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Abstraksi 

Isu mengenai masalah independensi auditor terkait jangka waktu perikatan yang panjang masih 
menjadi masalah diberbagai Negara, Pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengatur tentang pembatasan jangka waktu perikatan KAP, 
sehingga berdampak pada pergantian KAP (auditor switching). Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching di luar peraturan 
di atas. Beberapa penelitian terdahulu tentang audithor switching menunjukan hasil yang berbeda-beda. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang untuk mencoba memverifikasi teori tentang audithor 
switching. 

Data yang digunakan adalah data perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 
2006-2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pergantian manajemen, financial 
distress,presentase perubahan ROA, ukuran KAP,ukuran klien,share growth, dan auditor switching, 
Dengan menggunakan regresi logistik(logistic regresion) dengan aplikasiprogram SPSS 15. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variable yang berpengaruh signifikan terhadap auditor switching 
adalah ukuran KAP. Sedangkan variable-variaabel lain yang diteliti dalam penelitian ini seperti 
pergantian manajemen,financial distress,presentase perubahan ROA, Ukuran klien, share growth tidak 
terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

Kata Kunci: audithor switching, pergantian manajemen, financial disteress, presentase perubahan ROA, 
Ukuran KAP, ukuran klien, share growth 

 

 

 

 



A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam 

mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat 

menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan 

keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan 

baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Pihak internal ingin menyampaikan 

informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak eksternal, di pihak 

lain pihak eksternal ingin memperoleh informasi yang handal dari manajemen perusahaan 

mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan (Mulyadi, 2002). 

 

Peneliti juga merubah periode penelitian yang dilakukan oleh Wijayani dan 

Januarti (2011) yang menggunakan periode (2003-2008), menjadi periode (2004-2009). 

Hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003 Pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. 

Dengan mengubah periode penelitian diharapkan akan mempengaruhi hasil penelitian. 

Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Wijayani dan Januarti 

(2011) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia untuk 

berpindah KAP. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah pergantian manajemen, 

financial distress, perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien, dan share growth 

mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan auditor 

switching, perusahaan manufaktur tersebut dapat dijadikan referensi dalam pengolahan 

data dan sampel karena variabel dengan perusahaan keuangan pada skripsi ini sama. 

 



B. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen Mckling (1976) menjelaskan 

adanya konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan shareholder (principal). 

Sebagai seorang yang rasional, seorang agent akan bertindak dan berupaya untuk selalu 

konsisten dengan pilihannya untuk mencari keuntungan pribadi, baik agent maupun 

principal selalu mencari peluang keuntungan untuk memaksimalisasi utilitas mereka.  

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor. 

Sekarang ini, isu independensi auditor telah semakin penting dalam hal pemberian 

jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat 

memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan 

pihak eksternal. Teori tentang Auditor switching 

3. Financial distress 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan 

kesulitan keuangan. Sebenarnya financial distress mempunyai berbagai definisi, 

tergantung pada cara pengukurannya. Perubahan ROA 

ROA (Return on Assets) sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 

rentabilitas ekonomi yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada masa lalu. 

4. Ukuran KAP 

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar 

kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor 

untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP 



menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat 

mempengaruhi opini auditor. KAP besar cenderung memberikan opini kebangkrutan 

perusahaan klien (Lenox, 1999 dalam Giri, 2010). 

 

5. Ukuran Klien 

Selain ukuran KAP, ukuran perusahaan klien juga dapat menjadi faktor penyebab  

auditor switching. Menurut Saiful dan Erliana (2010) dalam Wijayani (2011) ukuran 

klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Share growth 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument financial 

yang mengacu pada kepemilikan suatu perusahaan. Dengen menerbitkan saham 

perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang akan mendapat kucuran dana 

yang diharapkan (www.wikipedia.com). 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk membuktikan hipotesis yang 

telah disusun terhadap variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang 

merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2011.  Dasar 

penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode 

pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling. 



Metode purposive sampling adalah metode pengumpulan sampel yang berdasarkan tujuan 

penelitian. Adapun syarat sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 – 2011 secara berturut-

turut. 

b. Melakukan pergantian KAP lebih dari satu kali selama periode 2006 – 2011 untuk 

menghindari pergantian auditor bersifat mandatory.  

c. Perusahaan keuangan yang menyajikan informasi keuangan lengkap berupa informasi 

nama presiden direktur, total aset, total liabilities, total ekuitas, nama KAP, ROA, dan 

saham beredar. 

Terdapat sebanyak 78 perusahaan keuangan yang terdaftar sebagai emiten di BEI pada 

tahun 2006-2011 secara berturut-turut. Dari sejumlah  78 sampel tersebut terdapat  

perusahaan keuangan yang melakukan perpindahan KAP lebih dari satu kali dan perusahaan 

yang menyajikan informasi laporan keuangan secara lengkap. Berdasarkan penggunaan 

kriteria tersebut di atas, maka jumlah akhir dari sampel diperoleh sebanyak 28 perusahaan 

keuangan yang lulus seleksi. 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara dari pihak lain yang berkaitan atau 

berhubungan dengan data yang akan diambil. Data penelitian ini bersumber pada laporan 

keuangan auditan perusahaan publik (keuangan) tahun 2006 sampai 2011 yang diperoleh 

dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang tersedia di Pojok Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan dari situs resmi BEI di 

www.idx.co.id. 

D. Metode Pengumpulan Data 

33 



Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat, variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah 

Auditor switching.  

2. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu variabel bebas, variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). 

a. Pergantian Manajemen 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

terutama  disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham dan direksi 

berhenti karena kemauan sendiri. Variabel pergantian manajemen menggunakan 

variabel dummy. Jika terdapat pergantian direksi dalam perusahaan maka diberikan 

nilai 1. Sedangkan jika tidak terdapat pergantian direksi dalam perusahaan, maka 

diberikan nilai 0 (Damayanti dan Sudarma, 2007). 

b. Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan 

kesulitan keuangan. Perusahaan cenderung akan berpindah auditor ketika 

mengalami kesulitan keuangan. Dalam penelitian ini variabel financial distress 

diproksikan dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian 

yang dilakukan Sinarwati (2010), Suparlan dan Andayani (2010), dan Wijayani dan 

Januarti (2011). Rasio DER dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan 

total hutang dengan total ekuitas.  



. Adapun cara menghitungnya adalah sebagai berikut :  

DER (Debt to Equity Ratio)   =   �����  ����	


����� ������
 

Tingkat rasio DER yang aman adalah 100%. Rasio DER  di atas 100% 

merupakan salah satu indikator memburuknya kinerja  keuangan sehingga 

perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Variabel 

financial distress menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan klien memiliki 

rasio DER di atas 100%, maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien 

memiliki rasio DER di bawah 100%, maka diberikan nilai 0. (Sinarwati, 2010) 

c. Perubahan ROA 

Perubahan ROA (Return on Assets) merupakan salah satu indikator keuangan 

perusahaan untuk melihat prospek bisnis perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai 

perubahan ROA yang dihasilkan berarti semakin efektif pengelolaan aset yang 

dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini variabel perubahan ROA dihitung melalui 

selisih antara ROA tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan ROA tahun 

sebelumnya itu (Damayanti dan Sudarma, 2008).  

\ 

Adapun cara menghitungnya sebagai berikut :  

 ���� � ���� � ������ 

Keterangan:   

∆ROA = perubahan ROA periode t dari periode t-1   

ROAt      = ROA pada periode t   

ROAt-1  = ROA pada periode t-1 

  



d. 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 sebuah perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan 

nilai 1. Sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka 

diberikan nilai 0 (Nasser et al., 2006). Adapun auditor yang termasuk dalam 

kelompok The Big 4 yaitu (berdasarkan alphabet): 

1.) Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan  Hans Tuanakotta 

Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan 

2.) Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; 

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.  

3.) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta 

Siddharta & Widjaja.  

4.) PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & 

Rekan; Tanudiredja, Wibisana & Rekan; Drs. Hadi Susanto & Rekan. 

e. Ukuran Klien 

Ukuran klien merupakan besarnya ukuran sebuah serusahaan yang diukur 

berdasarkan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya. 

Variabel ukuran klien dalam penelitian ini dihitung dengan melakukan logaritma 

natural atas total aset perusahaan (Nasser et al., 2006). 

f. Share Growth 



Share Growth, diukur 1 jika ada peningkatan jumlah saham dan 0 jika 

sebaliknya. Loughram et al. (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) 

menyebutkan perusahaan yang penerbitkan saham biasanya memperlihatkan kinerja 

baik. Knechel et al. (2008) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menggunakan 

peningkatan jumlah saham untuk biaya agensi terkait ekuitas dan menggunakan 

perusahaan yang menerbitkan surat ekuitas baru  nilainya 1 dan 0 jika sebaliknya. 

 

E. Metode Analisis Data 

F. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, 

financial distress, perubahan ROA, ukuran KAP, dan share growth terhadap auditor 

switching pada perusahaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2006-2011.  

 

Tabel IV.1 
Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

 
No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah perusahaan yang listing di BEI tahun 2006-2011 
secara berturut-turut 

76 

2 Perusahaan yang melakukan perpindahan KAP hanya satu 
kali dan Perusahaan yang tidak menyediakan laporan secara 
lengkap 

50 

 Jumlah total perusahaan sampel 26 

Sumber: data diolah 
 

A. Jumlah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2006-2011 secara berturut-turut adalah 78 perusahaan. terdiri dari Perbankan: 30, Credits 



Agencies and other than bank:16 Securities: 15, Insurance: 11, Holding and other 

investements Companies:6, Berdasarkan data tersebut, perusahaan keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2011 yang dijadikan sampel adalah 

sebanyak 28 perusahaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian ini 

adalah sebanyak 78 pengamatan. Dapat dilihat bahwa sampel yang terpilih tersebar secara 

acak dan hampir tersebar merata pada 5 sektor.  Perusahaan yang paling banyak berasal dari 

sektor Perbankan dan Credits Agencies and other than bank, dari kelima sektor tersebut 

lebih didominasi jumlah yang lebih banyak oleh perbankan, walaupun dari sektor perbankan 

sendiri jumlah sampel yang lulus seleksi tidak terlalu banyak, tetapi sektor lainya tetap 

mendukung jumlahnya untuk total sampel dalam penelitian ini,   

B.  Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi logistik (logistic regression). 

1. Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dengan menggunakan metode pooled data diperoleh 

sebanyak 168 data. 

2. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di 

antara variabel bebasnya. 

3. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik dalam pengujian 

statistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square.  



4. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dalam pengujian statistik dinilai dengan menggunakan Hosmer 
and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 

5. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 
kemungkinan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan 

HASIL PENELITIAN 

A. Dari penelitian tersebut maka dapat diambil kesimbulan baheasanya hanya satu nariabel 

yang berpengaruh dalam peneliatian ini yaitu perpindahan KAP. 

B.  Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pergantian manajemen, financial distress, 

perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien, dan sharegrowth terhadap auditor switching. 

Dalam penelitian ini terdapat 6 variabel yang diuji pengaruhnya terhadapap auditor 

switching. keenam variabel independen yang digunakan adalah pergantian manajemen, 

financial distress, perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien, dan sharegrowth. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) dengan 

program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 15. Data sampel perusahaan 

sebanyak 78 pengamatan perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2011. 

 

C. Saran 

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek 

penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga dapat dilihat 

generalisasi teori secara valid.  



2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang 

mungkin mempengaruhi auditor switching untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai auditor switching di Indonesia. Penelitian mendatang bisa menambah 

variabel independen seperti pergantian komite audit, pertumbuhan perusahaan atau 

karakteristik corporate governance yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 

auditor switching di Indonesia. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhatikan pergantian pada tingkat 

akuntan publik.  
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