabel fee audit dan 

ukuran KAP yang mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP.  

        Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Endina dan Sudarno (2012) yang 

meneliti faktor-faktor pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan 

manufaktur, dengan variabel independennya yaitu ukuran KAP, kesulitan 

keuangan (financial distress), kepemilikan publik, perubahan manajemen, dan 

komite audit. Variabel dependennya auditor switching. Dari penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa variabel ukuran KAP dan perubahan manajemen 

memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. 

       Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andri dan Frenawidayuarti (2009), 

yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor pada 

perusahaan publik di indonesia (khususnya manufaktur) pada tahun 2002-2006. 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pergantian KAP, dan variabel 

independennya terdiri dari: tipe KAP, Ukuran perusahaan, pertumbuhan usaha, 

perubahan income, serta masalah keuangan. Hasil dari penelitian ini yaitu tipe 

KAP dan pertumbuhan usaha yang berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

      Penelitian ini banyak mengambil dari penelitian terdahulu yaitu Damayanti 

dan Sudarma (2007) serta penelitian Andri dan Frenawidayuarti (2009) yang 

meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor, 
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karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Pembeda penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu objek yang digunakan 

penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur di Indonesia, sedangkan objek 

penelitian yang penulis ambil yaitu sektor property dan real estate. Damayanti 

dan Sudarma menggunakan periode (2003-2005)  dimana   pada tahun tersebut 

masih mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor.359/KMK.06/2003, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan periode (2007-2012) 

(Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008) alasannya karena pada 

periode tersebut sektor property dan real estate terus mengalami peningkatan 

setelah tahun 2006 dan tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap krisis 

global tahun 2008 hingga mencetak pertumbuhan penjualan tertinggi mencapai 

50% untuk penjualan residensial di tahun 2011 (Prasetyo, 2012 dalam Sartika 

2012). Variabel independen dari penelitian Damayanti dan Sudarma (pergantian 

manajemen, opini audit, fee audit, kesulitan keuangan, ukuran KAP, dan 

presentase perubahan ROA), sedangkan variabel independen penelitian ini 

(Ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan dan pertumbuhan usaha). Variabel 

independen tingkat pertumbuhan usaha, penulis ambil dari jurnal penelitian Andri 

dan Frenawidayuarti (2009). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI  PENGGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

PADA SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERCATAT DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2012”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1 Pembatasan Masalah  

       Untuk membuat penelitian ini lebih tepat dan akurat, penulis membatasi 

ruang lingkup penelitian yaitu pada perusahaan property dan real estate periode 

2007-2012 yang tercatat di BEI.  

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

      Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pergantian KAP pada emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2007-2012. Beberapa faktor yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan dan tingkat pertumbuhan usaha. 

Dengan demikian, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah faktor ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian 

KAP pada sektor property dan real estate periode 2007-2012? 

2. Apakah faktor fee audit berpengaruh positif terhadap pergantian KAP 

pada sektor property dan real estate periode 2007-2012? 

3. Apakah faktor kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap 

pergantian KAP pada sektor property dan real estate periode 2007-

2012? 

4. Apakah faktor tingkat pertumbuhan usaha berpengaruh negatif terhadap  

pergantian KAP pada sektor property dan real estate periode 2007-

2012? 
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5. Apakah faktor Ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan dan tingkat 

pertumbuhan usaha berpengaruh secara simultan terhadap pergantian 

KAP pada sektor property dan real estate periode 2007-2012? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

        Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui, menganalisa, dan membuktikan ukuran KAP 

berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

property dan real estate di Indonesia periode 2007-2012. 

2. Mengetahui, menganalisa, dan membuktikan  fee audit berpengaruh 

positif terhadap pergantian KAP pada perusahaan property dan real 

estate di Indonesia periode 2007-2012. 

3. Mengetahui, menganalisa, dan membuktikan kesulitan keuangan 

berpengaruh positif terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

property dan real estate di Indonesia periode 2007-2012.  

4. Mengetahui, menganalisa, dan membuktikan tingkat pertumbuhan 

usaha berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

property dan real estate di Indonesia periode 2007-2012. 

5. Mengetahui, menganalisa, dan membuktikan Ukuran KAP, fee audit, 

kesulitan keuangan dan tingkat pertumbuhan usaha berpengaruh 

secara simultan terhadap pergantian KAP. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

       Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

                  Dengan dilakukannya penelitian ini, memberikan deskripsi mengenai  

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pergantian KAP di 

indonesia, dimana hasil dari bukti empiris tersebut dapat dijadikan 

tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya. 

2. Bagi mahasiswa  

Dengan dilakukannya penelitian ini, memberikan penjelasan dan 

deskripsi mengenai pergantian KAP dan apa saja yang dapat 

mempengaruhi terjadinya pergantian KAP di Indonesia. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan yang 

Ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini, manfaat  

dari penelitain ini serta sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Penulis menguraikan teori – teori yang berkaitan dengan judul penelitian, 

kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bab ini.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 

hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitain dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

Penulis menguraikan referensi – referensi berupa buku dan jurnal penelitian.  
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BAB II 

         LANDASAN TEORI 

 

 

2.1    Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

        Teori agensi membahas tentang masalah antara prinsipal dan agen dalam 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, antara pemasok 

modal yang berbeda, dan dalam pemisahaan penanggungan risiko, pembuat 

keputusan dan fungsi pengendalian dalam perusahaan (Jensen dan Meckling; 

Morris, 1987 dalam Widiawan, 2011). Baik prinsipal maupun agen ingin 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua pihak tersebut juga sama-sama 

ingin terhindar dari risiko yang kemungkinan terjadi. Karena sifat itulah, 

dibutuhkan auditor independen sebagai penengah antara hubungan prinsipal dan 

agen.         

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan 

shareholder (principal) dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian 

manajemen. Manajemen pengganti umumnya menerapkan metode akuntansi yang 

baru sehingga manajemen baru berharap lebih dapat bekerjasama dengan KAP 

pengganti dan berharap nantinya mendapatkan opini yang sesuai dengan 

keinginan manajemen sehingga mendorong manajemen dalam RUPS untuk 

mengganti KAP (Sinarwati, 2010 dikutip dari Patralia, 2011).  
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       Umumnya pihak yang berperan sebagai prinsipal adalah pemegang saham, 

sedangkan pihak yang bertindak sebagai agen adalah manajer. Masalah yang 

kemudian akan muncul dalam hubungan agensi ini yaitu ketidak lengkapan 

informasi, yaitu saat tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak. Hal 

ini disebut dengan asimetri informasi. 

        Asimetri informasi terdiri dari dua jenis yaitu adverse selection dan moral 

hazard. Adverse selection adalah tipe asimetri informasi dimana satu orang atau 

lebih pelaku transaksi usaha yang potensial mempunyai informasi lebih atas yang 

lain. Adverse selection ini dapat terjadi karena beberapa pihak seperti manajer, 

dan para pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat ini, dan 

prospek ke depan perusahaan dari pada prinsipal. Oleh karena itu, jika manajer 

bekerja dengan standar yang lebih baik dari pada yang ditetapkan oleh prinsipal, 

maka prinsipal hanya akan menilai dengan standar umum yang diketahuinya saja 

(Morris, 1987 dalam Widiawan, 2011). Hal  tersebut dapat menyebabkan kerugian 

bagi pihak manajer, karena seharusnya dapat dinilai lebih oleh prinsipal. Namun 

hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian sinyal oleh manajer kepada prinsipal 

mengenai kualitas kerja, salah satunya yaitu dengan menunjuk Kantor Akuntan 

Publik yang independen, dan dapat dipercaya oleh publik. 

         Moral Hazard adalah suatu tipe informasi asimetri dimana manajer lebih 

mengutamakan kepentingannya sendiri. hal ini terjadi karena adanya pemisahaan 

kepemilikan dan pengendalian. Sehingga prinsipal tidak dapat mengamati seluruh 

aksi manajer yang dapat berbeda dengan apa yang diharapkan pinsipal 

(Hendriksen dan Breda, 1982 dalam Widiawan). 

ANALISIS FAKTOR..., DAHLIA SOSIA, Ak.-IBS, 2013



19 

 

      Para investor sebagai prinsipal secara khusus tidak ambil bagian dalam rangka 

operasi harian perusahaan, tetapi mereka melimpahkan tanggung jawab ini kepada 

manajemen yang berfungsi sebagai agen. Jika masing-masing pihak bertindak 

menurut kepentingannya sendiri, pemisahaan ini menghasilkan konflik agensi. 

Solusi yang dapat ditempuh adalah melakukan perikatan dengan auditor (KAP) 

untuk mengevaluasi kinerja manajer. Solusi lain adalah memberikan insentif 

kepada manajer, misalnya saham, agar kepentingan investor dan manajemen 

sejalan. Pada kasus ini, pada saat perusahaan akan memilih auditor, perusahaan 

mempertimbangkan kondisi kantor akuntan publik (KAP) dan kondisi intern 

perusahaan itu sendiri. kualitas KAP berdampak pada persepsi pemakai auditor, 

dan biaya (fee audit) yang dikeluarkan perusahaan. Dalam konsep agensi 

melibatkan dua pihak dalam kondisi tertentu berbeda kepentingan. Perbedaan 

kepentingan tentang kantor akuntan publik yang dipilih. Perbedaan antara 

keduanya tidak bisa mengabaikan kondisi perusahaan itu sendiri. kinerja 

keuangan perusahaan yang buruk akan mendorong manajemen untuk memilih 

kantor akuntan publik yang berkualitas (Hendriksen dan Breda, 1982 dikutip oleh 

Widiawan, 2011). 

         Di dalam perannya, auditor memiliki peran yang penting yaitu sebagai 

jembatan penghubung antara perusahaan (manajemen) dengan para pemegang 

saham (stakeholder). Laporan keuangan auditan diharapkan dapat benar-benar 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, dan informasi yang di 

distribusikan kepada masyarakat harus bersifat tulus, integritas, dan tepat waktu. 
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        Wujud dari pertanggung jawaban manajemen dalam konsep teori agensi 

dapat dilihat dari kinerja manajemen yang bersangkutan. Adanya kontradiksi yang 

muncul dalam pemilihan KAP. Perusahaan yang memiliki masalah keuangan akan 

cenderung memilih KAP yang baik. Hal tersebut dilakukan agar kelemahan 

perusahaan tersebut akan ditutupi dengan reputasi yang baik dari KAP yang 

dipilihnya. Dengan demikian, keinginan untuk memilih KAP yang besar dihalangi 

dengan kemampuan keuangan, sehingga pada perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai kesulitan keuangan akan memperhatikan kemampuan keuangan 

perusahaan dalam memilih kantor akuntan publik. 

         Teori agensi dapat dilihat bahwa manajemen bertindak atas kepentingan 

para investor sebagai pemilik sah perusahaan. Hal tersebut akan membentuk 

adanya sebuah perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan kreditur 

yang bertentangan dengan ketidakjujuran yang dilakukan manajemen. Dalam 

pemilihan kantor akuntan publik, manajemen akan cenderung memilih KAP yang 

bisa diajak bekerjasama atau memenuhi keinginan klien.  

         Pada lingkungan yang tidak membatasi pergantian auditor, pergantian terjadi 

karena beberapa alasan: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan 

oleh klien. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas 

praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasikan klien akan berpindah ke auditor 

yang dapat bersepakat dengan klien (Febrianto, 2009 dikutip oleh Patralia, 2011). 

Pergantian auditor yang tidak dibatasi akan lebih berfokus pada klien. Sebaliknya, 

ketika pergantian auditor dilakukan karena pergantian secara wajib semata-mata 
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dilakukan atas dasar peraturan, maka perhatian utama beralih pada auditor 

pengganti, tidak lagi kepada klien (Febrianto, 2009 dalam Patralia, 2011). 

 

2.1.2 Pengertian Auditing 

         Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang berkompeten 

(Arens, 2008).  

       Pengertian lain mengenai auditing yaitu suatu pemeriksaaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan 

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno, 2004). 

 

2.1.3 Audit Tenure 

        Audit tenure adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Ketentuan audit tenure dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 

pasal 3 yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dilakukan oleh 

KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan 

Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut 

menjelaskan menganai kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk melakukan rotasi 
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audit (pergantian auditor) apabila telah mencapai batas waktu yang telah 

ditentukan. 

        Pergantian auditor secara wajib memiliki kebaikan maupun kelemahannya. 

Dari alasan teoritis yang mendasari penerapan pergantian wajib yaitu bagi auditor 

dan KAP diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara 

tampilan maupun secara fakta. Ketika audit tenure dibatasi dan kontrak audit 

dihentikan, kegagalan audit yang disebabkan karena berkurangnya independensi 

dari waktu ke waktu  (Cameran et al. 2008 dalam Patralia, 2011). Pembatasan 

tenure auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi 

dengan klien sehingga menggangu independensinya. Terdapat dua argumen 

mendasar yang mendukung kewajiban rotasi auditor, yaitu : 1) independensi 

auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan; 

2) kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan 

dari waktu ke waktu. Pada argumen pertama, hubungan dalam waktu yang lama 

dengan manajer perusahaan merupakan alasan utama yang mengancam dan 

merusak independensi auditor. Namun dibalik itu dalam menjaga independensi 

nya terdapat dua masalah yang dapat mengancam kemampuan aktual auditor 

selama melaksanakan tugasnya, yaitu : 1) auditor harus memperhatikan 

rekomendasi manajemen untuk melanjutkan tugas audit dari tahun ke tahun ; dan 

2) keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat 

dengan manajemen secara personal. Hubungan yang semakin dekat dengan 

manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasikan dirinya dengan 

kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik (Giri, 2010). 
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        Pada argumentasi yang kedua yang mendukung atas kewajiban rotasi audit 

selama 5 tahun yaitu akan mendorong peningkatan kualitas dari auditnya (AICPA 

1978; SEC 1994). Alasannya, sebagai berikut: 1) pendekatan baru akan dibawa 

masuk oleh KAP baru setiap 5 tahun sekali. Auditor yang mengaudit perusahaan 

yang sama dari tahun ketahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit; 2) 

peningkatan kompetisis antara KAP dan akan didasarkan pada kualitas jasa audit; 

3) auditor tidak akan tergantung secara ekonomi kepada klien, dan 4) rotasi audit 

akan memampukan KAP untuk saling mengawasi satu dengan yang lainnya 

(Hoyle,1978 dalam Giri,2010). 

        Pergantian auditor secara wajib semata-mata dilakukan atas dasar peraturan. 

Beberapa regulator di beberapa negara seperti Amerika dan beberapa negara Uni 

Eropa telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur batas masa perikatan auditor 

dalam mengaudit suatu entitas atau klien (Febrianto, 2009 dalam Patralia, 2011).  

        Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mewajibkan pergantian 

mitra audit dan kantor akuntan publik yang diberlakukan secara periodik. 

Pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. 

 

2.1.4 Auditor Switching  

         Auditor switching adalah perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Bukti teoritis didasarkan pada teori agensi dan informasi 

ekonomi dalam kedua kasus, permintaan layanan audit muncul terutama dari 
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adanya asimetri informasi. Dalam teori agensi audit independen berfungsi untuk 

mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri 

oleh agen (manajer). Tingkat biaya tersebut bervariasi pada masing-masing 

organisasi, tergantung pada variabel seperti ukuran perusahaan, gearing dan 

kepemilikan saham manajemen. Dalam informasi ekonomi, pemilihan auditor 

yang dapat dipercaya digunakan sebagai sinyal kejujuran manajemen (Dopuch 

dan Simunic, 1980; Dopuch dan simunic, 1982 dikutip Martina, 2010). 

           Pengertian lain mengenai auditor switching, menurut Halim (1997:79-80) 

dalam Damayanti dan Sudarma 2007, merupakan perpindahan auditor (KAP) 

yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu merjer antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya 

berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, dan merjer 

antara kantor akuntan publik. 

          Mautz dan Sharaf (1961) dalam Hana (2012), menyatakan bahwa semakin 

luasnya hubungan relasi antara KAP - klien dapat mempunyai pengaruh yang 

merugikan pada independensi KAP karena obyektifitas KAP pada klien akan 

berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Untuk meminimalisir adanya 

dampak dari berkurangnya independensi, salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan auditor switching, auditor switching sendiri dapat 

bersifat mandatory maupun voluntary. 

          Dua dasar argumentasi rotasi audit bersifat mandatory umumnya 

dikelompokan menjadi dua hal: 1) kualitas dan kompetensi pekerja audit 

cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu, 2) independensi 
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auditor dapat rusak oleh panjangnya hubungan dengan manajemen (Hoyle, 1978 

dalam Hana, 2012). 

 

2.1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008  

        Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor 

akuntan dan partner audit yang diberlakukan secara periodik. Pada tanggal 5 

februari 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur 

mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan 

oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Akuntan 

publik dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu 

tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien 

tersebut. 

          Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 

terdapat peraturan sebelumnya, yaitu pasal 6 ayat 4  Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 423 tahun 2002, kemudian di tahun 2003 keputusan tersebut 

diamandemen menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003, 

dan untuk melengkapi peraturan tersebut terbitlah Peraturan Menteri Keuangan 

No. 17/PMK.01/2008 yang sampai saat ini masih berlaku. 
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2.2  Ukuran KAP 

       Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata para pemakainya (Halim, 

1997: 79-80 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). 

       Perusahaan besar yang secara umum lebih kompleks dibandingkan dengan 

entitas yang lebih kecil. Pemisahaan fungsi antara kepemilikan dengan  

manajemen secara nyata lebih jelas, demikian halnya dengan operasi perusahaan 

yang semakin kompleks. (Calderon dan Ofobike, 2008 dalam Widiawan, 2011) 

menemukan bahwa seiring ukuran perusahaan bertambah, jumlah hubungan 

agensi meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan prinsipal (misalnya kreditor) 

akan lebih sulit dan kompleks untuk memantau tindakan si agen. Kondisi tersebut 

secara potensial dapat diatasi dengan pergantian KAP yang memiliki 

independensi yang tinggi untuk mengurangi biaya agensi, jadi adanya dorongan 

bagi dewan perusahaan yang lebih besar untuk dapat memantau keahlian auditor, 

dan mengganti auditor sebagai sasaran untuk mengurangi biaya pengawasan 

mereka. 

 Empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ukuran 

KAP: (1) Big Four international firms, national firms, regional dan large firms, 

serta small local firms.(Arens, 2013).  

1. Big Four international firms 

Empat besar Kantor Akuntan Publik di Amerika disebut dengan “Big 

Four” international firms. Empat urutan KAP yang tercatat sebagai KAP 

Big 4 (internasional/dunia) yaitu:  
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1. Delloitte  

2. PricewaterhouseCoopers 

3. Ernest & Young 

4. KPMG 

2. National Firms 

Empat KAP di Amerika disebut dengan KAP nasional karena mereka 

memiliki kantor di kota-kota besar. KAP ini tergolong besar namun lebih 

kecil dari KAP Big 4. KAP nasional melakukan layanan yang sama seperti 

KAP Big 4 dan bersaing secara langsung dengan KAP Big 4 untuk 

memperoleh klien. Setiap KAP nasional berafiliasi dengan KAP di negara-

negara lain dan karena sebab itu memiliki kemampuan internasional. KAP 

yang tergolong KAP nasional yaitu : 

5. McGladrey 

6. Grant Thornton 

7. CBIZ/Mayer Hoffman McCann 

8. BDO USA 

3. Regional dan Large local Firms 

Terdapat kurang dari 200 KAP dengan staf profesional, yaitu lebih dari 

100 orang. Beberapa hanya memiliki satu kantor dan melayani klien 

terutama dalam jarak komuter. Dan lainnya memiliki beberapa kantor di 

negara atau wilayah dan melayani klien radius besar. KAP regional dan 

lokal besar bersaing dengan KAP lainnya termasuk KAP empat besar 

nasional. Banyak KAP regional dan lokal besar berafiliasi dengan asosiasi 
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CPA untuk berbagi sumber daya untuk hal-hal seperti informasi teknis dan 

pendidikan berkelanjutan. Urutan untuk KAP regional dan lokal besar 

yaitu : 

(Regional) 

9. Crowe Horwath 

10. BKD 

11. Moss Adams 

12. Plante Moran 

(Large Local) 

50. Habif, Arogeti & Wynne 

75. Berkowitz Dick Pollack & Brant 

4. Small local firms 

Banyaknya KAP yang memiliki kurang dari 25 profesional di perusahaan    

tunggal. Mereka melakukan audit dan layanan terkait terutama untuk usaha 

kecil dan badan yang tidak untuk memperoleh keuntungan, walaupun beberapa 

memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak perusahaan 

lokal yang kecil tidak melakukan audit dan terutama menyediakan layanan 

akuntansi dan pajak untuk klien mereka. 

Di Indonesia urutan KAP Big 4 yang berafiliasi dengan KAP lokal berdasarkan 

sumber IAPI (2013) : 

1. KAP Purwanto, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernest & 

Young , 
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2. KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu, 

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG, 

4. KAP Tanudireja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers. 

 

2.3 Fee Audit 

        Krishnan dan Ye (2005) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan 

bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, 

berhubungan dengan total fees yang mereka bayarkan. Menurut Schwartz dan 

Menon (1985) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) , Dorongan untuk berpindah 

KAP dapat disebabkan oleh fee audit yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh 

suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan 

dengan KAP tentang besarnya fee audit dan dapat mendorong perusahaan untuk 

berpindah kepada KAP yang lain. 

 

2.4 Kesulitan Keuangan (Financial distress) 

        Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam 

keadaan kesulitan keuangan. Perusahaan cenderung akan berpindah auditor ketika 

mengalami kesulitan keuangan. Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor 

pada perusahaan yang terancam bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan 

mempengaruhi perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah KAP 

(Schwartz dan Menon, 1985) dalam Damayanti dan Sudarma (2007). 
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        Schwartz dan Menon (1985)  dalam Kadek (2011) mengungkapkan bahwa 

ada dorongan yang kuat untuk berpindah KAP pada perusahaan yang terancam 

bangkrut. Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan 

yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak terancam bangkrut. McKeown (1991) dan Sinarwati (2010) 

dalam Kadek (2011) menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengukur 

kesulitan keuangan perusahaan, yang menemukan pengaruh positif kesulitan 

keuangan perusahaan dengan melakukan perpindahan KAP. Penelitian ini 

menggunakan Debt to Total Asset (DTA) sebagai proksi untuk mengukur 

kesulitan keuangan suatu perusahaan, yaitu seberapa besar proporsi aset 

perusahaan yang dibiayai melalui utang. Jika nilainya semakin tinggi, 

menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui utang. 

Perusahaan dengan DTA yang tinggi berarti memiliki tingkat leverage yang 

tinggi. Selain itu, Schwartz dan Menon (1985) dalam Kadek (2011) menyatakan 

bahwa kesulitan keuangan mempunyai pengaruh signifikan pada perusahaan yang 

terancam bangkrut untuk berpindah KAP.  

         Zmijewski (1984); Kadir (1994) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) 

menggunakan solvabilitas untuk mengetahui kesulitan keuangan pada perusahaan 

dengan cara membandingkan total kewajiban dengan total aktiva. 

 

2.5 Tingkat Pertumbuhan Usaha  

      Ketika bisnis terus tumbuh, permintaan terhadap KAP yang dapat mengurangi 

agency cost dan untuk menyediakan layanan non-audit diperlukan untuk 
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perluasan peningkatan perusahaan (Wijayanti, 2010).  Sedangkan menurut 

Fachmy dan Henny (2012), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

semakin meningkat dapat memicu terjadinya pergantian KAP. Ketika 

pertumbuhannya semakin meningkat, perusahaan cenderung akan mengganti 

auditornya ke auditor yang lebih besar karena hal tersebut dapat meningkatkan 

reputasi perusahaan. Dalam mengetahui tingkat pertumbuhan usaha dapat 

dihitung dengan proksi perubahan penjualan bersih. 

Dengan rumus ∆S: St - St-1 x 100% 

            St-1 

      

2.6 Penelitian Terdahulu  

      Kawijaya dan Juniarti (2002) melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor 

yang Mendorong Perpindahan Auditor (Auditor Switch) pada Perusahaan di Surabaya 

dan Sidoarjo. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu opini audit, pergantian 

manajemen, merger, ekspansi. Varibel dependen adalah pergantian auditor. Populasi 

penelitian adalah perusahaan-perusahaan di wilayah Surabaya, dan Sidoarjo. Analisis 

data menggunakan binary logistic. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa 

qualified opinion, merger, ekspansi dan perubahan manajemen tidak mempengaruhi 

pergantian auditor pada perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo, tetapi pergantian 

auditor lebih dipengaruhi oleh masalah fee. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan sample questionaire, yaitu dengan mengirimkan questionaire ke 

perusahaan-perusahaan.  
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Damayanti dan Sudarma (2007) melakukan penelitian dengan judul Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pergantian manajemen, opini akuntan, fee 

audit, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP, ukuran perubahan ROA. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah perusahaan berpindah auditor. Populasi 

penelitian adalah perusahaan go public yang merupakan emiten di Bursa Efek Jakarta 

selama periode 2003-2005. Analisis data menggunakan uji regresi logistik. Penelitian 

ini tergolong sebagai hypotesis testing. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa fee audit dan ukuran KAP mempengaruhi pergantian auditor, sedangkan 

pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan presentase 

perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. 

 Andri dan Frenawidayuarti (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pergantian auditor perusahaan publik di Indonesia, 

dari hasil penelitian tersebut hanya ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan 

yang memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Dalam penelitian ini 

terdapat 5 variabel independen, yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan. Sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu auditor switching. Metode analisis data yang digunakan 

di penelitian ini, menggunakan regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2002-2006. 

Metode pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling. 

 Anjar dan Didin (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan Manufaktur sektor Industri 

dasar dan Kimia di BEI. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen yaitu: 
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ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, financial distress, pergantian manajemen dan 

opini audit. Populasi dalam penelitian ini perusahaan Manufaktur sektor Industri 

dasar dan Kimia di BEI. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi logistik. 

Endina dan Sudarno (2012), meneliti analisis faktor-faktor pergantian kantor 

akuntan publik yang merupakan studi empiris pada perusahaan Manufaktur di BEI 

2006 – 2010. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen diantaranya: 

Ukuran KAP, kesulitan keuangan, kepemilikan publik, pergantian manajemen, dan 

pergantian komite audit. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi logistik. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2006-2010. 

Suci Oktopani (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini mengambil periode 2008-2010 di 

perusahaaan manufaktur di indonesia dengan beberapa variabel independen yaitu : 

opini audit, reputasi KAP, pergantian manajemen, kesulitan keuangan, 

pertumbuhan perusahaan klien. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

regresi logistik dan metode pengambilan sample dengan purposive sampling. 

Hasil dari penelitian ini yaitu opini audit, pergantian manajemen, dan 

pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif terhadap pergantian audit. 
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       Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti / tahun Judul penelitian Sampel dan 

Metode analisa 

Variabel 

penelitian 

Hasil penelitian 

1 Kawijaya dan 
Juniarti (2002) 

Faktor-Faktor yang 
Mendorong 

Perpindahan Auditor 

(Auditor Switch) 
pada Perusahaan-

Perusahaan di 

Surabaya dan 
Sidoarjo 

Pengumpulan data 
dalam penelitian 

ini menggunakan 

kuisioner dengan 
mengirimkan 

kusioner ke 

perusahaan-
perusahaan 

manufaktur yang 

ada di Surabaya 
dan Sidoarjo. 

Teknik analisis 

data 
menggunakan 

Binary logistic 

Variabel 
Independen : 

Qualified 

audit opinion, 
merger, 

perubahan 

mannajemen, 
ekspansi. 

Variabel 

dependen: 
Auditor 

Switching 

Tidak adanya hubungan  
antara qualified audit 

opinion, merger, 

perubahan manajemen, 
ekspansi, terhadap 

pergantian auditor 

 2 Damayanti dan 

Sudarma (2007) 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 
Perusahaan 

Berpindah Kantor 
Akuntan Publik 

Sampel penelitian 

ini adalah 
perusahaan yang 

merupakan emiten 
BEI (2003-2005). 

Terdapat 341 

perusahaan 
publik. Teknik 

analisis penelitian 

ini menggunakan 
regresi logistik 

Variabel 

Independen : 
Ukuran KAP, 

Fee audit, 
kesulitan 

keuangan, 

pergantian 
manajemen, 

opini akuntan, 

dan presentase 
perubahan 

ROA. 

Variabel 
dependen : 

pergantian 

KAP 

Fee audit dan ukuran 

KAP memilki pengaruh 
signifikan terhadap 

pergantian KAP, dan 
Variabel lainnya tidak 

berhasil membuktikan 

adanya pengaruh 
signifikan terhadap 

pergantian KAP. 

 3 Andri dan 
Frenawidayuarti 

( 2009) 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 

Pergantian Auditor: 

Studi Empiris 
Perusahaan Publik 

di Indonesia 

Sampel penelitian 
ini adalah 

perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di BEI 

pada tahun 2002-

2006.  Terdapat 
172 perusahaan 

manufaktur dan 

yang memenuhi 
kriteria 

pengambilan 
sampel yaitu 47 

perusahaan dan 

bedasarkan 5 
tahun 

pengamatan. 

Teknik analisis 
yang digunakan 

dalam penelitian 

ini menggunakan 
analisis regresi 

logistik 

Variabel 
independen 

pada 

penelitian ini 
yaitu : Tipe 

KAP, 

pertumbuhan 
perusahaan 

klien, ukuran 

perusahaan 
klien, 

perubahan 
income dan 

financial 

distres. 
Variabel 

dependen : 

Pergantian 
auditor 

 

Tipe KAP dan 
pertumbuhan perusahaan 

klien berpengaruh 

signifikan terhadap 
pergantian auditor 

sedangkan variabel 

lainnya tidak berhasil 
membuktikan adanya 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pergantian 
auditor. 
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Sumber: Review dari berbagai sumber 

 

2.7 Rerangka Pemikiran 

       Untuk menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dikemukakan suatu rerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah ukuran KAP, fee audit, Kesulitan keuangan, dan 

pertumbuhan usaha. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pergantian KAP. 

 

No. Peneliti / tahun Judul penelitian Sampel dan 

Metode analisa 

Variabel 

penelitian 

Hasil Penelitian 

 4 Anjar dan Didin 

(2011) 
 

 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh 
Terhadap Auditor 

Switching pada 

Perusahaan 
Manufaktur Sektor 

Industri dasar dan 

Kimia di Bursa Efek 
Indonesia 

Sampel penelitian 

ini adalah 
perusahaan 

manufaktur sektor 

industri dasar dan 
kimia yang 

terdaftar di BEI 

2007-2011 

Variabel 

Independen : 
Ukuran KAP, 

Ukuran 

perusahaan 
klien, 

financial 

distress, 
pergantian 

manajemen 

dan opini 

audit. 

variabel independen yang 

berpengaruh signifikan 
terhadap pergantian audit 

hanya pertumbuhan usaha 

klien.  

 
 

5 Endina dan Sudarno 

(2012) 

Analisis Faktor-

Faktor Pergantian 

Kantor Akuntan 
Publik (Studi 

Empiris Pada 

perusahaan 
Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2006-2010 

Sampel dalam 

penelitian ini 

perusahaan 
manufaktur yang 

tercatat di BEI 

(2006-2010). 
Terdapat 138 

perusahaan dan 

yan sesuai dengan 
kriteria terdapat 

34 perusahaan dan 

5 tahun 
pengamatan (170 

objek penelitian). 
Teknik analisis 

menggunakan 

regresi logistik. 

Variabel 

Independen : 

Ukuran KAP, 
kesulitan 

keuangan, 

kepemilikan 
publik, 

pergantian 

manajemen, 
dan 

pergantian 

komite audit. 
Variabel 

dependen : 
pergantian 

KAP 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu ukuran KAP dan 

pergantian manajemen 
yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pergantian KAP, variabel 
independen lainnya selain 

ukuran KAP dan 

pergantian manajemen 
tidak memiliki pengaruh 

terhadap pergantian KAP. 

 6 Suci Oktopani 
(2013) 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 

Perusahaan 

Melakukan 
Pergantian Kantor 

Akuntan Publik 

(Studi Empiris pada 
Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

tahun (2008-2010) 

Metode 
pengambilan 

sampel yang 

digunakan dalam 
penelitian ini 

adalah purposive 

sampling dengan 
jumlah sampel 

sebanyak 180 

perusahaan dari 
tahun 2008-2010. 

Variabel 
Independen : 

opini audit, 

reputasi KAP, 
pergantian 

manajemen, 

kesulitan 
keuangan, 

pertumbuhan 

usaha klien. 
Variabel 

dependen :  

Pergantian 
KAP 

Reputasi KAP, dan 
kesulitan keuangan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 
pergantian KAP, tetapi 

pergantian manajemen, 

opini audit, dan 
pertumbuhan usaha klien 

berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP. 
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                                      Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: olahan penulis 

 

2.8 Hipotesis 

1. Pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian KAP  

     Salah satu asumsi dari teori keagenan menekankan bahwa manusia memiliki 

sifat untuk mementingkan dirinya sendiri. baik prinsipal maupun agen ingin 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua pihak tersebut juga sama-sama 

ingin menghindari resiko yang kemungkinan akan terjadi, karena itulah 

dibutuhkan auditor independen sebagai penengah hubungan antara keduannya 

(Endina dan Sudarno, 2012). Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya 

tinggi, untuk meningkatkan kredibilitas tinggi laporan keuangan di mata pemakai 

laporan keuangan itu ( Halim, 1997 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007).  

       KAP yang lebih besar (big-4) dianggap mampu mempertahankan tingkat 

independensinya yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang jauh lebih 

Ukuran KAP 

(-) 

Fee Audit 

(+) 

Kesulitan 

Keuangan 

(+) 

  pertumbuhan 

usaha 

(-) 

 

   Pergantian KAP 

Ha1 

Ha2 

Ha3 

Ha4 

Ha5 
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kecil karena mereka dapat menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam 

jumlah yang lebih besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien 

tertentu (Nasser et al. 2006) dalam Endina dan Sudarno (2012). Sehingga 

perusahaan yang sudah diaudit oleh KAP Big-4 kemungkinan akan kecil untuk 

berpindah KAP. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

  H01: ukuran KAP tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP 

HA1: ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP 

 

2. Pengaruh Fee Audit terhadap Pergantian KAP 

     Krishnan dan Ye (2005) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan 

bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, 

berhubungan dengan total fee yang mereka bayarkan. Dorongan untuk berpindah 

KAP dapat disebabkan oleh fee audit yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu 

KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan 

KAP tentang besarnya fee audit dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah 

kepada KAP yang lain (Schwartz dan Menon, 1985). Hipotesisnya yaitu : 

H02 : Fee audit tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

HA2 : Fee audit berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

 

3. Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian KAP 

     Hudaib dan Cooke (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan 

finansial cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih sehat. Pergantian KAP dapat disebabkan karena perusahaan tidak mampu 
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memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang mengaudit karena 

menurunya kondisi keuangan perusahaan. Maka perusahaan yang sedang 

mengalami kesulitan keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan 

dengan perusahaan yang sehat. Hipotesis nya yaitu : 

H03: kesulitan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

HA3: kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

 

4. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Usaha terhadap pergantian KAP 

     Pertumbuhan usaha yang cepat pada umumnya diikuti dengan terjadinya 

perubahan manajemen. Namun hal ini mungkin tidak diikuti oleh tingkat keahlian 

auditor yang ada. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu 

memenuhi tuntutan pertumbuhan usaha yang cepat. Jika hal ini tidak dipenuhi, 

kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini (Joher et al., 

2000; dikutip oleh Kawijaya dan Juniarti, 2002).  Maka hipotesis yang terbentuk 

yaitu: 

H04 : Tingkat pertumbuhan usaha tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian 

KAP. 

HA4 : Tingkat pertumbuhan usaha berpengaruh  negatif terhadap pergantian KAP. 

 

5. Pengaruh Ukuran KAP, Fee Audit, Kesulitan keuangan, dan tingkat 

pertumbuhan usaha terhadap pergantian KAP 

Untuk mengetahui apakah ukuran KAP, kesulitan keuangan, opini audit dan 

kepemilikan publik secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap pergantian 

KAP. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 
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H05  : Ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan, dan tingkat pertumbuhan usaha 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

HA5 : Ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan, dan tingkat pertumbuhan usaha 

secara simultan berpengaruh terhadap pergantian KAP. 
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        BAB III 

                                 METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Objek Penelitian  

      Jenis penelitian ini merupakan Hypothesis testing. Objek dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Property dan Real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2012.  

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

3.2.1 Metode Observasi 

      Metode Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan 

fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat 

dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk 

melihat objek peristiwa tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang 

diperlukan dengan yang tidak diperlukan (Margono, 2007:159). Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data, yaitu laporan keuangan auditan 

perusahaan sampel. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan 

pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan 

keuangan auditan perusahaan property dan real estate tahun 2007-2012 yang 

diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id dan di Library IDX. 
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3.2.2 Metode Kepustakaan  

 Studi kepustakaan adalah langkah untuk memperoleh informasi dari 

penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah 

penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian 

tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau didalam 

museum. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan penelaahan terhadap 

buku-buku, literatur-literatur, serta pengumpulan teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

 

3.3 Penentuan Sampel 

             Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-

2012, terdapat 29 populasi perusahaan selama 6 tahun. Penentuan sampel 

didasarkan pada sampel yang telah terpenuhi kelengkapan datanya. Metode 

pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampling berdasarkan kriteria-kriteria 

dan tujuan tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan publik property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2012 yang laporan keuangannya telah di 

audit.  

2. Perusahaan tersebut telah melakukan pergantian KAP minimal dua kali dalam 

periode tahun 2007-2012.  
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3. Laporan keuangan perusahaan menampilkan informasi keuangan secara 

lengkap berupa nama KAP yang mengaudit perusahaan, total aset, total 

hutang,dan penjualan bersih.   

 

3.4 Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

         Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian KAP (auditor 

switching). Variabel ini adalah variabel dummy, jika perusahaan klien mengganti 

auditornya, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien tidak 

mengganti auditornya, maka diberikan nilai 0 (Nassert et al., 2006 dalam Martina, 

2010). 

 

3.4.2 Variabel Independen 

         Variabel independen penelitian meliputi ukuran KAP, fee audit, kesulitan 

keuangan, dan pertumbuhan usaha. 

 

3.4.2.1 Ukuran KAP 

         Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang 

dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan 

KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Variabel ukuran KAP menggunakan 

variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan nilai 1. 

Sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka diberikan nilai 0 
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(Nasser et al., 2006 dalam Endina, 2012). Auditor yang termasuk dalam 

kelompok The Big 4 yaitu: 

a) KAP Purwantono, Suherman, dan Surja berafiliasi dengan Ernst & 

Young 

b) KAP Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan  Deloitte Touche 

Tohmatsu 

c) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

d) KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan PWC 

 

3.4.2.2 Fee Audit  

          Fee audit merupakan besarnya atau jumlah fee yang ditawarkan oleh suatu 

KAP kepada perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan audit, dengan melihat 

perpindahan kelas KAP dari Non Big 4 ke Big 4 atau sebaliknya. Tidak 

melakukan perpindahan kelas artinya perusahaan sudah setuju dengan fee audit 

(Damayanti dan Sudarma, 2007). Variabel fee audit merupakan variabel dummy. 

Jika klien melakukan perpindahan KAP dari Big 4 maka diberi nilai 1, jika klien 

tidak melakukan perpindahan KAP dari Big 4, maka diberi nilai 0 (Damayanti dan 

Sudarma, 2007). 

 

3.4.2.3 Kesulitan Keuangan 

          Dalam penelitian ini, kesulitan keuangan diukur dengan menggunakan rasio 

solvabilitas, yaitu dengan membandingkan total kewajiban dengan total aktiva 
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untuk melihat seberapa besar aktiva yang dibiayai dengan hutang (Setyorini dan 

Andriyati (2006) dalam Widiawan (2011). Rumus perhitungannya : 

 

DTA :   Total Hutang  x 100% 

   Total Aktiva 

          (Subramanyam, 2011) 

 

3.4.2.4 Tingkat pertumbuhan usaha 

         Pada penelitian ini tingkat pertumbuhan usaha klien diproksikan dengan 

rasio pertumbuhan penjualan, karena penjualan merupakan kegiatan operasi utama 

auditee. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara 

keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam Wijayanti, 2010. Tingkat 

pertumbuhan klien dihitung dengan penjulaan tahun tertentu dikurang penjualan 

tahun sebelumnya kemudian dibagi penjulan tahun sebelumnya dan dikali 100% 

(Nasser et al 2006 dalam Wijayanti, 2010. Adapun cara menghitungnya sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

∆S : pertumbuhan penjualan periode t dari periode t-1  

St   : penjualan bersih pada periode t 

St-1: penjualan bersih pada periode t-1  
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Tabel 3.1 

                Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Sumber 

data 

Jenis 

Variabel 

Skala 

Statistik 

1. Pergantian 

KAP 

 

 

Pindah  auditor (1) Laporan 

keuangan 

tahunan 

auditan 

 

Dependen 

 

Nominal Tidak pindah auditor (0) 

2. Ukuran KAP 

 
Di audit oleh  KAP Big 4 (1) Laporan 

keuangan 

tahunan 

auditan 

 

Independen 

 

Nominal Di audit oleh  KAP Non Big 4 

(0) 

 

3. Fee  audit 

 

Berpindah dari Big 4 (1) 

 

Laporan 

keuangan 

tahunan 

auditan 

 

 

independen 

 

 

Nominal Tidak berpindah dari Big 4 (0) 

4. Kesulitan 

Keuangan 

 

Solvabilitas : 

DTA : Total Hutang X 100% 

           Total Aset 

       (Subramanyam,2011) 

 

Laporan 

keuangan 

tahunan 

auditan 

 

 

Independen 

   

 

   Rasio 

5. Pertumbuhan 

Usaha (klien) 

∆ penjualan bersih : 

∆S: St – St-1 x 100% 

                  St-1       

             

Laporan 

keuangan 

tahunan 

auditan 

 

Independen 

 

  Rasio 

      Sumber: dari beberapa review   

 

3.5 Metode Analisis 

       Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik 

(logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh Ukuran KAP, Fee audit, 

kesulitan keuangan, dan pertumbuhan usaha terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan property dan real estate di Indonesia yang terdaftar di BEI.  

        Alasan menggunakan regresi logistik, karena variabel dependennya yang 

bersifat dikotomi (melakukan pergantian KAP dan tidak melakukan pergantian 
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KAP). Namun demikian, asumsi multivariate normal distribution tidak dapat 

dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu 

(metrik) dan katagorial (non metrik). Dalam hal ini dapat di analisis dengan 

logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel 

bebasnya. Jadi umumnya regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi 

multivariate normal distribution tidak dipenuhi (Ghozali, 2009). 

 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

         Pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan tipe data panel (pool 

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

section. Time series merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu 

tertentu, data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, sedangkan 

cross section adalah data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal 

(perusahaan) tanpa memperhatikan perbedaan waktu (Widarjono, 2010). Untuk 

mengolah data penelitian ini menggunakan software SPSS 2.1. 

 

3.5.2 Statistik Deskriptif 

        Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari data yang di analisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata 

(mean), standar deviasi, kurtosis, dan skewness (Latan dan Temalagi, 2013). 
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

         Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linier bertujuan untuk 

menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari 

kesalahan spesifikasi (misspecification) (Latan dan Temalagi, 2013). Dalam 

penelitian ini terdapat dua uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji 

multikolinieritas. 

 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

         Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa 

metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber 

diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regresion standardized residual atau 

dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, Priyatno (2012). Penelitian ini 

menggunakn uji normalitas Kolmogorov Smirnov.  

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Ho: data residual terdistribusi normal 

Ha: data residual tidak terdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Jika sig.(p) > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak  

Jika sig.(p) < 0,05 maka Ho ditolak 
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3.5.3.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah model memiliki 

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

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

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

Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol Ghozali (2009). 

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 

maka terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias (Hair et 

al, 2010 dalam Latan dan Tamalagi, 2013). Selain itu jika terjadi koefisien 

korelasi lebih dari 0.8 maka terdapat multikolinieritas (Gujarati, 2010). 

 

3.5.4. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

          Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data, beberapa 

test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Suatu model dikatakan layak atau fit 

apabila tidak ada perbedaan antara model dengan data” (Ghozali, 2009). Untuk 

menguji kelayakan model regresi digunakan tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer 

and Lemeshows test, Nagelkerke R Square, dan Classification Plot.  

 

3.5.4.1. Hosmer and Lemeshow Test 

           Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 
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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 statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau 

kurang 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 (Ghozali, 2009). Hipotesis pengujiannnya : 

 H0 : Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit) 

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

Dasar penerimaan dan penolakan hipotesis pada pengujian Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit Test. Berdasarkan nilai Chi-Square hitung, maka: 

Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel  maka H0 ditolak. 

Berdasarkan p-value: 

Apabila p-value ≥   maka H0 tidak dapat ditolak 

Apabila p-value <   maka H0 ditolak. 
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3.5.4.2 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R square)  

         Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran 

R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood 

dengan nilai  

maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. 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. 

Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

 

3.5.4.3 Classification Plot 

Classification Plot menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini 

berganti (1) dan tidak berganti (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai 

observasi sesungguhnya dari variabel dependen berganti (1) dan tidak berganti 

(0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal 

dengan tingkat ketepatan peramalan mendekati 100%. 
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3.6 Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) 

Odds ratio adalah rasio (perbandingan) antara peluang kejadian untuk y = 1 

dengan peluang  kejadian untuk y = 0. Pada data variabel respon y yang berisis 

kejadian berganti dan tidak berganti. Apabila pengamatan y ke-i merupakan 

berganti dan dilambangkan dengan yi = 1 adalah switching, sedangkan peluang 

untuk yi = 0 no switching adalah 1 – P, sehingga odds ratio dalam penelitian ini 

adalah rasio antara peluang berganti (switching) dengan peluang tidak berganti 

(no switch), (Kuner, 2004). 

 

3.7  Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik  pengujian hipotesis pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

bagian pertama terdiri dari hipotesis (1), (2), (3), dan (4) yang bertujuan untuk 

melihat ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan dan pertumbuhan usaha 

terhadap pergantian KAP pada perusahaan sampel secara parsial melalui uji Wald. 

Pada bagian yang kedua terdiri dari hipotesis (5) diuji dengan uji F atau uji 

simultan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi alpha (α) 5%, langkah pengujiannya yaitu : 

 

3.7.1 Uji Wald (uji Parsial) 

 Pengujian secara parsial dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependenya. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik wald dengan tabel 

Chi-Square (         
 ), signifikansi α (1%, 5%, dan 10%), dan derajat bebas (df = 
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1), atau dengan menggunakan p-value (Sig.). Hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut: 

Ha1 : Ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap pergantian KAP pada  

           perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-2012. 

H01: Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pergantian KAP           

pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007- 

2012. 

Ha2 : Fee audit memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP pada                

         Perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-2012. 

H02 : Fee audit tidak memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP pada  

          perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-2012. 

Ha3 : Kesulitan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pergantian KAP  

         pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-  

        2012.  

H03 : Kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pergantian  

          KAP pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia  

          2007-2012.  

Ha4 : Pertumbuhan usaha memiliki pengaruh negatif  terhadap pergantian KAP  

          pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-  

           2012. 

ANALISIS FAKTOR..., DAHLIA SOSIA, Ak.-IBS, 2013



53 

 

H04: Pertumbuhan  usaha memiliki pengaruh negatif terhadap pergantian KAP  

         pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 2007-   

         2012. 

Penerimaan dan penolakan hipotesis (1), (2), (3), dan (4) menggunakan uji wald. 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika p-value (Sig.) >  , maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika p-value (Sig.) ≤  , maka H0 ditolak. atau, 

Jika nilai statistik Wald ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika nilai statistik Wald > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak.  

 

3.7.2 Uji Simultan ((Uji G² / Overall Model Fit Test) 

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/bersama-sama/sekaligus. 

Sebagai contoh uji X1, X2, dan X3 secara serentak terhadap Y. 

Uji simultan dikatakan signifikan apabila: 

1. Nilai F hitung > F tabel 

F hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui 

hasil pengolahan data seperti SPSS. Sedangkan F tabel diperoleh hanya melalui 

uji manual dengan melihat nilai  pada tabel F. 

2. Signifikansi F < derjat kepercayaan penelitian (0,05 pada umumnya) 
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Nilai signifikansi dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil 

pengolahan spss (pada tabel Omnibus). Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 

maka dikatakan sangat signifikan.  

Hipotesis yang di uji yaitu : 

Ha5  : Ukuran KAP,  fee audit, kesulitan keuangan dan pertumbuhan usaha secara 

simultan berpengaruh berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

H05  : Ukuran KAP, fee audit, kesulitan keuangan, dan pertumbuhan usaha secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

 

3.8 Model Regresi Logistik yang Terbentuk  

       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. Odds ratio merupakan probabilitas 

terjadinya suatu kejadian dibagi dengan probabilitas tidak akan terjadinya suatu 

kejadian   (Kuner,2004).  

Model dari regresi logistik dalam penelitian ini yaitu:  

 

  
 

   
   i,t   =     bo + β1KAPi,t  + β2FEE i,t+ β3DEBT i,t + β4GROWTH i,t + ε i,t  

                          

 

Keterangan: 

  
 

   
      : Dummy Variabel pergantian KAP (kategori 1 untuk 

berganti  

                KAP, dan 0 untuk tidak berganti KAP. 
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      bo   : Konstanta 

β1- β5  : koefisien regresi 

KAP  : ukuran KAP 

DEBT  : kesulitan keuangan 

OPINI  : opini audit  

     ROA             : presentase perubahan ROA 

ε    : error        

i,t   : perusahaan, tahun     
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                        BAB IV 

       ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sektor perusahaan Property dan Real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2012. Untuk memperoleh 

jumlah observasi penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan sampel 

yaitu, purposive sampling untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah dibuat, pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan 

pengujian satu arah (one-tailed). Berikut daftar emiten dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini: 

                                Tabel 4.1. 

Daftar Perusahaan Property dan Real Estate  

No                              Nama Perusahaan           Kode 

1 Alam Sutera Realty           ASRI 

2 Sentul City          BKSL 

3 Gowa Makassar Tourism Development          GMTD 

4 Kawasan Industri Jababeka          KIJA 

5 Lippo Cikarang          LPCK 

6 Modernland Realty          MDLN 

7 Indonesia Prima Propety           OMRE 

8 Pakuwon Jati 

 

         PWON 

9 Summarecon Agung             SMRA 
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 Sumber :Bursa Efek Indonesia 

 

Tahun penelitian sampel dimulai dari tahun 2007-2012 (6 tahun) dan terdapat 

9 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga total observasi penelitian 

sebanyak (6 tahun x 9 perusahaan) n = 54 sampel. Namun terdapat outlier 

sebanyak 2 kali yaitu pada baris ke-9, dan ke-34 yang merupakan perusahaan 

Sentul City (2010) dan Modernland Realty (2009) dengan cara menghapus 

Casewise list. Hal tersebut dilakukan agar data terdistribusi normal dan data layak 

(fit) dengan model penelitian. Sehingga total objek penelitian menjadi 52, berikut 

ringkasan proses seleksi sampel dengan kriteria :               

Tabel 4.2. 

   Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

 

Jumlah perusahaan yang secara konsisten  listing di BEI                                    29 

 tahun 2007-2012             

Data laporan keuangan tidak tersedia secara lengkap selama                 (8) 

tahun 2007-2012          

Perusahaan yang berganti KAP kurang dari dua kali dalam periode                    (12) 

tahun  2007-2012 

Jumlah perusahaan sampel            9 

Tahun pengamatan (tahun)                       6 

Outlier (2 kali)                        (2)   

Jumlah sampel total selama periode penelitian                    52 
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 Sampel dipilih bagi perusahaan yang menyajikan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, seperti nama KAP, pergantian KAP, total hutang, total 

aktiva, dan total penjualan.  

          Tabel 4.3. 

Outlier 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS  

  

4.2 Statistik Deskriptif 

      Untuk gambaran umum sampel dengan variabel ukuran KAP serta 

perpindahan berdasarkan ukuran KAP dapat dilihat pada frequency tabel berikut: 

     Tabel 4.4. 

  Statistik Deskripsi Ukuran Kantor Akuntan Publik  

                      
         Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 
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Berdasarkan tabel frekuensi di atas untuk variabel ukuran KAP yang 

merupakan variabel dummy dengan kategori 1 = jika perusahaan di audit oleh 

KAP Big 4, dan 0 = jika perusahaan di audit oleh KAP Non Big 4. Dapat dilihat 

pada tabel di atas terdapat 54 observasi, adanya 26 perusahaan yang di audit oleh 

KAP Big 4 dengan presentase 48.1% %, dan sisanya 28 perusahaan yang di audit 

oleh KAP Non Big 4 atau sebanyak 51.9 %. 

 

       Tabel 4.5. 

               Statistik Deskripsi Fee audit  

                     
                     Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas untuk variabel fee audit yang 

merupakan variabel dummy dengan kategori, 1 =  jika perusahaan berpindah dari 

KAP Big 4 dan 0 = jika perusahaan tidak berpindah dari KAP Big 4. Dapat dilihat 

pada tabel di atas  diperoleh total 54 observasi, terdapat 18 perusahan yang 

melakukan pergantian KAP dari KAP Big 4 ke Non Big 4 atau sebesar 33.3%, dan 

sisanya 36 perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP dari KAP Big 

dengan presentase sebesar 66.7%. 
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              Tabel 4.6. 

                              Statistik Deskriptif (54 Observasi) 

         
            Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk masing-masing 

variabel debt dan growth. Debt merupakan variabel kesulitan keuangan, yaitu 

untuk melihat sejauh mana kesulitan keuangan perusahaan klien. Variabel 

kesulitan keuangan diukur dengan menggunakan rasio Debt to Asset ratio (DTA) 

yang merupakan rasio solvabilitas. Debt to Asset ratio yang diteliti dari tahun 

2007 – 2012 untuk perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini berkisar 

(min) 0.11 sampai (max) 0.74 dengan rata-rata keseluruhan 0.5180 dan memiliki 

standar deviasi sebesar 0.16727 dengan artian persebaran datanya tidak terlalu 

bervariasi. Nilai Debt to Asset ratio terendah dimiliki oleh perusahaan Sentul City 

pada tahun 2007 dan yang tertinggi oleh perusahaan Gowa Makassar 

Development di tahun 2012.  

Growth yaitu pertumbuhan usaha yang merupakan hasil perhitungan dari 

jumlah penjualan tahun (n) dikurangi tahun (n-1) kemudian dibagi jumlah 

penjualan tahun (n-1) dikali 100. Variabel ini memiliki rata – rata pertumbuhan 

sebesar 44.6954. Dengan nilai  minimum -77.24 dan maximum 286.95. variabel 

ini memiliki standar deviasi sebesar 62.00507 dengan artian persebaran data 

kurang bervariasi. 
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4.3 Uji asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas  

Uji asumsi klasik yang pertama adalah Uji Normalitas. Pengujian terhadap 

asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari 

model regresi linier memiliki distribusi normal atau tidak. Jika residual data tidak 

terdistribusi normal maka kesimpulan statistik menjadi tidak valid (Latan dan 

Temalagi, 2013).  

Data terdistribusi normal jika nilai p-value (sig) menunjukan hasil di atas 

atau lebih besar daro 0.05. Berikut tabel uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test:  

                

                                                 Tabel 4.7. 

Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) 

      
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

 

Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.6. 

Variabel independen Debt (kesulitan keuangan) nilai p-value atau signifikansi 

sebesar 0.193, Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau p-value (sig) 0.125 > α 

0.05, dan  pada variabel growth nilai p-value nya atau signifikansi sebesar 0.662, 
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nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 atau p-value (sig) 0.260 > α 0.05. Dapat 

disimpulkan uji normalitas pada kedua variabel independen ini ( debt dan Growth) 

terdistribusi normal. 

        

4.3.2 Uji Multikolinieritas  

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kolerasi antar variabel 

independen dalam model regresi, uji ini hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih 

dari satu variabel dalam  model regresi. Tabel matrik korelasi antar variabel bebas 

dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut : 

     Tabel 4.8. 

      Matrik Korelasi Antar Variabel Bebas 

 
   Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

      

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, matrik korelasi menunjukan tidak adanya gejala 

Multikolinieritas yang serius antara variabel bebas karena jauh dari angka 1, dapat 

disimpulkan tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi 

penelitian ini. 
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4.4 Analisis Regresi 

Regresi logistik di dalam penelitian ini dengan tujuan menganalisis pengaruh 

antara variabel independennya, yaitu ukuran KAP, fee audit, kesulitan 

keuangan,dan pertumbuhan usaha terhadap probabilitas pergantian KAP, 

merupakan variabel dummy yang terdiri dari dua kriteria yaitu 1 = berganti Kap 

dan 0 = tidak berganti KAP. Berikut hasil dari analisis regresi logistik dalam 

penelitian ini:  

 

4.4.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Menilai keseluruhan model regresi logistik dilakukan melalui tiga 

pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, Nagelkerke R 

Square dan Classification Plot. Berikut hasil ke tiga pengujian ini :   

 

4.4.2 Menguji kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow Test)  

         Kelayakan model regresi dapat dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hipotesis pengujian: 

H0: Model regresi logistik dapat menjelaskan data (fit). 

Ha: Model regresi logistik tidak dapat menjelaskan data (tidak fit). 

Dengan dasar penerimaan dan penolakan hipotesis pada pengujian Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test  

Berdasarkan p-value : 

Jika p-value ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika p-value < α maka H0 ditolak 
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Berdasarkan Chi-square : 

Jika nilai Chi-square ≤ Chi-square tabel maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika nilai Chi-square > Chi-square tabel maka H0 ditolak. 

Pengujian dengan melihat nilai signifikannya, nilai Hosmer and Lemeshow test 

dapat dilihat pada tabel 4.8 :     

 Tabel 4.9. 

             Hosmer and Lemeshow Test 

                           

                           Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 

 Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat nilai p-value (signifikan) menunjukan 

angka 0.768. Nilai p-value (signifikan) yang diperoleh tersebut lebih besar dari 

0.05, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan dengan menggunakan p-

value (sig)  0.768 > α 0.05. 

Jika dilihat dari nilai Chi-Square yaitu sebesar 4.899 dengan derajat bebas 

(df) sebesar jumlah parameter model regresinya yaitu 8 diperoleh Chi-square 

tabel sebesar 15.507. kriteria penerimaan dan penolakannya yaitu Chi-square 

hitung (4.899) < Chi-Square tabel (15.507). dilihat dari hasil kedua pengujian 

melalui p-value  dan Chi-square dapat disimpulkan bahwa model regresi fit 

dengan data atau dapat menjelaskan pengaruh antara variabel independennya 

(KAP, fee, Debt, Growth) terhadap variabel dependen (pergantian KAP). 

 

ANALISIS FAKTOR..., DAHLIA SOSIA, Ak.-IBS, 2013



65 

 

4.4.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

  Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukan oleh nilai Nagelkerke R Square. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependennya yang terdapat di dalam model regresi logistik. Nilai yang 

kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependennya amat terbatas, jika nilai mendekati satau berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam 

memprediksi variasi variabel dependen. Tabel koefisien determinasi dapat dilihat 

pada tabel 4.9. dibawah ini : 

                        Tabel 4.10. 

    Koefisien Determinasi 

                           
                           Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

 

Nilai Nagelkerke R square sebesar 0.543 yang berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 54.3%, 

nilai ini lebih besar dari pada Cox & Snell R Square dan sisanya terdapat 45.7%  

faktor diluar penelitian yang menjelaskan varians perpindahan KAP. Hal tersebut 

dapat diketahui bahwa masih banyak variabel lain diluar penelitian yang 

kemungkinan memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. 
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4.4.4 Classification Plot 

         Classification Plot digunakan untuk menunjukan kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan pergantian KAP yang dilakukan 

perusahaan. Jika nilai overall precentage semakin mendekati 1 (100%) maka 

dapat disimpulkan model fit dengan data. Tabel Classification Plot dapat dilihat di 

tabel 4.10. 

        Tabel 4.11. 

  Classification Plot 

                                
             Sumber: hasil Pengolahan data SPSS  

 

Pada tabel di atas, menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan pergantian KAP adalah 

sebesar 73.1%. Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan model regresi 

yang digunakan terdapat 19 perusahaan yang diprediksi akan melakukan 

pergantian KAP dari total 26 perusahaan yang melakukan pergantian KAP. 

Kekuatan prediksi dari perusahaan yang tidak akan melakukan pergantian KAP 

adalah sebesar 88.5% yang berarti dengan model regresi yang digunakan terdapat 

sebanyak 23 perusahaan yang diprediksi tidak akan melakukan pergantian KAP 

dari total 26 perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.  
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 Presentase keseluruhan dari hasil tabel Classification Plot yaitu sebesar 

80.8% hampir mendekati 100%, maka dapat disimpulkan model regresi logistik 

cukup fit dengan data. 

 

4.5    Interpretasi Model Regresi Logistik 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

dari parameter-parameter regresi logistik, selanjutnya dapat diinterpretasikan 

melalui rasio kecenderungan (odds ratio). 

 

4.5.1 Pembentukan Model Regresi 

 

Tabel 4.12. 

        Hasil Estimasi Parameter regresi Logistik 

 

 

 

 

 

 
     

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 

    
   
Model regresi bisa dibentuk berdasarkan hasil dari tabel diatas, sebagai berikut : 

 

   
 

   
 = -3.404 - .480KAP + 3.794FEE + 5.309DEBT - .004GROWTH 

4.5.2 Odds Ratio 

 Odds ratio adalah rasio kecenderungan yang ada dalam regresi logistik, 

digunakan untuk menginterpretasikan parameter dari model regresi logistik yang 

terbentuk dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan sebab model regresi logistik 

        B      Exp(B) 

                           Sizekap 

                      Feeaudit 

                           Debt 

                           Growth 

                           Constant 

  -.480 

  3.794 

  5.309 

  -.004 

 -3.404 

     .619 

    44.420 

   202.19 

     .996 

     .033 
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tidak dapat diinterpretasikan secara langsung. Dalam penelitian ini odds ratio 

mengukur bagaimana kecenderungan variabel-variabel independennya terhadap 

probablitas terjadinya pergantian KAP.  

 

1. Variabel ukuran KAP (KAP)  

Nilai odds ratio (Exp(B)) dalam penelitian ini sebesar 0.619. Artinya 

perusahaan dengan ukuran KAP meningkat satu satuan, maka perusahaan 

akan cenderung mengganti KAP 0.619 kali. 

2. Variabel Fee audit (FEE) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) pada penelitian ini yaitu sebesar 44.420. Artinya 

perusahaan dengan Fee audit meningkat satu satuan, maka perusahaan akan 

cenderung mengganti KAP 44.420 kali.  

3. Variabel kesulitan keuangan (DEBT) 

Nilai odds ratio (Exp(B)) variabel independen penelitian ini sebesar 202.19. 

Artinya perusahaan dengan debt meningkat satu satuan, maka perusahaan 

akan cenderung mengganti KAP 202.19  kali. 

4. Variabel pertumbuhan usaha (GROWTH) 

Variabel independen ini memiliki nilai odds ratio (Exp(B)) sebesar 0.996. 

Artinya  perusahaan dengan pertumbuhan usaha meningkat satu satuan, maka 

perusahaan akan cenderung mengganti KAP 0.996 kali. 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Wald  (uji parsial) 

Uji Wald atau disebut juga uji parsial dilakukan dengan tujuan melihat 

hubungan parsial dari masing-masing parameter variabel independen terhadap 

variabel dependen. Parameter uji wald dapat dilihat pada tabel Variabels in the 

Equation di dalam olah data SPSS, berikut tabel hasil uji wald: 

                         

                     Tabel 4.13. 

                              Hasil Uji Hipotesis 

 

    Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 

Hipotesis 1 

H01 :  Ukuran KAP tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

Ha1 :  Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP.  

Hasil dari tabel Variables in the Equation menunjukan ukuran KAP 

(sizekap) memiliki nilai p-value (sig) sebesar 0.531. Hal ini berarti p-value (sig) 

0.531 > α 0.05 dan nilai B = - 480 memiliki arti bahwa hasil statistik memiliki 

arah negatif, maka dari hasil ini H01 tidak dapat ditolak dan Ha1 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh negatif terhadap 

pergantian KAP.  
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Hipotesis 2 

H02 : Fee audit tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.  

Ha2 : Fee audit berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

 Hasil dari tabel 4.12. menunjukan hasil uji variabel secara parsial,  Fee 

audit memiliki p-value (sig) sebesar 0.002. Ketika nilai p-value (sig) sebesar 

0.002 < α 0.05  dan nilai B = 3.794 menunjukan bahwa variabel memiliki arah 

yang positif, maka H02 ditolak atau dengan kata lain Ha2 tidak dapat ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel Fee audit berpengaruh positif terhadap 

pergantian KAP.   

 

Hipotesis 3 

H03 : Kesulitan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pergantain KAP. 

Ha3 : Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

 Hasil dari tabel 4.12. menunjukan hasil  uji variabel secara parsial, 

kesulitan keuangan yang diukur dengan menggunakan Debt to Asset ratio (DTA) 

untuk mengetahui seberapa besar aset yang dibiayai melalui hutang, variabel ini 

memiliki p-value (sig) sebesar 0.072. Ketika nilai p-value (sig) sebesar 0.072 > α 

0.05 dan nilai B = 5.309 menunjukan bahwa variabel memiliki arah yang positif, 

maka H02 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain Ha2 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel kesulitan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pergantian KAP. 
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Hipotesis 4 

H04 : Pertumbuhan usaha tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

Ha4 : Pertumbuhan usaha berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

 Hasil dari tabel 4.12. menunjukan hasil uji parsial variabel pertumbuhan 

usaha, pertumbuhan usaha diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan 

penjualan.  Variabel ini memiliki nilai p-value (sig) sebesar 0.646. Ketika nilai p-

value (sig) sebesar 0.646 > α 0.05 dan nilai B = - 0.004 menunjukan bahwa 

variabel memiliki arah yang negatif, maka H02 tidak dapat ditolak atau dengan 

kata lain Ha2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan usaha 

tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

 

4.6.2 Uji Simultan / Uji G²   ( Omnimbus test of models coefficients) 

Uji hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel 

independen yang dimasukan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Berikut hasil nya : 

 

Tabel 4.14 

     Hasil Uji Hipotesis secara Simultan 

                             
                                  Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 
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Hipotesis 5 

H05 : Ukuran KAP, Fee audit, kesulitan keuangan, dan pertumbuhan usaha secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

Ha5 : Ukuran KAP, Fee audit, kesulitan keuangan dan pertumbuhan usaha secara 

simultan berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

 Hasil dari omnibus test diperoleh koefisien Chi-Square nya sebesar 27.224 

dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000 < α 0.05 (5%). Maka Hipotesis 5 

(Ha5) tidak dapat ditolak. Demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara Ukuran KAP, Fee audit, Kesulitan Keuangan dan Pertumbuhan 

Usaha secara simultan (bersama-sama) terhadap pergantian KAP. 

 

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian KAP 

  Ukuran KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan besar 

kecilnya ukuran KAP yaitu perusahaan di audit oleh KAP Big 4 atau KAP Non 

Big 4. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran 

KAP terhadap pergantian KAP. Hal tersebut disebabkan sebagian besar sampel 

pada penelitian ini lebih banyak yang menggunakan jasa dari KAP Non Big 4 dan 

tidak menggantinya ke KAP Big 4, karena perusahaan (klien) sudah merasa sesuai 

dan puas dengan hasil audit yang diberikan oleh KAP yang digunakannya saat ini 

tanpa perlu menggantinya ke KAP Big 4. Selain itu dengan menggantinya ke KAP 

Big 4 akan cenderung memerlukan biaya yang mahal. Hasil pengujian yang 

menghasilkan arah pengaruh yang negatif menunjukan bahwa perusahaan yang 
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sudah menggunakan jasa audit oleh KAP Big 4 memiliki kemungkinan yang lebih 

kecil untuk melakukan pergantian KAP. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Damayanti dan Sudarma (2007), Endina dan Sudarno (2012), 

Cindy dan Widyatmini (2012). Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nasser et al., (2006) dan juga mendukung hasil penelitian Anjar dan Didin 

(2011). 

 

4.7.2 Pengaruh Fee audit terhadap pergantian KAP 

Fee audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy diukur 

dengan pergantian menggunakan jasa audit dari KAP Big 4. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel ini berhasil membuktikan adanya pengaruh terhadap 

pergantian KAP. Hal ini dikarenakan pembayaran Fee audit yang mahal akan 

membebani perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pergantian KAP, 

khusunya dari KAP Big 4 ke KAP Non Big 4. Hasil penelitian Deis dan Giroux 

(1996) dalam Tate (2006) menyebutkan bahwa pada tahun terjadinya pergantian 

auditor, Fee audit lebih rendah dari pada tahun sebelumnya. Penelitian ini sejalan 

dengan  hasil dari penelitian Damayanti dan Sudarma (2007). 

 

4.7.3 Pengaruh Kesulitan Keuangan  terhadap pergantian KAP 

Kesulitan keuangan di dalam penelitian ini diukur dengan rasio DTA yaitu 

Debt to Asset ratio dengan membandingkan antara total hutang dengan total aset 

perusahaan sampel. Pengujian hipotesis variabel ini tidak berhasil membuktikan 

adanya pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian KAP. Hasil penelitian 
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ini mendukung hasil penelitian Damayanti dan Sudarma (2007), Martina (2010), 

Endina dan Sudarno (2012), Andri dan Frenawidayuarti (2009), Anjar dan Didin 

(2011), dan Suciati (2013).  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesulitan keuangan bukan 

merupakan faktor yang mendorong perusahaan melakukan pergantian KAP. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

menggunakan jasa KAP Non Big 4, sehingga perusahaan menganggap bahwa 

dengan melakukan pergantian KAP akan membutuhkan biaya besar terlebih jika 

perusahaan mengganti KAP nya ke KAP Big 4 yang dapat membuat kondisi 

keuangan perusahaan semakin menurun. 

   

4.7.4 Pengaruh Pertumbuhan Usaha terhadap pergantian KAP 

Pertumbuhan usaha yang diukur dengan menggunakan proyeksi 

pertumbuhan penjualan perusahaan sampel. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lely (2012) dan Cindy dan Widyatmini (2012), 

namun berseberangan dengan hasil dari penelitian Andri dan Frenawidayuarti 

(2009). 

Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini yaitu tidak adanya pengaruh 

pertumbuhan usaha terhadap pergantian KAP. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel pertumbuhan usaha tidak menjadi faktor terjadinya pergantian 

KAP, hal tersebut dikarenakan tidak menjadi jaminan bagi suatu perusahaan yang 

mengalami peningkatan atau penurunan pada tingkat pertumbuhan usaha akan 

melakukan pergantian KAP. Selain itu pada penelitian ini pertumbuhan usaha 
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dicerminkan dengan nilai pertumbuhan penjualan bersih. Nilai penjualan yang 

tinggi tidak selalu diikuti dengan kenaikan laba suatu perusahaan.   

 

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

dapat memepengaruhi pergantian KAP sektor property dan real estate di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial dan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor 

perusahaan melakukan pergantian KAP yang digunakannya untuk mengaudit 

laporan keuangan perusahaan property dan real etate di BEI periode 2007-2012.  

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini membuktikanan bahwa variabel 

ukuran KAP yang berpengaruh secara signifikan terhadapa variabel dependen 

yaitu pergantian KAP, dan variabel independen lainnya (fee, kesulitan keuangan, 

dan pertumbuhan usaha) tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. 

 Tidak adanya pengaruh signifikan secara negatif antara ukuran KAP 

dengan pergantian KAP dalam sektor property dan real estate, maka Ukuran KAP 

bukan menjadi faktor yang mendorog terjadinya pergantian KAP di perusahaan 

property dan real estate di Indonesia. Tetapi ada baik nya perusahaan 

mempertimbangkan untuk mengganti KAP ke KAP Big 4 untuk meningkatkan 

keandalan dari laporan keuangannya. 

  Variabel fee audit terbukti memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP di 

sektor property dan real estate di BEI periode 2007-2012. Penelitian ini sejalan 
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dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma 

(2007). Menurut Tate (2006) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan 

bahwa pada tahun terjadinya pergantian KAP, fee audit lebih rendah dari pada 

tahun sebelumnya. Dalam pemilihan KAP perusahaan harus mempertimbangkan 

biaya yang akan dibebankan dan kesesuaian harga, walaupun KAP Big 4 memiliki 

kualitas yang lebih baik tetapi KAP Non Big 4 yang mengaudit perusahaan-

perusahaan yang tercatat di BEI memiliki standar audit yang sudah di tetapkan 

oleh pihak Bapepam.     

Variabel kesulitan keuangan dalam penelitian ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian KAP di sektor property dan real estate. Umumnya 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan di perusahaaannya cenderung 

mengganti KAP nya ke KAP Non Big 4, karena jika perusahaan mengganti KAP 

nya ke KAP Big 4 akan semakin menyulitkan kondisi perusahaan tersebut. 

Manajemen perlu mempertimbangkan hal ini demi kebaikan kondisi perusahaan 

agar tidak semakin terpuruk. Dalam penelitian ini terdapat lebih banyak 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non Big 4 sehingga hasil yang didapat 

antara variabel independen dan dependennya tidak memiliki pengaruh.  

Variabel pertumbuhan usaha perusahaan property dan real estate tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, karena peningkatan 

ataupun penurunan tingkat pertumbuhan penjualan bersih perusahaan tidak 

menjamin perusahaan akan mengganti KAP nya. hal ini disebabkan pertumbuhan 

perusahaan penelitian ini dicerminkan dengan menggunakan proksi penjualan 

yang tidak selalu diikuti dengan kenaikan laba perusahaan. Manajemen 
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perusahaan perlu mempertimbangan dengan tidak mengganti KAP nya walaupun 

pertumbuhan usahanya meningkat, dengan artian auditor yang lama sudah 

memberikan hasil audit laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan tanpa 

perlu melakukan pergantian KAP.   
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   BAB V 

        KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji empat (4) faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan pergantian KAP pada sektor property 

dan real estate periode 2007-2012. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik (logistic regression) dengan program aplikasi SPSS 2.1.  

Berdasarkan hasi penelitian dapat disimpulkan : 

1. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, 

berarah negatif. KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia 

kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan 

bisnis oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan 

independensi mereka untuk menjaga image mereka (Nasser et al., 2006) 

dalam Endina dan Sudarno (2012). Hasil penelitian tidak sejalan dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma 

(2007) karena perusahaan merasa sesuai dan puas dengan hasil audit dari 

KAP yang digunakannya tanpa perlu mengubah KAP nya ke KAP Big 4 

selain itu seluruh KAP yang memberikan jasa audit untuk perusahaan 

publik yang listing di BEI sudah memiliki standar yang ditetapkan untuk 

bisa memberikan jasa audit yang sesuai dengan standar berlaku umum. 
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2. Fee audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, dengan arah 

positif dan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah 

KAP. Hal ini disebabkan pembayaran Fee audit yang terlalu mahal akan 

membebani perusahaan, sehingga perusahaan memilih untuk mengganti 

KAP nya dengan KAP yang membebankan Fee audit yang lebih rendah. 

3. Kesulitan keuangan memperoleh hasil, bahwa variabel ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap pergantian KAP dengan arah positif. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

menggunakan jasa KAP Non Big 4, sehingga perusahaan menganggap 

bahwa dengan melakukan pergantian KAP yang akan membutuhkan biaya 

yang besar terlebih jika perusahaan mengganti KAP nya ke KAP Big 4 

yang dapat membuat kondisi keuangan makin terpuruk.  

4. Pertumbuhan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian 

KAP, berarah negatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertumbuhan usaha 

yang meningkat tidak menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengganti 

KAP. Dalam penelitian ini untuk mengukur pertumbuhan usaha hanya 

menggunakan proksi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan sampel 

yang hasilnya tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP dan juga 

bukan merupakan faktor sehingga perusahaan melakukan pergantian KAP. 

5. Secara simultan Ukuran KAP, Fee audit, Kesulitan keuangan, dan 

Pertumbuhan usaha berhasil memperoleh hasil adanya perpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap pergantian KAP. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ukuran 
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KAP, Kesulitan Keuangan, Tingkat Pertumbuhan Usaha tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian KAP, Fee audit 

berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian KAP dan, secara 

bersama-sama (simultan) Ukuran KAP, Fee audit, Kesulitan Keuangan, 

Tingkat pertumbuhan usaha berpengaruh terhadap pergantian KAP.  

 

a. Keterbatasan 

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu : 

1. Pemilihan objek penelitian terbatas hanya pada perusahaan sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2012. 

2. Variabel-variabel yang digunakan sebatas hanya pada Ukuran KAP, Fee 

audit, kesulitan keuangan, dan pertumbuhan usaha. Masih banyak variabel 

lain yang mungkin berpengaruh terhadap pergantian KAP yang tidak diuji 

dalam penelitian ini.  

3. Periode penelitian hanya terbatas enam tahun. 

4. Pada variabel pertumbuhan usaha hanya menggunakan proksi tingkat 

pertumbuhan penjulan, masih banyak proksi lain yang dapat dipergunkan 

untuk menguji variabel ini. 

5. Pergantian KAP dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian pada 

tingkat KAP, tetapi tidak memperhatikan pergantian pada tingkat akuntan 

publik (auditor).   

 

 

ANALISIS FAKTOR..., DAHLIA SOSIA, Ak.-IBS, 2013



81 

 

b. Saran 

5.3.1 Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran-saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangakan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, 

sehingga dapat dilihat generaliasai teori secara valid.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menabah variabel lain di luar 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat lebih 

menambah pemahaman mengenai pergantian KAP di Indonesia.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan periode 

pengamatan yang lebih panjang untuk memberikan hasil yang lebih 

akurat.  

4. Untuk peneliti selanjutnya yang mau menguji pertumbuhan usaha, 

sebaiknya menambah proksi perhitungan selain pertumbuhan penjualan 

untuk memberikan hasil yang lebih baik. 

 

5.3.2 Saran bagi Perusahaan 

Saran-saran yang didasarkan berdasarkan hasil penelitian untuk 

perusahaan yaitu :  

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan 

keuangannya dengan menggunakan jasa dari KAP Big 4. 
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2. Perusahaan harus menjaga kondisi keuangannya agar terhindar dari 

kondisi yang terpuruk,  

3. Perusahaan harus mencari KAP dengan biaya (fee) yang sesuai dengan 

standar audit yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangannya,  

4. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja perusahaannya agar baik 

penjualan maupun laba perusahaan dapat meningkat. 

 

5.3.3 Saran bagi KAP  

Saran-saran untuk Kantor Akuntan Publik yaitu :  

1. KAP harus meningkatkan dan menjaga independensi nya demi 

meningkatkan kualitas serta keahlian auditor dari KAP nya. 

 2. KAP harus menyesuaikan biaya yang di bebankan oleh klien nya 

dengan keahlian maupun kualitas yang dimiliki KAP.  

 

5.3.4 Saran bagi Regulator 

Saran-saran untu Regulator yaitu: 

1. Para pembuat peraturan serta kebijakan (regulator) perlu memperketat 

pengawasan mengenai pergantian auditor di Indonesia agar tidak 

terjadi kasus serupa yang terjadi di Amerika (Enron). 

2. Para regulator perlu lebih mengawasi proses pergantian KAP/auditor 

yang dilakukan perusahaan, sebab banyak bermunculan KAP (abu-

abu) yang dapat mengecoh proses pergantian KAP/auditor tersebut.  
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   LAMPIRAN 1 

 

          Tabel 4.1 

                          Daftar Perusahaan Property dan Real Estate  

 

No                              Nama Perusahaan  Kode Emiten 

1 Alam Sutera Realty           ASRI 

2 Sentul City          BKSL 

3 Gowa Makassar Tourism Development          GMTD 

4 Kawasan Industri Jababeka          KIJA 

5 Lippo Cikarang          LPCK 

6 Modernland Realty          MDLN 

7 Indonesia Prima Propety           OMRE 

8 Pakuwon Jati          PWON 

9 Summarecon Agung           SMRA 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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LAMPIRAN 2 (Data Penelitian) 

nama perusahaan  tahun switch size fee debt growth 

ASRI 2012 0 0 0 0.58 77.14 

  2011 1 0 1 0.54 74.60 

  2010 0 1 0 0.52 88.56 

  2009 1 1 1 0.46 -3.64 

  2008 1 1 0 0.43 41.37 

  2007 0 0 0 0.43 102.56 

BKSL 2012 0 0 0 0.22 36.02 

  2011 0 0 0 0.13 3.15 

  2010 1 0 0 0.14 172.39 

  2009 0 0 0 0.18 101.23 

  2008 1 0 1 0.14 -77.24 

  2007 0 1 0 0.11 286.95 

GMTD 2012 1 0 1 0.74 26.98 

  2011 1 1 0 0.64 60.16 

  2010 1 0 0 0.64 87.30 

  2009 0 0 0 0.66 5.00 

  2008 1 0 0 0.68 0.00 

  2007 0 0 0 0.69 1.69 

KIJA 2012 0 0 0 0.44 21.97 

  2011 0 0 0 0.37 92.20 

  2010 1 0 0 0.50 52.18 

  2009 0 0 0 0.50 -14.79 

  2008 1 0 1 0.46 22.84 

  2007 0 1 0 0.34 -12.77 

LPCK 2012 0 0 0 0.57 12.25 

  2011 0 0 0 0.60 123.01 

  2010 1 0 0 0.66 25.22 

  2009 1 0 0 0.68 16.85 

  2008 1 0 1 0.66 74.18 

  2007 0 1 0 0.64 31.47 
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MDLN 2012 0 0 0 0.52 109.60 

  2011 1 0 0 0.51 93.10 

  2010 1 0 1 0.45 -10.72 

  2009 0 1 1 0.58 23.44 

  2008 1 1 1 0.44 -17.88 

  2007 0 1 0 0.58 234.90 

OMRE 2012 1 1 1 0.30 -16.40 

  2011 0 1 0 0.32 -6.27 

  2010 0 1 0 0.47 87.87 

  2009 1 1 1 0.60 6.03 

  2008 1 1 1 0.72 -10.12 

  2007 0 1 0 0.65 30.12 

PWON 2012 1 1 1 0.59 46.48 

  2011 0 1 0 0.59 20.35 

  2010 1 1 1 0.64 76.08 

  2009 0 1 0 0.67 53.60 

  2008 1 1 1 0.72 2.52 

  2007 0 1 0 0.60 13.26 

SMRA 2012 1 1 0 0.65 46.79 

  2011 1 0 1 0.69 39.13 

  2010 1 1 1 0.65 38.55 

  2009 1 1 1 0.61 -5.47 

  2008 1 1 0 0.57 23.35 

  2007 0 0 0 0.50 6.41 
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 LAMPIRAN  3  (Output SPSS) 

  Outlier 

 

  Statistik Deskriptif 
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Uji Kolmogorov Semirnov 

 
 

Uji Multikolinieritas 

 
 

 Hasil Uji (Hosmer and Lemeshows Test) 

 

 

Hasil Uji Koefisien determinasi (Nagelkerke R Square) 
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Hasil Classification Plot 

 

 

Hasil Uji Wald (Uji Parsial) 

 

 

 

Uji Simultan / G
2
 (Omnimbus test) 
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