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(Empirical Study on Manufacture Company Which Registered on Indonesia 

Stock Exchange In 2009-2014) 
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ABSTRACT 
 

Independence of the public accounting firm will fade when the suspect had 
long-standing relationships with its client. One way to keep independence auditor is 
to make the turn public accounting firm. Several previous studies showed the 
results of different studies. This study aims to examine and obtain empirical 
evidence about the factors that affect the company went public did turn public 
accounting firm in Indonesia. Factors used include financial distress, auditor’s 
reputation, profitability and management changes   

The study is a population of companies listed on the Stock Exchange in the 
year  2009-2014. The total  sample is  228 using  purposive sampling 
method.Hypothesis  testing  is  performed  using  logistic  regression. 

The results of this study are auditor’s reputation and management 
changes have effect on the change of KAP on manufacturing companies in 
Indonesia. While factors financial distress and profitability has no effect on the 
change of KAP on manufacturing companies in Indonesia.  

 
 

Keywords: Audit switch, financial distress, auditor’s reputation, profitability and 
management changes   
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ABSTRAK 
 

Independensi Kantor Akuntan Publik semakin dicurigai akan memudar 
ketika memiliki hubungan yang lama dengan kliennyasalah satu cara untuk 
menjaga  independensi  auditor  adalah  dengan  melakukan  pergantian  Kantor 
Akuntan Publik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-
beda  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  memperoleh  bukti  empiris 
mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi perusahaan  go public melakukan 
pergantian Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan 
antara lain financial distress, reputasi auditor, profitabilitas dan pergantian 
manajemen. 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI  pada  tahun  2009-2014.  Total  sampel  penelitian  ini  adalah 228  dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan regresi logistik. 

Hasil dari penelitian ini adalah reputasi auditor dan pergantian manajemen 
berpengaruh pada pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
Sedangkan financial distress dan profitabilitas tidak berpengaruh pada pergantian 
KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.  

 
Kata kunci: Pergantian KAP, financial distress, reputasi auditor, profitabilitas dan 

pergantian manajemen. 



A. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dihasilkan dari proses 

akuntansi yang akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi 

keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan harus disajikan oleh manajemen sebagai gambaran kinerja 

manajemen. Laporan keuangan tersebut mempunyai kemungkinan untuk 

dicampuri kepentingan diluar kepentingan perusahaan dari pihak manajemen 

itu sendiri sehingga diperlukan pihak yang independen, dalam hal ini akuntan 

publik (auditor) untuk menengahi konflik kepentingan antara pemegang 

saham dengan manajemen. Independensi auditor adalah kunci utama dari 

profesi auditor, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. 

Seorang auditor yang terlibat hubungan pribadi dengan klien akan 

memengaruhi sikap mental dan opini mereka sehingga independensi auditor 

akan hilang. Salah satu cara untuk menjaga independensi auditor adalah 

dengan cara melakukan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Adanya pesan 

pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dilatarbelakangi oleh runtuhnya 

KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun  2001, sebagai salah 

satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau 

Big 5. 

Pergantian KAP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No:17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang merupakan 

perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.06/2003. Pertama, pada  Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut 



menyatakan bahwa 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 auditor paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut-turut. Kedua, KAP atau seorang auditor boleh menerima kembali 

penugasan setelah selama 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit 

kepada klien yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 dan 3). 

Menurut Febrianto (2009) pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary 

(suka rela) dan mandatory (wajib). Dalam perkembangannya, praktik 

pergantian KAP di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

yang mempengaruhi pergantian KAP adalah financial distress. Menurut 

Damayanti dan Made (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang akan 

bangkrut akan lebih sering berpindah KAP dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak bangkrut. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas 

(kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu 

laporan keuangan. Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan 

dengan The Big 4. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik 

diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang 

ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP The Big 

4, mereka cenderung enggan untuk berganti KAP. Menurut penelitian 

Praptitorini dan Januarti (2007), investor cenderung lebih percaya pada 

laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. The 

Big 4 adalah auditor bereputasi yang memiliki keahlian yang lebih baik 

daripada auditor selain The Big 4. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi 



pergantian KAP adalah Profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penyerahan total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2001:122). Pariding 

(2009) mengungkapkan bahwa perusahaan yang desang laba atau profit akan 

mengganti KAP dengan KAP yng lebih besar karena mampu membayarnya. 

Masalah pergantian manajemen juga mempengaruhi perusahaan berganti 

KAP. Nagy (2005) menjelaskan bahw pergantian manajemen perusahaan 

yang diikuti oleh perubahaan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan 

dam pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan 

kebijakan dan pelaporan akuntansinya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil judul 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PADA PERUSAHAAN GO 

PUBLIC DI INDONESIA ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2014)” 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Agensi 

Bukti teoritis mengenai pergantian KAP didasarkan pada teori agensi. 

Dalam teori ini, pemegang saham diperlakukan sebagai principle dan 

management sebagai agent, dimana manajemen merupakan pihak yang 

dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan 

pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). 

2. Kantor Akuntan Publik 



Menurut Agung Nugroho, KAP dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) 

kelompok sesuai dengan jumlah staf professional yang dimiliki, yaitu : 

 Kelompok Besar (Big 4) dengan jumlah staf professional > 400 orang 

 Kelompok Menengah dengan jumlah staf professional 100 – 400 orang 

 Kelompok Kecil dengan jumlah staf professional < 100 orang 

3. Peraturan Rotasi Audit 

Dalam menanggapi isu mengenai independensi auditor, Menteri 

Keuangan RI pada tanggal 5 Februari 2008 menerbitkan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang 

merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 

423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap tidak 

memadai. 

4. Pergantian Kantor Akuntan Publik 

Pergantian Kantor Akuntan Publik merupakan pergantian auditor 

(KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu merger antara dua perusahaan yang Kantor 

Akuntan Publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap Kantor Akuntan 

Publik yang terdahulu, dan merger antara Kantor Akuntan Publik (Halim, 

1997:80). 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang sudah go public yang terdapat di bursa efek Indonesia dari tahun 2009-



2014. Teknik pengambilan sampel dengn menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria tertentu. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi logistik. 

D. HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh sampel ssebanyak 38 

perusahaan setiap tahun dan jumlah sampel selama 6 tahun sebanyak 228. 

Dari pengujian keseluruhan model maka model dinyatakan fit dengan nilai -2 

log likelihood sebesar 295,483 pada step 0 dan pada step 1 terlihat bahwa -2 

log likelihood sebesar 275,294 

Pada uji determinasi R diperoleh nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,117 

memperlihatkan variabilitas pergantian kantor akuntan publik (KAP) mampu 

dijelaskan oleh variabel financial distress, reputasi auditor, profitabilitas dan 

pergantian manajemen,sebesar 11,7%, sisanya sebesar 78,3% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

Pada uji kelayakan model regresi menunjukkan nilai chi square sebesar 

7,634 dengan nilai signifikan sebesar 0,470. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

nilai signifikan > α = 0,05 (signifikan diatas 0,05) yang  berarti keputusan 

yang diambil adalah H0 tidak dapat ditolak, tidak ada perbedaan antara 

klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang  diamati. Hal ini 

menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

model dapat diterima karena cocok dengan data  observasinya sehingga model 

ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 



Pada pengujian ketepatan klasifikasi diperoleh bahwa menurut prediksi, 

perusahaan manufaktur yang termasuk tidak berganti KAP sebanyak 148 

perusahaan dan yang termasuk berganti KAP sebanyak 80 perusahaan. Hasil 

observasi perusahaan yang termasuk dalam tidak berganti KAP adalah 136 

perusahaan, jadi nilai ketepatan klasifikasinya adalah 136/148 atau 91,9%. 

Hasil observasi perusahaan yang  termasuk dalam berganti KAP adalah 18 

perusahaan, sehingga nilai ketepatan klasifikasinya adalah 18/80 atau 22,5%. 

Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi dalam penelitian ini sebesar 67,5%. 

Pada pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa financial distress  dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP dan reputasi auditor 

dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah: 

DSWITCHT= -0,542-0,321DFD-0,940DRA+0,424ROE+1,338DPM+ε 

E. KESIMPULAN 

1. Financial distress (FD) tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, 

dengan nilai probabilitas 0,271>0,05 

2. Reputasi Auditor (RA) berpengaruh terhadap pergantian KAP, dengan 

nilai probabilitas 0,011<0,05 

3. Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, dengan 

nilai probabilitas 0,192>0,05 

4. Pergantian Manajemen (PM) berpengaruh terhadap pergantian KAP, 

dengan nilai probabilitas 0,000<0,05 

 



F. KETERBATASAN 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang memungkinkan 

dapat melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah: 

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya meliputi 

perusahaan manufaktur yang dipilih sesuai dengan kriteria, sehingga 

hanya diperoleh sebanyak 38 perusahaan. 

2. Peneliti hanya menggunakan empat variabel independen yang 

mempengaruhi pergantian KAP yaitu; financial distress, reputasi auditor, 

profitabilitas dan pergantian manajemen. Sehingga tidak dapat 

menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pergantian KAP. 

G. SARAN  

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, 

maka dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkannya denganmelihat 

pilihan perusahaan terhadap KAP, misalnya dari big ke non big, non big 

ke big, non big ke non big, big ke big atau bisa menggunakan 

penggolongan yang lain. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan sektor lain 

sebagai objek penelitian dengan jumlah sampel yang lebih luas. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang diduga 

berpengaruh terhadap pergantian KAP, misalnyakepemilikan saham 



manajemen, jumlah anggota dewan komisaris, opini audit, opini going 

concern, audit tenure, audit delay dan lain-lain. 
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