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   ABSTRACT 
The main purpose of this research is examining factors that affect the audit firm 

switching. Those factors are audit firm size, Audit fee,  financial distress, , and client 

growth. Auditor independence issue occupied central position in auditing literature. 

On the other hand, this issue often triggers debate regarding auditor rotation. This 

auditor rotation is related with company action to do auditor switching. Some of past 

research regarding auditor switching, shows different results. Because of that, 

another research needs to be done to verify theory of auditor switching. The purpose 

of this research is to find empirical proof concerning factors that might influence 

auditor switching in Indonesia. 

The data being used is from property and real estate company which is listed in 

“Bursa Efek Indonesia” (BEI) in 2007-2012 period. Research variable being used 

are Accounting Firm Size (KAP), Audit Fee (FEE) , Financial Distress (debt), Client 

Growth Rate (ΔS), and Auditor Switching (SWITCH). By using logistic regression in 

SPSS 21 software, this research tried to test effect of Accounting Firm Size, Audit 

Fee, Financial Distress, and Client Growth Rate towards Auditor Switching. 

The result of this research shown below: (1) Accounting Firm Size has significant 

effect on Auditor Switching, (2) Audit Fee does not have significant effect towards 

Auditor Switching, (3) Financial Distress does not have significant effect towards 

Auditor Switching, (4) Client Growth Rate does not have significant effect towards 

Auditor Switching. 

Keywords : auditor switching, audit fee,accounting firm size, auditor 

rotation,independency 

 

1.   Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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). Laporan 

keuangan harus bersifat wajar, sebab banyak pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan tersebut, laporan keuangan juga harus dapat dipercaya dan tidak 

menyesatkan. Maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berkompeten 

pada bidangnya, yaitu Akuntan Publik (auditor). Timbulnya pembahasan 
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mengenai pergantian auditor berasal dari terbongkarnya sebuah kasus yaitu 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). Pemerintah Indonesia 

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

kewajiban untuk melakukan pergantian KAP. 

        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 berkembang di ibu kota Jakarta, sektor 

industri ini memiliki prospek yang cukup baik. Keterkaitan antara perkembangan 

sektor property dan real estate terhadap auditor switching yaitu berkembangnya 

profesi akuntan publik akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan 

publik. Semakin banyak perusahaan publik yang muncul, banyak pula jasa 

akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu KAP saling bersaing untuk 

mendapatkan klien (perusahaan). Dengan banyaknya KAP yang bermunculan 

yang ada saat ini perusahaan juga mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan 

atau berpindah KAP (auditor swtching).   

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 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

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? 

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? 
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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. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan diantaranya bagi akademisi dan mahasiswa. 

 

2.   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, serta untuk dapat menghindari risiko 

yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak maka diperlukan jasa auditor 

sebagai penengah.  

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). 

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 
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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 

audit (pergantian auditor) apabila telah mencapai batas waktu yang telah 

ditentukan. 

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 

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). 

2.1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.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. 

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).  

Empat kategori ukuran untuk menggambarkan ukuran KAP (Arens, 2013) : 

1. Big Four international firms 

Empat besar Kantor Akuntan Publik di Amerika disebut dengan “Big 

Four” international firms. 

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 
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kecil dari KAP Big 4. Setiap KAP nasional berafiliasi dengan KAP di 

negara-negara lain dan karena sebab itu memiliki kemampuan 

internasional. 

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.  

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.  

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 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). 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. 

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

kesulitan keuangan mempunyai pengaruh signifikan pada perusahaan yang 

terancam bangkrut untuk berpindah KAP.  

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 



6 

 

perluasan peningkatan perusahaan (Wijayanti, 2010). 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 

tingkat pertumbuhan penjualan bersih. 

2.6 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. 

                                      Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis 

1. Pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian KAP  

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

independensinya yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang jauh lebih 

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 
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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 

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. 

 

3. Metode penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

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 ini digunakan untuk mengumpulkan data-data, yaitu laporan keuangan 

auditan perusahaan sampel. Hal ini dilakukan dengan 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. 

3.3 Operasional Variabel 

3.3.1 Pergantian KAP (auditor switching) 

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). 

3.3.2 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 

(Nasser et al., 2006 dalam Endina, 2012). 

3.3.3 Fee Audit 

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). 

3.3.4 Kesulitan Keuangan 

Kesulitan keuangan diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu 

dengan membandingkan total kewajiban dengan total aktiva untuk melihat 

seberapa besar aktiva yang dibiayai dengan hutang (Setyorini dan Andriyati 

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

 

http://www.idx.co.id/
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DTA :   Total Hutang  x 100% 

        Total Aktiva 

        (Subramanyam, 2011) 

3.3.5 Tingkat Pertumbuhan Usaha 

     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. 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  

3.4 Metode Analisis 

         Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik 

(logistic regression). Alasan menggunakan regresi logistik, karena variabel 

dependennya yang bersifat dikotomi (melakukan pergantian KAP dan tidak 

melakukan pergantian KAP). Namun demikian, asumsi multivariate normal 

distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran 

antara variabel kontinyu (metrik) dan katagorial (non metrik), (Ghozali, 2009).    

3.5 Model Penelitian 

       Model regresi logistik yang  digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  
 

   
   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. 

      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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4. 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 metode purposive sampling untuk 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dibuat. 

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 

 Sumber :Bursa Efek Indone 

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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        Tabel 4.3. 

Outlier 

                       
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

     

 Tabel 4.4. 

  Statistik Deskripsi Ukuran Kantor Akuntan Publik  

                      
         Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 

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 
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sisanya 36 perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP dari KAP Big 

dengan presentase sebesar 66.7%.  

              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. 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 standar deviasi sebesar 0.16727 dengan artian 

persebaran datanya tidak terlalu bervariasi.  

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. 

4.3 Uji asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 

                                           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 
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0.05, dan  pada variabel growth nilai p-value nya atau signifikansi sebesar 0.662, 

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 

     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. 

4.4 Analisis Regresi 

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)  

  

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). Dari hasil kedua pengujian melalui p-
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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). 

4.4.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

                        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.  

4.4.4 Classification Plot 

                  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 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% artinya dengan model regresi yang digunakan terdapat sebanyak 23 

perusahaan diprediksi tidak akan melakukan pergantian KAP dari total 26 

perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.  

 Presentase keseluruhan dari hasil tabel Classification Plot yaitu sebesar 

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

cukup fit dengan data. 
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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 

 

4.6   Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Wald  (uji parsial) 

                     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 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.  

Hipotesis 2 

H02 : Fee audit tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP.  

Ha2 : Fee audit berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. 

        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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       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. 

         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. 

Hipotesis 4 

H04 : Pertumbuhan usaha tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

Ha4 : Pertumbuhan usaha berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. 

        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 

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 
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(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 

  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. Selain itu dengan menggantinya ke KAP Big 4 

akan cenderung memerlukan biaya yang mahal. 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 

        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 

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).  

1.7.3 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, hal tersebut dikarenakan tidak 

menjadi jaminan bagi suatu perusahaan yang mengalami peningkatan atau 

penurunan pada tingkat pertumbuhan usaha akan melakukan pergantian KAP. 
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Selain itu pada penelitian ini pertumbuhan usaha dicerminkan dengan nilai 

pertumbuhan penjualan bersih. Nilai penjualan yang tinggi tidak selalu diikuti 

dengan kenaikan laba suatu perusahaan. 

1.8 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 dari penelitian ini membuktikanan bahwa variabel ukuran KAP 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu pergantian 

KAP, dan variabel independen lainnya (fee, kesulitan keuangan, dan pertumbuhan 

usaha) tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP. Ada baiknya 

perusahaan mempertimbangkan mengenai ukuran KAP yang akan digunakan 

demi mendapatkan hasil audit yang baik, kemudian manajemen juga perlu 

mempertimbangkan menganai biaya yang dibebankan oleh pihak KAP, dalam 

masa sulit keuangan perusahaan sebaiknya tetap menggunakan KAP saat ini 

namun perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kinerja 

perusahaan nya, dan yang terakhir peningkatan jumlah penjualan bersih tidak 

selalu menandakan laba yang tinggi pula, maka perusahaan ada baiknya tdk perlu 

melakukan pergantian jika KAP/auditor yang sekarang mengaudit sudah 

memberikan hasil audit yang sesuai dan baik. 

2.   Kesimpulan dan saran 

5.1 Kesimpulan 

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). Perusahaan merasa sesuai dan puas 

dengan hasil audit dari KAP yang digunakannya tanpa mengubah KAP 

nya ke KAP Big 4, dan 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. 

2. Fee audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, dengan arah 

positif dan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah 
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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, variabel ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap pergantian KAP dengan arah positif. Hal ini karena 

sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian menggunakan 

jasa KAP Non Big 4, maka perusahaan menganggap dengan melakukan 

pergantian KAP 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.  

5.2 Saran  

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangakan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga 

dapat dilihat generaliasai teori secara valid.  

2. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangannya 

dengan menggunakan jasa dari KAP Big 4. 

3. KAP harus meningkatkan dan menjaga independensi nya demi meningkatkan 

kualitas serta keahlian auditor dari KAP nya. 
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