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ABSTRAKSI 

 
Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan publik dapat 

dilakukan secara wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary).Berbagai 
kondisi internal perusahaan dapat berakibat pada adanya kebijakan pergantian 
KAP. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat 
pertumbuhan perusahaan, financial distress dan opini audit terhadap pergantian 
KAP. 

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling terhadap perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. 
Sebanyak 67 perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel dependennya bersifat 
dikotomi (melakukan pergantian  KAP dan tidak melakukan pergantian KAP. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Tingkat pertumbuhan 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 
manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Hasil p-value = 0,596 lebih besar daripada 
taraf signifikansi 0,05 (p>0,05), maka H1 ditolak. (2) Financial distress tidak 
berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 
2010-2012. Hasil p-value = 0,484 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 
(p>0,05), maka H2 ditolak. (3) Opini Audit tidak berpengaruh terhadap pergantian 
KAP pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Hasil p-value = 0,402 
lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 (p>0,05), maka H3 ditolak. 
Kata kunci : pergantian kantor akuntan publik, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, financial distress, opini audit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI,2009) dalam (Nuryanti, 2012). 

Perkembangan profesi akuntan publik semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan akan jasa audit. Bertambahnya jumlah Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara 

KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

berpindah dari satu KAP ke KAP lain. Pergantian KAP bisa bersifat 

mandatory (wajib) dan bisa juga bersifat voluntary (sukarela). Pergantian 

mandatory (wajib) dilakukan karena ada peraturan pemerintah yang mengatur 

tentang kewajiban rotasi KAP. Menurut Sudarno dan Sulistiarini (2012), 

perusahaan yang melaksanakan pergantian suatu Kantor Akuntan Publik 

(KAP) setelah mengaudit lima tahun (berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan 359/ KMK. 06/ 2003) atau enam tahun mengaudit (berdasarkan 

peraturan baru yaitu KMK No. 17/ PMK. 01/ 2008) tidak akan menimbulkan 

keraguan dan tanda tanya dari banyak pihak, sebab pergantian tersebut 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 



 

Pergantian KAP juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan 

klien (Nagy, 2005) dalam (Nuryanti, 2012). Seiring dengan pertumbuhan 

perusahaan, maka kegiatan operasional menjadi semakin kompleks, juga 

pemisahan antara manajemen dan pemilik mengalami peningkatan.  

Keadaan posisi keuangan mungkin juga menjadi faktor dalam proses 

pergantian KAP. Perusahaan (auditee) yang bangkrut (yang mempunyai rasio 

hutang yang tinggi) dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat 

cenderung akan menggunakan KAP yang mempunyai independensi yang 

tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang 

saham dan kreditur untuk mengurangi resiko litigasi (Francis & Wilson, 1998 

dalam Nasser dkk, 2005) dalam (Nuryanti, 2012). 

Opini audit  memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan  eksternal karena  bermanfaat untuk keputusan investasi.  

Manajemen perusahaan akan mengganti auditornya karena  mereka  memberi 

opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangan  perusahaan  dan 

akan mencari auditor yang lebih mudah diatur  (Carcello dan Neal, 2003) 

dalam (Wijayani dan Januarti, 2011).  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah  tingkat pertumbuhan  perusahaan berpengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik? 

2. Apakah  financial distress berpengaruh terhadap pergantian Kantor 

Akuntan Publik? 



 

3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan 

Publik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  menganalisis adanya  pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh financial distress terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik . 

3. Untuk menganalisis adanya  pengaruh opini audit  terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memberikan referensi kepada perusahaan yang tercantum di 

Bursa Efek Indonesia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2. Penelitian ini memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya dalam 

membuat penelitian selanjutnya terutama mengenai pergantian Kantor 

Akuntan Publik. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pergantian Kantor Akuntan Publik 

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan perilaku yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah KAP. Pergantian KAP  bisa 

disebabkan oleh kewajiban rotasi KAP  yang diatur oleh pemerintah 

(mandatory) atau pergantian secara sukarela (voluntary).  

 



 

B. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan maka semakin kompleks kegiatan 

operasionalnya, dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen 

dan pemilik, sehingga permintaan akan independensi auditor meningkat 

untuk mengurangi biaya agensi (Watts dan Zimmerman, dikutip oleh Nasser, 

et al., 2006) dalam (Nuryanti, 2012).  Perusahaan akan mengganti KAP  lain 

jika perusahaan menganggap KAP yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan 

mereka, atau mereka akan cenderung mengganti dengan KAP yang lebih 

besar untuk meningkatkan prestise, sehingga di mata stakeholder citra 

perusaaan dapat meningkat. 

H1 : Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik. 

C. Financial Distress 

Financial distress (kesulitan keuangan) berarti kesulitan dana untuk 

menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan 

kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang 

lebih besar dibandingkan dengan aset. Schwartz dan Soo (1995) dalam 

(Sulistiarini dan Sudarno, 2012)  berpendapat bahwa perusahaan yang 

terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang 

tidak terancam bangkrut.  

H2: Financial distress berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan 

Publik. 

 



 

D. Opini Audit  

Pada penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Chow dan 

Rice (1982) telah berhasil membuktikan bahwa qualified audit opinion 

merupakan salah satu determinan yang memicu pergantian auditor, meskipun 

memang tidak terbukti bahwa perusahaan yang menerima qualified opinion 

akan menerima opini yang lebih baik setelah mereka melakukan auditor 

switch (Chow dan Rice, 1982) dalam (Nuryanti, 2012). Dengan demikian, 

perusahaan yang mendapatkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian 

(unqualified audit opinion) cenderung akan berganti KAP. 

H3: Opini Audit berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.  

E. Kerangka Pemikiran 

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikembangkan 

dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar II. 1  
Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau 

angka (Kuncoro, 2003:124). 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2010 hingga 2012. Metode pengambilan sampel (sampling method) 

yang digunakan adalah purposive sampling. 

C. Data dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang 

diperoleh dari data publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan. Data diambil dari annual report, website resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun persamaan regresi logisik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

PKAP = α +β1 TP + β2 FD + β3 OA + ε 

Keterangan : 
PKAP     =  Pergantian KAP  
α        =  Konstanta 
β1-β3                   =  Koefisisen Regresi 
TP     =  Tingkat pertumbuhan 
FD     =  Financial distress 
OA    =  Opini Audit 
ε     =  Nilai eror 



 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan, 

financial distress, dan opini audit terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik 

(KAP) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan 

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan 

dipublikasikan di Indonesian Directory Exchange (IDX) pada periode tahun 2010-

2012. 

B. Analisis Data  

1. Uji Multikolinieritas 

Dari hasil perhitungan multikolinieritas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan 

memiliki VIF kurang dari 10, artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model 

regresi yang digunakan. 

2. Model Logistic Regression yang terbentuk 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, maka dapat disusun persamaan 

regresi sebagai berikut: 

PKAP = -0,485 + 0,11 (TP) – 0,372 (FD) – 0,554 (OA) + ε 

Persamaan menunjukkan bahwa nilai konstanta bernilai negatif sebesar -

0,485 menunjukkan bahwa jika tidak ada tingkat pertumbuhan, financial 

 



 

distress, dan opini audit maka kemungkinan pergantian KAP adalah negatif 

(tidak ada).  

3. Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit)  

Pengujian model dilakukan dengan Hosmer and Lemeshow Test 

memperoleh Chi-Square sebesar 6,260 dengan probabilitas sebesar 0,618. 

Karena nilai p> yaitu 0,618 > 0,05 pada taraf signifikansi 5% (p>0,05), 

sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan fit atau cocok dan dapat 

digunakan untuk analisis selan,utnya karena model mampu memprediksi nilai 

observasinya. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) atau Uji Nagelkerke R Square 

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R 

Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah 0,035 yang berarti variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 

kecil yaitu sebesar 3,5% sedangkan sisanya sebesar 96,5% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian.  

5. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan. 

Jika dilihat secara keseluruhan sebesar 65,7 % model regresi ini dapat 

memprediksi dengan tepat dari hasil observasi. 

6. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Hasil pengujian overall model fit pada Block Number = 0 menghasilkan 

nilai -2 Log Likelihood akhir sebesar 86,187. Jika dibandingkan dengan nilai -



 

2 Log Likelihood awal adalah sebesar 86,195, maka nilai tersebut mengalami 

penurunan. Hal ini berarti model yang dihipotesiskan cukup baik untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen (tingkat pertumbuhan 

perusahaan, financial distress dan opini audit) dengan variabel dependen 

(pergantian KAP). 

7. Pengujian Hipotesis  

Nilai koefisien variabel tingkat pertumbuhan perusahaan (TP) bernilai 

positif yaitu 0,11 dan nilai p-value sebesar 0,596  ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05), maka H1 ditolak. Artinya tingkat pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2010-2012. 

Nilai koefisien variabel financial distress (FD) bernilai negatif yaitu -

0,372 dan nilai p-value sebesar 0,484 ditolak pada taraf signifikansi 5% 

(p>0,05), maka H2 ditolak. Artinya financial distress tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-

2012. 

Nilai koefisien variabel opini audit (OA) bernilai negatif yaitu -0,554 dan 

nilai p-value sebesar 0,402 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05), maka 

H3 ditolak. Artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012. 



 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pergantian 

KAP 

    Hasil pengujian dengan regresi logistik, pada variabel tingkat 

pertumbuhan perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,11 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,596. Nilai probabilitas yang dihasilkan 

sebesar 0,596 ini lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu sebesar 5% (0,05). Oleh karena itu, hipotesis yang 

menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012 ditolak. Temuan ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008) 

dan Lely Nuryanti (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2012. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP 

pada perusahaan manufaktur tahun 2010-2012  disebabkan karena perusahaan 

yang bertumbuh akan mempertahankan KAP yang telah ada karena KAP 

tersebut telah memahami kondisi perusahaan dengan baik dan pertimbangan 

pihak manajemen untuk mempertahankan reputasi perusahaannya yang 

berkaitan dengan ukuran KAP masih menjadi faktor utama bagi perusahaan 

untuk tetap menggunakan jasa dari KAP yang lama. ,diduga perusahaan 

khawatir apabila melakukan pergantian KAP maka akan meningkatkan jasa 

audit sehingga perusahaan tetap mempertahankan KAP yang lama. 



 

2. Pengaruh Financial Distress Terhadap Pergantian KAP 

Hasil pengujian dengan regresi logistik, pada variabel financial distress 

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,372 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,484 yang lebih besar dari nilai signifikansi 5% (0,05) sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa financial distress berepengaruh terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012 

ditolak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Pratitis (2012). 

Hal ini disebabkan oleh biaya start-up yang tinggi apabila perusahaan 

mengganti KAP nya, sedangkan kondisi perusahaan sedang tidak stabil. 

Sehingga, perusahaan akan memilih untuk mengurangi biaya dengan 

menyimpan biaya audit untuk KAP baru. Selain itu, perusahaan yang sering 

mengganti KAP nya akan menimbulkan anggapan negatif dari pemegang 

saham.  

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Pergantian KAP 

Hasil pengujian dengan regresi logistik, pada variabel opini audit 

menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,554 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,402. Nilai probabilitas sebesar 0,402 ini lebih besar apabila 

dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 (5%). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2010-2012 ditolak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Damayanti dan Sudarma (2008) yang juga menyatakan bahwa opini audit 

akuntan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP yang dilakukan oleh 



 

perusahaan. Hasil pengujian yang tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh opini audit terhadap pergantian KAP diduga disebabkan karena 

pada umumnya perusahaan yang dijadikan sampel telah mendapatkan opini 

audit unqualified (wajar tanpa pengecualian). 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Nilai 

probabilitas = 0,596 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 (p>0,05) 

maka hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya oleh Damayanti dan Sudarma (2008) dan Lely Nuryanti (2012). 

2. Financial distress tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Nilai probabilitas = 0,484 

lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 (p>0,05) maka hipotesis ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan financial distress tidak akan menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Pratitis (2012). 

3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Nilai probabilitas = 0,402 lebih besar 

daripada taraf signifikansi 0,05 (p>0,05) maka hipotesis ditolak. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008) 



 

yang juga menyatakan bahwa opini audit akuntan tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI dan periode pengamatan hanya tiga tahun yaitu 

tahun 2010-2012.  

2. Faktor-faktor yang diteliti hanya tingkat pertumbuhan pertumbuhan, 

financial distress, dan opini audit, sedangkan masih banyak faktor lain 

yang mungkin memiliki pengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan 

Publik. 

C. Saran dan Implikasi 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian dan 

periode pengamatan lebih diperpanjang yaitu lebih dari tiga tahun, 

sehingga hasil penelitian akan lebih baik dan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi atau acuan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lain karena ada 

kemungkinan faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pergantian KAP  perusahaan seperti pergantian manajemen , 

ukuran KAP dan lain-lain. 
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