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ABSTRAK 

Pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan publik dapat dilakukan 

secara wajib/sukarela. Berbagai kondisi internal perusahaan dapat berakibat adanya 

pergantian Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh tingkat ukuran Kantor Akuntan Publik, financial distress dan pergantian 

manajemen terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Sampel diambil dengan metode purposive 

sampling dan terdapat 78 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

logistik karena variabel dependennya bersifat dikotomi (melakukan pergantian KAP 

dan tidak melakukan pergantian KAP). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ukuran KAP berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP dengan tingkat signifikansi (p) 0,046 < 0,05. Maka 

hipotesis pertama diterima. Financial distress berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP dengan tingkat signifikansi (p) 0,046 < 0,05. Maka hipotesis ke-2 

diterima. Pergantian Manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP dengan 

tingkat signifikansi (p) 0,405 > 0,05. Maka hipotesis ke-3 ditolak. 

Kata kunci: pergantian kap, ukuran kap, financial distress, pergantian manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu 

menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang 

saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. 

Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi 

dan tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang 

berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga 

masyarakat luas (Wibowo dan Hilda, 2009) dalam (Wijayani dan Indira 

Januarti, 2011). 

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk 

untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk 

independensi auditor: independence in fact dan independence in appearance. 

Independence in fact menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan 

audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. 

Independence in appearance menuntut auditor untuk menghindari situasi 

yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan 

pola pikiran yang adil (Porter et al., 2003) dalam (Nasser et al., 2006) dalam 

(Wijayanti, 2010). 

Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan 

tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran 

laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika pengguna laporan keuangan, 

regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa 

independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini 

bertambah berat karena Kantor Akuntan Publik selama ini diberi kebebasan 

untuk memberikan jasa non-audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian 

jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial kantor 

akuntan kepada kliennya (Wijayanti, 2010). 

Flint (1988) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Wijayanti, 2010) 

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. Dia berpendapat bahwa audit tenure yang panjang dapat 

menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta 

kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang 

dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Audit tenure 

yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya, 

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. 

 



KMK No 423/KMK.06/2002 tentang pembatasan praktik akuntan publik, 

diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit 

menjadi lebih tinggi. Pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini berawal 

dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal 

mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron, skandal ini 

melahirkan The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002. Pesan ini digunakan oleh 

banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan 

menerapkan rotasi KAP maupun auditor (Suparlan dan Andayani, 2010). 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya 

pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian 

KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) 

sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. 

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan 

oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 

Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan 

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

Perubahan yang dilakukan adalah dari 5 tahun menjadi 6 tahun untuk pergantian 

KAP (Wijayani dan Indira Januarti, 2011). 

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, pertama, 

pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor 

akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang 

sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima 

kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada 

klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3) (Divianto, 2011) 

Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang dianjurkan 

oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat. 

Rotasi dan switching yang sering akan mengakibatkan peningkatan fee audit 

sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya 

setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan 

(AICPA, 1992) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Divianto, 2011). 

Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali 

harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit 

klien. Bagi auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah itu, maka biaya 

start-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan fee audit. Kedua, penugasan 

yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Litigasi 

terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan 

menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah.Risiko litigasi 

terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan risiko pada KAP kecil 

 



karena, salah satunya, "kantong tebal" KAP besar tersebut. Oleh karena itu, PWC 

(2002) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Wijayanti, 2010) menentang sama 

sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di 

AS melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa 

hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor 

menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih 

awas terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-

pilihan akuntansi yang ada di dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui 

bahwa perilaku Arthur Anderson akan juga menjadi perilaku auditor yang lain. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah ukuran Kantor Akuntan Publik 

berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

2. Untuk menganalisis apakah financial distress berpengaruh terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

3. Untuk menganalisis apakah pergantian manajemen berpengaruh 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Bukti teoritis mengenai auditor switching didasarkan pada teori agensi. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Wijayani dan Indira Januarti, 2011) 

menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan 

dan informasi asimetri antara principle (pemegang saham) dan agent 

(manajemen). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Dalam teori 

agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak 

(agent dan principle) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga 

berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku 

mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). 

2.1.2 Teori Harapan (Ekspektasi) 

Teori ini dicetuskan oleh Victor Vroom (1967) dalam (Sinarwati, 2010) 

yang menggambarkan bahwa kuatnya kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu bergantung pada kekuatan yang berupa 

harapan, bahwa hasil tindakannya tersebut akan diikuti oleh suatu output 

tertentu dan daya tarik output tersebut. Suatu pertanyaan mendasar yang 

ingin dijawab oleh teori ini adalah: apa yang menentukan kemauan 

 



seseorang untuk mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan 

aktivitas di organisasi. 

Lebih jauh teori ini berdalih bahwa motivasi ditentukan oleh 

pemahaman seseorang terhadap hubungan antara usaha dengan kinerja, dan 

oleh keinginan atau dambaan terhadap hasil (outcomes) yang dikaitkan 

dengan berbagai tingkat kinerja. Boleh dikatakan teori ini melandaskan diri 

pada suatu logika bahwa: “orang akan melakukan apa yang mampu 

dilakukan apabila ia mau untuk melakukan” (Ardana, dkk 2008) dalam 

(Sinarwati, 2010). Sedangkan menurut (Damayanti dan Sudarma, 2007) 

pergantian manajemen biasanya diikuti oleh pergantian metode 

akuntansi.Pergantian manajemen mengakibatkan terjadinya pergantian 

Kantor Akuntan Publik karena manajemen memiliki harapan yang kuat 

untuk lebih dapat bekerja sama sehingga mendapatkan opini seperti yang 

diharapkan manajemen. 

2.1.3 Auditor Switching 

Auditor Switching merupakan 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 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) dalam (Nasser et al., 2006) dalam (Wijayanti, 2010). 

Pergantian Kantor Akuntan Publik terjadi apabila kontrak kerja yang 

disepakati antara akuntan publik dengan pemberi tugas telah berakhir dan 

pemberi tugas telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan 

penugasan baru. Pergantian auditor terjadi karena beberapa alasan antara 

lain: 1) perusahaan klien merupakan merger antara beberapa perusahaan 

yang semula memiliki auditor masing-masing yang berbeda, 2) kebutuhan 

akan adanya jasa professional yang lebih luas, 3) tidak puas terhadap KAP 

yang lama, 4) keinginan untuk mengurangi pendapatan audit, 5) merger 

antara beberapa KAP (Boynton et al., 2001). 

Alasan lain yang juga mendorong adanya pergantian auditor adalah 

Keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan 

publik yang isinya antar lain menyebutkan akuntan publik yang 

menandatangani laporan audit hanya boleh menangani perusahaan yang 

sama paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan KAP dibatasi paling lama 5 

(lima) tahun. 

 

 

 



2.1.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Menurut Wibowo dan Hilda (2009) dalam (Wijayani dan Indira 

Januarti, 2011) KAP yang berafiliasi dengan pihak asing mempunyai 

kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP yang 

tidak berafiliasi dengan pihak asing, sehingga mampu menghasilkan kualitas 

audit yang lebih tinggi. Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas 

yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi 

perusahaan di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang berafiliasi dengan 

pihak asing biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, 

sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih memilih KAP 

yang berafiliasi dengan pihak asing yang dianggap lebih berkualitas 

dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi dengan pihak asing. Oleh karena itu, 

perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil 

untuk berganti KAP. 

2.1.5 Financial Distress 

Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari 

pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada 

perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress (kesulitan 

keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP 

(Schwartz dan Soo, 1995) dalam (Wijayani dan Indira Januarti, 2011). 

Perusahaan yang bermasalah tersebut memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk berpindah auditor daripada perusahaan yang sehat (Schwartz dan 

Menon, 1985) dalam (Wijayani dan Indira Januarti, 2011). Sedangkan Hudaib 

dan Cooke (2005) dalam (Wijayani dan Indira Januarti, 2011) juga 

menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan finansial cenderung untuk 

mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sehat. Dengan 

demikian, perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan akan 

cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat. 

2.1.6 Pergantian Manajemen 

Pergantian CEO (Chief Executive Officer) disebabkan karena 

keputusan rapat umum pemegang saham, atau pihak manajemen berhenti 

karena kemauan sendiri, sehingga pemegang saham harus mengganti 

manajemen yang baru. Adanya CEO baru bisa saja akan merubah kebijakan 

dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan 

Sudarma, 2007). Perusahaan akan mencari auditor yang sejalan dengan 

kebijakan perusahaan, dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005) dalam 

(Juliantari dan Ni Ketut Rasmini, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang 

sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. 

 

 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2010). 

3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 hingga tahun 

2012. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010).Sampel dipilih dengan menggunakan 

metode penyampelan bersasaran (Purposive Sampling) sehingga diperoleh 

sampel yang representatif sesuai dengan sampel yang ditentukan. 

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan-perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangan 3 tahun 

berturut-turut. 

b. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pergantian manajemen pada 

periode tahun 2010-2012. 

c.  Perusahaan-perusahaan tersebut datanya lengkap mengenai variabel yang 

digunakan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang termuat dalam ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory) tahun 2010 hingga tahun 2012 serta dari data BEI Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumenter. Data dokumenter adalah data yang memuat informasi mengenai 

suatu obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, atau disusun 

dalam arsip. Data diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory) tahun 2010 hingga tahun 2012, website resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id serta dari data BEI Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Umum Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang dijadikan amatan 

adalah data periode tahun 2010 hingga tahun 2012. Alasan penggunaan data 

tiga tahun mulai tahun 2010 sampai 2012 adalah karena tahun 2010-2012 

merupakan data terbaru perusahaan yang dapat memberikan profil atau 

gambaran terkini tentang keuangan perusahaan. Selain itu juga terkait dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 

pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. 

4.1.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

terhadap financial distress (DER) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, 

nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,474 dan standar deviasi 

0,502. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap 

pergantian KAP (SWITCH) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai 

maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,282 dan standar deviasi 0,452. 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran KAP 

(KAP) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 

dengan rata-rata sebesar 0, 615 dan standar deviasi 0,489. Hasil analisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap pergantian manajemen 

(CEO) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 

dengan rata-rata sebesar 0,256 dan standar deviasi 0,159. 

4.1.2.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log 

Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Nilai -2LL awal adalah 

sebesar 92,801. Setelah dimasukkan ketiga variabel independen, maka nilai -

2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 84,661. Penurunan 

likelihood (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan 

kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

4.1.2.2 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square 

adalah sebesar 0,142 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 14,2%, sedangkan sisanya 

sebesar 85,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

4.1.2.3 Menguji Kelayakan Model Regresi 



Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian menunjukkan nilai Chi-square 

sebesar 1,201 dengan signifikansi (p) sebesar 0,753. Berdasarkan hasil 

tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat 

disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya. 

4.1.2.4 Uji Multikolinearitas 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala 

korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan 

matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar 

variabel independen. Hasil menunjukkan tidak ada nilai koefisien korelasi 

antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,8; maka tidak ada gejala 

multikolinearitas yang serius antar variabel bebas. 

4.1.2.5 Matriks Klasifikasi 

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan melakukan perpindahan KAP adalah sebesar 4,5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang 

digunakan, terdapat sebanyak 1 perusahaan (4,5%) yang diprediksi akan 

melakukan perpindahan KAP dari total 22 perusahaan yang melakukan 

perpindahan KAP. Kekuatan prediksi model perusahaan yang tidak 

melakukan perpindahan KAP adalah sebesar 100%, yang berarti bahwa 

dengan model regresi yang digunakan ada sebanyak 56 perusahaan (100%) 

yang diprediksi tidak melakukan perpindahan KAP dari total 56 perusahaan 

yang tidak melakukan perpindahan KAP. 

4.1.2.6 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk 

Berdasarkan model regresi yang terbentuk pada tabel di atas, mendapatkan 

hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini: 

SWITCH = -2,356 + 1,210KAP + 1.091DER + 1,205CEO + ε 

4.2.Pengaruh Ukuran KAP terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik 

(SWITCH) 

Variabel Ukuran KAP menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 

1,210 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,046, lebih kecil dari α = 5%. 

Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis ke-2 

berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh 

ukuran KAP terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan 

Sudarma (2007), Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013). Akan tetapi tidak 

mendukung penelitian Divianto (2011). 

Teori agensi menyatakan bahwa tujuan penggunaan auditor yang 

bereputasi merupakan salah satu cara manajemen untuk dapat menjembatani 

kepentingan dari stakeholder dan pihak di dalam manajemen. Ukuran KAP  



merujuk pada afiliasi KAP tersebut dengan auditor internasional yang 

bereputasi. Auditor yang bereputasi ini ditunjuk untuk menyediakan informasi 

yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Klien biasanya 

mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik 

yang berafiliasi dengan pihak asing dan bereputasi merupakan auditor yang 

memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan 

pengakuan internasional (Khoiriyah, 2014). 

Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP 

yang berafiliasi dengan pihak asing cenderung lebih banyak pengalaman audit 

dan meghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP yang 

tidak berafiliasi dengan pihak asing. Sehingga untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan dan untuk menarik minat investor, perusahaan 

akan menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan pihak asing 

(Khoiriyah, 2014). 

4.3 Pengaruh Financial Distress (DER) terhadap pergantian Kantor 

Akuntan Publik (SWITCH) 

Variabel financial distress menunjukkan koefisien regresi positif 

sebesar 1,091 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,046, lebih kecil dari α 

= 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis 

ke-1 berhasil didukung. Penelitian ini membuktikan bahwa financial distress 

berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Sinarwati (2010) tetapi tidak mendukung 

penelitian Wijayanti (2010) serta Wijayani dan Indira Januarti (2011). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Schwartz dan Menon (1985) dalam Sinarwati (2010), yang menyatakan 

ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan. Selain itu Schwartz dan Soo (1995) dalam 

Sinarwati (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering 

berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut, Haskins dan 

Williams (1990) dalam Sinarwati (2010) menemukan bahwa kesulitan 

keuangan adalah salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan 

klien melakukan pergantian KAP. 

4.4 Pengaruh Pergantian Manajemen (CEO) terhadap pergantian 

Kantor Akuntan Publik (SWITCH) 

Variabel pergantian manajemen menunjukkan koefisien regresi positif 

sebesar 1,205 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,405, lebih besar dari α 

= 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α = 5% maka hipotesis 

ke-3 tidak berhasil didukung. Penelitian ini gagal membuktikan adanya 

pengaruh pergantian manajemen (CEO) terhadap terhadap pergantian Kantor 

Akuntan Publik.Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Damayanti  

 



dan Sudarma (2007) dan Wijayanti (2010) tetapi bertentangan dengan 

penelitian Sinarwati (2010) dan Juliantari dan Ni Ketut Rasmini (2013). 

Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  pergantian  manajemen  tidak  

selalu diikuti  dengan  pergantian  kebijakan  perusahaan  dalam  

menggunakan  jasa  suatu KAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 

dan pelaporan akuntansi KAP lama  tetap  dapat  diselaraskan  dengan  

kebijakan  manajemen  baru  dengan  cara melakukan negosiasi ulang antara 

kedua  pihak. Adanya fenomena seperti ini erat kaitannya  dengan  keadaan  

perusahaan  publik  di  Indonesia  yang  mayoritas dikuasai dan dijalankan 

bersama oleh orang-orang dalam satu keluarga Damayanti dan Sudarma 

(2007). 

 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut:  

1. Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Hasil 

tingkat signifikansi (p) sebesar 0,046, lebih kecil dari α = 5%. Maka 

hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti ukuran KAP merupakan 

faktor yang mendorong klien melakukan pergantian kantor akuntan 

publik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007), dan Juliantari 

dan Ni Ketut Rasmini (2013). 

2. Financial Distress berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. 

Hasil tingkat signifikansi (p) sebesar 0,046, lebih kecil dari α = 5%. 

Maka hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti perusahaan yang sedang 

mengalami financial distress cenderung melakukan pergantian kantor 

akuntan publik dibanding perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sinarwati (2010). 

3. Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP. Hasil tingkat signifikansi (p) sebesar 0,405, lebih 

besar dari α = 5%. Maka hipotesis ketiga ditolak. Hal ini berarti 

pergantian manajemen tidak  selalu diikuti  dengan  pergantian  

kebijakan  perusahaan  dalam  menggunakan  jasa  suatu KAP. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaporan akuntansi KAP 

lama  tetap  dapat  diselaraskan  dengan  kebijakan  manajemen  baru  

dengan  cara melakukan negosiasi ulang antara kedua  pihak. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Damayanti dan Sudarma 

(2007). 

5.2 Keterbatasan 

 

 



Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan dan tidak mengikutsertakan 

perusahaan-perusahaan di bidang lain sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel ukuran KAP, 

financial distress, dan pergantian manajemen, sedangkan masih 

banyak faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan pergantian kantor akuntan publik. 

3. Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas tiga tahun. (2010-

2012), sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan fenomena yang 

sesungguhnya. 

4. Variabel financial distress yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan rumus DER (Debt to Equity Ratio) = 
            

       
 × 

100% sehingga akan mempengaruhi hasilnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan semua jenis 

perusahaan, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili 

semua karakteristik dalam populasi, sehingga tingkat 

generalisasinya lebih baik dan dapat diterapkan pada seluruh 

perusahaan di BEI. 

2. Penelitian mendatang hendaknya menambah variabel independen 

penelitian agar mampu menjelaskan masalah pergantian KAP 

dengan lebih baik lagi. Variabel independen yang dapat digunakan 

seperti fee audit, opini audit dan corporate governance yang dapat 

meningkatkan pengetahuan mengenai pergantian KAP di 

Indonesia. 

3. Penelitian mendatang hendaknya lebih dari tiga tahun karena 

periode yang lebih panjang diharapkan dapat memungkinkan 

klasifikasi berdasarkan audit tenure. 

4. Variabel financial distress yang digunakan pada penelitian 

mendatang hendaknya diukur dengan lebih akurat, tidak dengan 

melihat rugi bersih yang dialami perusahaan selama tiga tahun 

berturut-turut. Penelitian mendatang mungkin dapat menggunakan 

Altman Z-Score. 
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