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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Audit Delay, Ukuran 

KAP, Ukuran Perusahaan dan Audit Fee terhadap Auditor Switching (Studi 

Empiris Pada  Perusahaan Bumn Sektor Jasa Non Bank Dan Lembaga Keuangan 

Lainnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) secara 

parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan BUMN  

sektor  Jasa  non  Bank dan  Lembaga keuangan  lainnya  dengan  teknik sampel 

adalah purposive sehingga terdapat 7 sampel dengan 5 tahun pengamatan (35  

observasi).  Teknik  Analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi logistik 

dengan menggunakan aplikasi bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial hanya Audit Fee yang berpengaruh signifikan terhadap 

Auditor Switching. Sedangkan Audit delay, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching. Hasil uji R
2 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas berkontribusi terhadap variabel 

terikat sebanyak 34% dan 66% dijelaskan variabel lain. 

 

 

Kata Kunci: Auditor switching, Audit Delay, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, 

Fee Audit 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of audit delay, KAP size, company size 

and audit fee on auditor switching (empirical studies on state-owned companies in the 

non-bank service sector and other financial institutions listed on the Indonesia Stock 

Exchange for the 2016-2020 period) partially and simultaneously. The sample in this 

study is a state-owned company in the non-bank service sector and other financial 

institutions with a purposive sampling technique so that there are 7 samples with 5 years 

of observation (35 observations). Techniques The analysis was carried out using logistic 

regression analysis techniques using the SPSS 26 assistance application. The results 

showed that partially only the Audit Fee had a significant effect on Auditor Switching. 

Meanwhile, audit delay, KAP size, and company size have no significant effect on 

Auditor Switching. The results of the R2 test show that the influence of the independent 

variable contributes to the dependent variable as much as 34% and 66% is explained by 

other variables. 

 

Keywords: Auditor Switching, Audit Delay, KAP Size, Company Size, Audit Fee 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan 

ekonomi. Berkaitan dengan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi 

merupakan satu elemen dari laporan keuangan. Salah satu karakteristik kualitatif 

dari informasi akuntansi adalah keandalan. Untuk mempertahankan keandalan 

suatu laporan keuangan yaitu dengan menggunakan jasa audit atas laporan 

keuangan. 

Audit merupakan suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai sehubungan dengan 

pernyataan-pernyataan atas tindakan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya 

kepada pihak-pihak pemakai yang berkepentingan (Artati, 2016). 

Pentingnya peran akuntan publik membuat kebutuhan akan jasa dari akuntan 

publik semakin banyak dibutuhkan, terlebih lagi dengan berkembangnya 

perusahaan publik. Pertambahan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) 

mengakibatkan persaingan antar KAP untuk mendapatkan klien (perusahaan), 

sehingga KAP dituntut memberikan jasa audit sebaik mungkin. Jumlah KAP yang 

banyak memberikan pilihan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang 

sama atau melakukan pergantian KAP (auditor switching). 
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Auditor  switching merupakan pergantian kantor akuntan publik atau auditor  

yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas 

laporan keuangan. Menurut Febrianto dalam Wijayani (2011) pergantian auditor 

bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara mandatory (wajib). Jika 

pergantian auditor terjadi secara voluntary maka faktor-faktor penyebab dapat 

berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, 

perubahan ownership, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya fee audit, 

kualitas audit, opini audit yang diberikan auditor kepada klien, dan sebagainya). 

Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara mandatory seperti yang terjadi di 

Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. 

  Terdapat beberapa kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang erat 

kaitannya dengan urgensi dilakukan pergantian auditor. Kasus yang sering terjadi 

disebabkan  karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat 

kontrak kerja atau perikatan kerja auditor  dengan klien yang terlalu lama. 

Semakin lama seorang auditor berinteraksi dengan klien dikhawatirkan dapat 

membuat penilaian auditor tidak lagi berdasarkan evaluasi objektif atau bukti saat 

ini, tetapi berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak tepat akibat adanya hubungan 

emosional atau kesetiaan yang kuat antara auditor dengan klien. 

Pelayanan jasa audit dalam waktu lama dikhawatirkan dapat mengakibatkan 

“kenyamanan hubungan” yang dapat mengancam independensi auditor. Sebaiknya 

auditor sebisa mungkin menjauhi keadaan yang dapat memberikan kepercayaan 

terlalu berlebih kepada direktur klien atau staf kunci sehingga menyebabkan staf 

audit menjadi terlalu simpati pada kepentingan klien. Untuk menjaga kepentingan 
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publik, auditor tidak diperbolehkan memiliki hubungan pribadi dengan  klien yang 

mungkin dapat menimbulkan terjadinya konflik dalam kepentingan. Salah satu 

saran yang dapat dilakukan untuk meminimalisir munculnya kasus-kasus serupa 

adalah dengan memberlakukan rotasi auditor secara wajib. 

Kasus mengenai auditor switching secara voluntary terjadi pada perusahaan 

BUMN yang ada di Indonesia yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Polemik 

laporan keuangan Garuda Indonesia bermula pada 24 April 2019 atau saat RUPS. 

Salah satu masalahnya terletak pada laporan keuangan tahun 2018. Namun dalam 

RUPS tersebut terjadi kisruh karena dua komisaris menyatakan tidak mau 

menandatangani laporan keuangan, ini dikarenakan adanya kesalahan dari 

penyajiann laporan keuangan. Kesalahan dalam laporan keuangan PT Garuda 

Indonesia yaitu mengenai kerjasama dengan PT Mahato Aero Teknologi, terkait 

penyediaan layanan Wifi on-board, dari kerjasama tersebut PT Garuda Indonesia 

mencatatnya dilaporan keuangan sebagai pendapatan sebesar USD 239.940 yang 

seharusnya jumlah tersebut adalah  piutang, kasus tersebut juga menyeret KAP  

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International) merupakan 

KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda indonesia. Pada tahun 2017 & 

2016 yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia yaitu  KAP Satrio 

Bing Eny & Rekan. Pada 2015 laporan keuangan PT Garuda Indonesia diaudit 

oleh KAP  Osman Bing Satrio & Eny, disini terlihat bahwa adanya auditor 

switching secara voluntary (sukarela) karena beberapa faktor yang menyebakan 

perusahaan mengganti auditor salah satunya yaitu untuk menutupi terjadinya 

fraund dan tingkat independensi yang kurang baik. (www.cnbcindonesia.com) 
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Adapun fenomena pergantian auditor yang terjadi secara mandatory 

dilakukan oleh Plurilock Security Inc. Plurilock Security Inc adalah perusahaan 

keamanan siber yang berpusat pada identitas yang mengurangi atau 

menghilangkan kebutuhan akan kata sandi dengan mengukur kecepatan, ritme, 

dan irama penekanan tombol pengguna untuk mengonfirmasi identitas. 

Perusahaan tersebut telah mengumumkan pergantian auditor yang semulanya 

Deloitte LLP ("Mantan Auditor") menjadi Mazars, LLP ("Successor Auditor") 

efektif pada tanggal 17 September 2021. Tidak terdapat keberatan dalam laporan 

audit mantan auditor sejak diangkatnya mantan auditor pada tanggal 17 September 

2020, untuk dan berakhir pada tanggal pengunduran diri mantan auditor. Tidak 

ada "peristiwa yang dapat dilaporkan" (seperti istilah yang didefinisikan dalam 

Instrumen Nasional 51-102 - Kewajiban Pengungkapan Berkelanjutan ("NI 51-

102")  antara perusahaan dan mantan auditor. Sesuai dengan NI 51-102, 

pemberitahuan pergantian auditor, bersama dengan surat-surat yang diperlukan 

dari mantan auditor dan auditor penerus, telah diperiksa oleh perusahaan dan 

diajukan. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Plurilock Security Inc 

melakukan pergantian auditor dari Deloitte LLP menjadi Mazars LLP mengikuti 

instrumen nasional 51-102. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena 

adanya kesalahan yang dilakukan oleh Deloitte melainkan karena peraturan yang 

ada pada NI 51-102. (finance.yahoo.com) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor 

akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah 

mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
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No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan 

lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Terkait 

pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No.20 tahun 2015 

menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap 

suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut. 

Hal ini berarti sebuah entitas dapat melakukan perikatan audit atas laporan 

keuangan historis dengan KAP yang sama tanpa batas waktu yang ditentukan, 

dengan catatan setiap paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut KAP harus 

mengganti Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang melakukan audit 

atas laporan keuangan pada entitas tersebut. Dengan kata lain, diterbitkannya PP 

No.20 tahun 2015 tidak memberikan jaminan bahwa KAP akan lebih mudah 

dalam mempertahankan klien lamanya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 

diketahui oleh auditor mengenai faktor apa yang menjadi penyebab klien 

melakukan pergantian auditor maupun KAP. 

Pemerintah juga mengatur pembatasan penggunaan jasa audit dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.03/2017 Tentang Penggunaan 

Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan 

pada pasal 16. Yang berisikan (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa 

Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan 

historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 

(tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. (2) Pembatasan penggunaan jasa 

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan 
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pihak terasosiasi. (3) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya 

dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan 

dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun 

buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi 

keuangan historis tahunan dari AP yang sama (cooling-off period) (Pasal 16 ayat 

1, 2dan 3). Dengan adanya peraturan mengenai pergantian auditor secara wajib di 

Indonesia menjadi suatu hal yang menarik karena pemeriksaan laporan keuangan 

oleh seorang auditor yang bertujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian 

laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Audit delay dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

pergantian Akuntan Publik. Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian 

audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal 

diselesaikannya laporan auditor independen (Wiwik dalam Ardianingsih, 2013). 

Audit delay mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka 

menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk 

keputusan berinvestasi. Apabila terjadi audit delay maka akan mempengaruhi 

perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan 

perusahaan mengganti auditornya.  

Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada 

terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam Big 4 dan non 

Big 4. KAP Big 4 dianggap lebih mampu meningkatkan independensi 

dibandingkan KAP yang kecil (Nasser et al., 2006 dalam Salim dan Rahayu,2014) 

dan KAP big 4 dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah dari pada 
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KAP Big 4. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan dan sumber daya 

yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan perikatan antara auditor 

dan klien dapat berbeda pula. 

KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, 

sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Klien yang 

sebelumnya menggunakan jasa KAP kecil akan tertarik untuk menggunakan jasa 

dari KAP besar untuk meningkatkan nilai kepercayaan dari pemegang saham dan 

kreditur. Pengujian terhadap pengaruh variabel ukuran KAP telah dilakukan oleh 

Wea dan Murdiawati (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa ukuran KAP 

merupakan variabel yang berpengaruh terhadap auditor switching. 

Ukuran perusahaan dipertimbangkan relevan terhadap keputusan pergantian 

auditor karena ukuran dapat digunakan sebagai proksi intensitas perlunya jasa 

audit. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan mengganti Kantor Akuntan 

Publik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jasa yang diperlukan oleh 

perusahaan (Stocken, 2000). Kebutuhan ini tidak berkaitan dengan usaha untuk 

mencapai perlakuan pelaporan audit yang lebih baik. Dengan demikian ada 

hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dan pergantian auditor. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi pergantian auditor yaitu audit fee. Audit 

fee atau biaya audit adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan 

kepada auditor maupun KAP. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP 

biasanya diakibatkan oleh biaya audit yang cenderung besar sehingga tidak ada 

kecocokan mengenai biaya audit antara klien dengan auditor maupun Kantor 

Akuntan Publik (Wijaya dan Rasmini 2015). Analisis yang dilakukan Wijaya dan 
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Rasmini (2015) memperlihatkan audit fee berpengaruh terhadap auditor 

switching. Sedangkan menurut hasil analisis Karliana (2017) memperlihatkan 

tidak adanya pengaruh audit fee terhadap auditor switching. 

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dari penelitian terdahulu tersebut 

menyebabkan diperlukannya penelitian kembali. Penelitian ini merujuk kepada 

penelitian yang dilakukan oleh Catherina Stevani dan Valentine Siagian (2020) 

dengan menambahkan variabel pengukuran KAP karena baru beberapa yang 

melakukan penelitian mengenai variabel pengukuran KAP pada auditor switching. 

Namun demikian, masih ada ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai 

auditor switching di Indonesia. 

Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan. Dan penelitian 

yang telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya belum menunjukkan hasil 

yang konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul  “Pengaruh Audit Delay, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Fee 

Audit Terhadap Auditor Switching Studi Empiris pada  Perusahaan BUMN 

Sektor Jasa Non Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian mengenai auditor switching telah banyak dilakukan tetapi hasil 

penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba menguji kembali faktor-faktor apa saja yang 
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mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan auditor  

switching. Maka dari itu Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh audit delay terhadap auditor switching pada  

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan lainnya 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara parsial? 

2. Bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching pada  

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan lainnya 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara parsial? 

3. Bagaimanakah pengaruh  ukuran perusahaan terhadap auditor switching 

pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara 

parsial? 

4. Bagaimanakah pengaruh audit fee terhadap auditor switching pada  

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan lainnya 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara parsial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh audit delay terhadap auditor switching pada 

pada  perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara 

parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching pada 

pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 
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lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara 

parsial. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan  terhadap auditor switching 

pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara 

parsial. 

4. Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap auditor switching pada pada  

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan lainnya 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 secara parsial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  pada 

pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian dibidang 

akuntansi, khususnya bidang auditing. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan  konseptual  bagi  peneliti  sejenis  maupun  civitas  

akademika lainnya  khususnya  di  Fakultas  Ekonomi  dan  Sosial  

Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti memperluas  pengetahuan  peneliti  mengenai audit 

delay,  ukuran  KAP dan fee audit terhadap audit switching.  Selain  

itu  dapat  mengasah  kemampuan  dan  keterampilan berpikir  dalam  



11 
 

 
 

hal  penyelesaian  masalah  sehingga  dapat  bermanfaat  di masa 

depan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai wahana dan referensi dalam pemikiran dan 

penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian 

selanjutnya guna memperluas pemahaman. 

1.5 Sistematika Kepenulisan 

 Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori, tinjauan 

penelitian terdahulu, dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan 

sementara. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data yang digunakan. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada 

objek yang akan diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saransaran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Jensen   dan   Meckling   (1976)   dalam   Nikmah   (2014)   

mendefinisikan hubungan  keagenan  sebagai  sebuah  kontrak  di  mana  satu  

orang  atau  lebih (prinsipal)  melibatkan  orang  lain  (agen)  untuk  melakukan  

beberapa  layanan  atas nama  mereka  yang  melibatkan  pendelegasian  beberapa  

wewenang  pengambilan keputusan  kepada  agen.  Yang  dimaksud  dengan  

prinsipal  dalam  hal  ini  adalah pemegang  saham  sedangkan  agen  yang  

dimaksud  adalah  manajer.  Pemegang saham  memberikan  wewenang  kepada  

manajer  untuk  mengelola  perusahaan sesuai  kepentingan  pemegang  saham  

termasuk  memberikan  wewenang  dalam mengambil keputusan. Implementasi 

dari teori keagenan berupa perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu 

selalu mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) dan selalu menghindari 

risiko (risk averse). Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut maka akan memicu 

terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Rosita, 

Respati, dan Sondakh 2017). 

Dalam kenyataannya hubungan kontraktual antara manajer dan pemegang 

saham ini sering menimbulkan konflik. Sebagai makhluk ekonomi yang memiliki 

kepentingan pribadi, manajer, dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda 
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yaitu untuk menguntungkan diri masing-masing. Pemegang saham menginginkan 

tingkat pengembalian tinggi atas investasi yang dilakukan. 

Di  sisi  lain  manajer  juga  menginginkan  kompensasi  yang  tinggi  atas 

kinerja  yang  telah  dilakukannya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  agen  

tidak selalu  bertindak  untuk  memenuhi  kepentingan  prinsipal  (Jensen  dan  

Meckling dalam  Nikmah,  2014).  Manajer  sebagai  agen  memiliki  tanggung  

jawab  moral untuk mengoptimalkan kepentingan prinsipal akan tetapi disisi lain, 

manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan 

pribadinya. 

Penyebab konflik antara agen dan prinsipal terjadi karena adanya informasi 

asimetri diantara pemegang saham dan manajer (Sihombing dalam Nikmah, 

2014). Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi lebih banyak 

mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang dan keadaan riil 

perusahaan saat ini dibandingkan dengan pemegang saham. Manajer memiliki 

informasi yang lebih superior dibandingkan dengan pemegang saham sehingga 

keadaan seperti ini disebut dengan informasi asimetri. 

Menurut Liftiani (2014) Masalah keagenan juga dapat terjadi karena adanya 

asimetri informasi antara principal dan agent. Asimetri informasi mempunyai dua 

tipe sebagai berikut: 

1. Adverse Selection 

Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit 

dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian dengan pihak 

lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, pihak yang 
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memiliki sedikit informasi tersebut akan membatasi dengan kondisi yang sangat 

ketat dan biaya yang sangat tinggi. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa 

sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan 

kesejahteraan pemilik. 

Anggraeni (2011) Agency theory terfokus pada dua individu pihak yaitu 

prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan 

mandat kepada pihak lain, yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama 

agen tersebut. Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana 

dari pihak pemilik (prinsipal) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di 

amanahkan. Di lain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan 

memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun 

nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi 

dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh 

prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen. 

Agency theory berasal dari asumsi bahwa individu memaksimalkan tingkat 

kepuasan yang diharapkan melalui kemampuan sumber dayanya yang memadai 

dan inovasinya dalam bertindak sehingga pengungkapan yang dikeluarkan 

berdasarkan acuan pada agency theory merupakan sebagian dari manfaat yang 

diharapkan oleh individu dengan suatu tindakan tertentu. Agency theory 

memberikan peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah 

suatu kejadian atau keputusan, yang mana seorang agen melaporkan kepada 
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prinsipal tentang kejadian-kejadian yang muncul dalam periode yang telah lalu. 

Agency theory mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) 

dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan harus diambil (The 

Belief Revision Role). 

b. Untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk 

memudahkan pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan 

persetujuan dalam kontrak kerja (The Performance Evaluation Role). 

Agen mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara 

riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi itu untuk prinsipal. 

Sebaliknya prinsipal yang memerlukan informasi atas kepemilikannya, memiliki 

akses pada informasi internal perusahaan yang terbatas. Keadaan ini tidak terlepas 

dari asumsi lain dalam agency theory yaitu adanya pertentangan antara prinsipal 

dan agen. 

Adanya informasi asimetri ini menyebabkan agen memiliki kesempatan 

untuk melakukan creative accounting (Sihombing dalam Nikmah, 2014). Yang 

dimaksud dengan creative accounting adalah manajer mungkin melakukan 

tindakan yang menyalahi aturan atau etika seperti income smoothing agar setiap 

tahun perusahaan terlihat memiliki kenaikan laba padahal dalam kenyataannya 

tidak demikian. Selain itu manajer terkadang juga melakukan penghapusan 

terhadap piutang yang tidak tertagih untuk menaikkan nilai aktiva di dalam 

neraca. 
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Tujuan dilakukannya creative accounting bahwa manajer berusaha untuk 

memperoleh insentif yang tinggi. Harapannya setelah melakukan creative 

accounting, manajer dapat memperoleh penilain prestasi yang tinggi dimata 

pemegang saham. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, 

meningkatnya harga saham, serta adanya kenaikan deviden bagi pemegang saham 

menunjukkan bahwa agen atau manajer dianggap sukses dan layak untuk 

memperoleh insentif yang lebih tinggi. 

Disinilah letak pentingnya keberadaan auditor sebagai penengah dan pihak 

yang independen untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang 

menyalahi aturan dan etika dalam membuat laporan kauangan. Auditor juga 

berperan dalam mengurangi terjadinya biaya agensi karena perilaku yang 

mengutamakan kepentingan pribadi diantara principal dan agen. Teori agensi 

dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam hipotesis pertama, kedua, 

ketiga dan keempat dimana audit delay, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan  fee 

audit dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan auditor 

switching. 

Audit delay merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  

keterlambatan publikasi   laporan  yang  secara  tidak  langsung   mempengaruhi  

pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya 

reaksi dari investor. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan 

investor terhadap perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk  

mengganti  auditor dengan harapan auditor yang  baru  lebih  tepat  waktu  dalam  

menyampaikan  hasil  laporan  auditnya. Oleh sebab itu perusahaan yang 
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mengalami audit delay di tahun sebelumnya berpeluang tinggi untuk melakukan 

auditor switching. 

Dong Yu (2007) dalam Nikmah (2014) juga menjelaskan bahwa bahwa 

ukuran KAP yang lebih besar secara sistematis menghasilkan kualitas audit yang 

lebih tinggi. Ini berarti bahwa KAP besar atau KAP big 4 melakukan proses audit 

dengan lebih berkualitas dibandingkan KAP lainnya. Hal tersebut dapat terjadi 

karena KAP big 4 memiliki banyak klien dan sumber daya yang profesional 

sehingga lebih independen dan tidak tergantung pada salah satu atau beberapa 

klien saja. Hal inilah yang membuat klien akan melakukan auditor switching agar 

laporan keuangan perusahan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. 

Ukuran perusahaan akan berdampak pada keputusan perusahaan dalam 

memilih KAP dan akan berkaitan dengan jenis layanan yang diperlukan. Ukuran 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan 

total aset. Klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang 

bukan tergolong Big-four, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih 

KAP Big-four sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara 

KAP dengan kliennya. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor 

dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. 

Rasionalisasinya, ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi auditor dan 

jenis layanan yang dibutuhkan    ( Wanda, Jullie dan I gede, 2019). 

Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar et al., 2012)  menyatakan bahwa  

semakin  tinggi audit  fee yang  ditawarkan  dan  perusahaan  merasa  tidak puas  

dengan  kantor  akuntan  publik  (KAP)  tersebut  maka    perusahaan  akan  
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melakukan pergantian KAP. Hasil penelitian (Sari, 2016) juga menyatakan bahwa 

audit fee berpengaruh positif pada auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi audit fee yang ditawarkan auditor maka perusahaan akan semakin 

sering melakukan auditor switching. 

2.1.2 Auditor Switching 

 Alexandros Ngala Sola dan Wea Dwi Murdiawati (2015) mendefinisikan, 

auditor Switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik atau auditor yang 

dilakukan oleh klien perusahaan. Menurut Dwi Evy dan Indira (2011) auditor 

switching atau pergantian auditor adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Resty (2012) auditor switching adalah 

tindakan yang dilakukan oleh klien Kantor Akuntan Publik mengganti Kantor 

Akuntan Publik yang lama dengan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk 

melakukan audit terhadap perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai auditor 

switching maka dapat disimpulkan bahwa auditor switching merupakan pergantian 

kantor akuntan publik atau akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien 

pada tahun periode selanjutnya. Pergantian auditor tersebut dilakukan untuk 

menjaga independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor. 

Menurut Sumarwoto (2006) dalam Susanti (2014) auditor switching 

memiliki dua sifat, yaitu sukarela (voluntary) dan wajib (mandatory). Dikatakan 

auditor switching secara mandatory apabila perusahaan melakukan pergantian 

auditor sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan 

lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 
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Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 ini menggantikan Peraturan Menteri 

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

memberikan batasan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 

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

3 ayat 1). Adapun isi dari PP  20 tahun 2015 yang mengatur tentang pembatasan 

audit terdapat pada pasal 11 “ Pemberian jasa audit atas informasi keuangan 

historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 

untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut” dan “Akuntan Publik dapat memberikan 

kembali jasa audit atas infomasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) 

tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut” (pasal 1 dan 4). Selain 

itu terdapat pula peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 

peraturan No 13/ POJK.03/2017. “Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa 

keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan 

historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 

(tiga) tahun buku berturut-turut” dan “ Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa 

keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan 

historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara 

berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis 

tahunan dari AP yang sama” (Pasal 6 ayat 1 dan 3). Sedangkan auditor switching 

dikatakan voluntary apabila perusahaan melakukan pergantian auditor tidak 

berdasarkan waktu dalam peraturan rotasi auditor yang ditetapkan. 

Aturan  mengenai auditor  switching  secara  mandatory  telah  ditetapkan 

oleh  banyak  Negara.  Hal  tersebut  dipelopori  oleh  regulator  pemerintah  
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Amerika yang  membuat The  Sarbanas  Oxley  Act  (SOX)  yang  memuat  aturan  

mengenai wajibnya  perusahaan  melakukan auditor  switching. Auditor  switching  

secara wajib (mandatory) dan secara sukarela (voluntary) bisa dibedakan pula atas 

dasar pihak  mana  yang  menjadi  fokus  perhatian  dari  isu  tersebut.  Apabila  

pergantian auditor  terjadi  secara  sukarela,  maka  perhatian  utama  adalah  pada  

sisi  klien. Sebaliknya,  jika  pergantian  terjadi  secara  wajib,  perhatian  utama  

beralih  kepada auditor (Febrianto dalam Haruman, 2016).  

2.1.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Auditor Switching 

Pergantian  auditor  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor.  Faktor-faktor 

tersebut  dapat  berasal  dari  faktor  klien  maupun  faktor  auditor.  Mardiyah  

(2002) dalam  Susanti  (2014)  menyatakan  bahwa  terdapat  dua faktor  yang  

menyebabkan perusahaan berpindah KAP, yaitu: 

1. Faktor  klien  (Client-related  Factors)  seperti  :  kesulitan  keuangan  

(financial distress),   manajemen   yang   gagal,   pergantian   ownership, 

Initial   Public Offering (IPO), ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.  

2. Faktor auditor (Auditor-related Factors) seperti : fee audit dan kualitas 

audit. 

Auditor switching juga dapat terjadi karena dua hal yaitu auditor 

mengundurkan diri atau auditor dipecat klien. Sedangkan menurut Halim (2008) 

dalam Salim (2014) auditor switching disebabkan oleh adanya merger antara dua 

Kantor Akuntan Publik yang berbeda, ketidakpuasan terhadap Kantor Akuntan 

Publik yang terdahulu dan merger antara dua perusahaan yang sebelumnya diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik yang berbeda. 



22 
 

 
 

2.1.3 Audit Delay 

Laporan keuangan mempunyai peran penting dalam proses melakukan 

pengukuran dan penilaian atas kinerja perusahaan. Firanty dan Syam (2015) 

menyatakan bahwa laporan keuangan perlu disajikan tepat waktu agar informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi pihak 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan 

mempunyai peranan penting bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam 

mengambil putusan, laporan keuangan harus melalui auditing sebelum 

dipublikasikan kepada publik. Proses audit memerlukan waktu sampai laporan 

keuangan dapat dipublikasikan. Jangka waktu ini disebut audit delay. 

Audit  delay ialah interval waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

tutup buku laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal pelaporan 

laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan 

merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan go publik yang 

menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan (Putri dan Asyik, 

2015). Ketepatan waktu pelaporan diartikan bahwa informasi harus disampaikan 

sedini mungkin, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut (Putri dan Asyik, 2015). Novit (2016) 

menjelaskan , audit delay merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam 

menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya proses penyelesaian 

audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga 
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akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi 

para pemakai laporan keuangan. Audit delay adalah penundaan publikasi laporan 

keuangan kepada publik yang disebabkan adanya proses audit yang lama dan 

dihitung dengan cara menjumlahkan hari antara tanggal laporan keuangan per 

periode yang diterbitkan perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor 

independen dikeluarkan (Carslaw & Kaplan, 1991 dalam Eka (2014)).  

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, audit delay merupakan 

rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang 

dihitung dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkan 

laporan auditor independen. Audit delay ini akan menyebakan terlambatnya 

perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, 

sehingga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan. 

 Ketentuan audit  delay  diatur  melalui  Keputusan Ketua  Bapepam  dan  

LK  Peraturan  Nomor:  KEP-346/BL/2011  dalam  Peraturan Nomor  X.K.2  

mengenai  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Berkala  Emiten  atau Perusahaan 

Publik. Dalam butir 2 poin c dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib 

disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling 

lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Adapun peraturan terbaru mengenai audit delay telah diatur melalui Otoritas 

Jasa Keuangan Republik Indonesia Peraturan Nomor: 29/POJK.04/2016 pasal 7 

mengenai Penyampaian Laporan Tahunan. Dalam pasal 7 ayat 1dinyatakan bahwa 

emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 
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Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun 

buku berakhir. Dengan kata lain auditor hanya memiliki waktu maksimal 120 hari 

sebelum akhirnya laporan audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal 

ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar 

modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor (Stocken dalam 

Susanti, 2014). 

2.1.4 Ukuran KAP 

 Menurut UU No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya 

disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-

undang ini.KAP adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk memberikan jasa 

akuntansi profesioal kepada perusahaan dan salah satu jasa yang diberikan adalah 

jasa atestasi. Diantara jasa atestasi yang diberikan oleh KAP adalah melakukan 

audit umum atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, pemeriksaan atas 

aporan kauangan prospektif dan informasi performa keuangan, serta mereview 

laporan keuangan perusahaan. 

Hasil yang diperoleh atas jasa atestasi yang diberikan berupa opini atas 

laporan keuangan yang meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan 

berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Opini yang dihasilkan oleh 

auditor dapat menambah keyakinan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menilai informasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Ukuran 

KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big 4, 
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mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai 

tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika 

tidak berafiliasi dengan big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya 

perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens et al,. 

dalam Salim 2014). 

Dong Yu (2007) dalam Nikmah (2014) juga menjelaskan bahwa bahwa 

ukuran KAP yang lebih besar secara sistematis menghasilkan kualitas audit yang 

lebih tinggi. Ini berarti bahwa KAP besar atau KAP big 4 melakukan proses audit 

dengan lebih berkualitas dibandigkan KAP lainnya. Hal tersebut dapat terjadi 

karena KAP big 4 memiliki banyak klien dan sumber daya yang profesional 

sehingga lebih independen dan tidak tergantung pada salah satu atau beberapa 

klien saja. 

Berbeda dengan KAP kecil yang lebih tergantung dengan kliennya. Hal 

tersebut dikarenakan pertama, suatu klien dari KAP kecil memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap total pendapatan KAP tersebut, kedua, KAP kecil 

cenderung untuk terlibat hubungan dekat dengan klien sehingga mengganggu 

independensi KAP tersebut (Mautz dan Sharaf dalam Nikmah, 2014). 

2.1.4.1 Klasifikasi KAP 

  Klasifikasi KAP di Indonesia jika dilakukan berdasarkan ukuran, dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu KAP Big 4 dan KAP Non-Big 4. Yang termasuk 

KAP Big 4 adalah Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

(KPMG), Ernts and Young, dan Delloite. KAP di Indonesia yang berafiliasi 

dengan the big 4yaitu (Cahyadi dalam Sinawarti, 2010): 
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1. KAP Purwantono; Suherman dan Surja, berafiliasi dengan KAP Ernst & 

Young. 

2. KAP Osman Bing Satrio & Eny, berafiliasi dengan KAP Deloitte Touche 

Tohmatsu. 

3. KAP Sidharta dan Widjaja, berafiliasi dengan KAP Klynveld Peat Marwick 

Geordeler. 

4. KAP Tanudiredja; Wibisana & Rekan, berafiliasi dengan KAP Price 

Weterhouse Coopers. 

2.1.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak 

dan lain-lain (Brigham dan Houston, 2010:4). Ukuran perusahaan adalah 

determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi yang dapat dilihat 

dari tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal, 

menentukan tawar-menawar dalam kontrak keuangan, serta kemungkinan 

pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar 

dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004: 101). Ukuran Perusahaan 

secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi 

perusahaan. 

Menurut Ratnasari (2016) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai 

determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang 

berbeda:  
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1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan 

akseske pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. 

Meskipunmereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah 

kecil sekuritasdapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat 

dilakukan, sekuritasperusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkanpenentuan harga sedemikian rupa agar investor 

mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.  

2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam 

kontrakkeuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari 

berbagaibentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih 

menguntungkandibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin 

besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan 

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi 

kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang. 

3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return 

membuatperusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Pada akhirnya,ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang 

mempengaruhi strukturkeuangan. Karakteristik lain tersebut seperti 

perusahaan sering tidak mempunyaistaf khusus, tidak menggunakan rencana 

keuangan, dan tidak mengembangkansistem akuntansi mereka menjadi 

suatu sistem manajemen. 
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Ukuran perusahaan akan berdampak pada keputusan perusahaan dalam 

memilih KAP dan akan berkaitan dengan jenis layanan yang diperlukan. Ukuran 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan 

total aset. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan menunjukan 

perusahaan tersebut semakin besar, dan sebaliknya. Perusahaan yaang besar 

umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan atauu entitas yang 

lebih kecil (Kurniaty, 2004). Dikutip dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

POJK.04 Pasal 1 yang menyatakan bahwa : “ Perusahaan dengan aset skala kecil 

adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 50 milyar 

rupiah”. Perusahaan besar biasanya diaudit oleh KAP besar begitu juga 

sebaliknya. Variabel ini diukur dengan logaritma natural (Ln) atas total aset 

perusahaan SIZE = In (Total Asset). (Ni Luh Eka Desy Widnyani dan Ketut 

Muliartha RM, 2018).   

Klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan 

tergolong Big-four, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP 

Big-four sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP 

dengan kliennya. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor dengan 

reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. 

Rasionalisasinya, ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi auditor dan 

jenis layanan yang dibutuhkan (Wanda, Jullie dan I gede, 2019). 

2.1.6 Audit Fee 

Monitoring cost yaitu dalam bentuk audit fee, merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen. 
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Mulayadi (2002:67) mendefinisikan audit fee adalah sebagai  berikut: “Audit fee 

merupakan biaya  yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa 

auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang 

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, 

struktur biaya KAP yang bersangkutan. Sukrisno Agoes (2012:18)  

mendefinisikan  audit fee adalah  besarnya biaya tergantung antara lain resiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan,  tingkat keahlian yang diperlukan 

untuk melaksanaan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan professional lainnya. 

Sedangkan Hendry Simamora 2002:121 mendefinisikan audit fee yaitu  “ 

sebelum disetujuinya suatu perikatan antara KAP dan klien, biasanya KAP 

dimintai keterangan perihal estimasi biaya audit, jam kerja staf audit merupakan 

satuan pengukuran dasar untuk imbalan jasa audit fee, karena banyaknya jam  

kerja yang persis tidak dapat ditentukan dimuka, auditor indenpenden biasanya 

memberikan estimasi dasar mengenai besarnya imbalan jasa yang mereka minta.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit fee merupakan biaya 

yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya yang 

diukur dari  keterangan perihal estimasi biaya audit dari  jam kerja staf audit. 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus 

Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan 

(Cristansy dan Ardiati, 2018. Menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah 

atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau 

akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain, akan 
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menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam 

menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku. Selain itu, 

imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan 

ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan 

ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, 

akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas 

audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan 

prosedur audit yang memadai. 

Dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan: 

a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan  

b. Waktu yang dibutuhkan dalam tiap tahapan audit  

c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum  

d. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang 

dilakukan  

e. Tingkat kompleksitas pekerjaan  

f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif 

untuk menyelesaikan pekerjaan  

g. Sistem pengendalian mutu kantor  

h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati 

2.1.6.1 Indikator Audit Fee 

Adapun  indikator audit fee menurut Sukirno Agoes (2012:18), besarnya 

biaya audit fee dapat diukur dari: 
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1. Rasio Penugasan yaitu sebagai sebuah fungsi profesi yang beresiko terhadap 

pertanggung jawaban kerjanya, maka resiko penugasan menjadi 

pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang 

diberikan. 

2. Kompleksitas jasa yang diberikan yaitu semakin sulit tugas audit yang 

diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan pleh 

sebuah klien. 

3. Struktur biaya kantor  yang bersangkutan dan pertimbangan profesi  lainnya 

yaitu sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi  khusus 

lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi 

khusus lainnya. 

4. Ukuran KAP  diukur dari besar kecilnya sebuah KAP yaitu KAP  yang 

berdomisili dikota besar akan memiiki standar gaji yang lebih besar 

dibandingkan dengan KAP yang ada dikota-kota kecil. 

Jumlah biaya audit yang dibebankan oleh perusahaan audit jelas menarik 

bagi perusahaan. Secara hukum, perusahaan diharapkan untuk memiliki laporan 

keuangan mereka diaudit. Auditor memberikan layanan tersebut dan kemudian 

memastikan bahwa biaya dibebankan yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Selain itu, pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham 

pada khususnya dan masyarakat umum, secara umum, juga tertarik dengan biaya 

yang dibayar oleh klien audit. Selain itu, biaya audit dan bagaimana mereka 

ditentukan adalah hal-hal penting bagi kedua badan akuntansi profesional 

mengatur profesi audit. Kepentingan dari badan-badan profesional ini terutama di 
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bidang memastikan bahwa auditor tidak mengenakan biaya yang tidak sesuai 

dengan standar etika profesi audit. Telah dikemukakan bahwa biaya yang 

dibayarkan oleh klien memiliki beberapa implikasi pada tingkat independensi dan 

objektivitas auditor (Olowokere, & Inneh, 2016). 

Hubungan antara biaya audit dan pilihan auditor adalah lurus. Perusahaan 

berada pada tingkat yang berbeda secara finansial dan ini berarti bahwa kapasitas 

mereka untuk juga mengeluarkan biaya akan sangat berbeda. Sebagian besar 

perusahaan tidak dapat menangani biaya menyewa 4 auditor besar karena biaya 

yang dibebankan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini akan beralih ke auditor 

berikutnya yang tersedia dengan biaya yang terjangkau. Sangat diketahui bahwa 

perusahaan audit besar cenderung mengenakan biaya yang lebih tinggi karena 

keahlian, ukuran dan efek reputasi mereka antara lain. Sebagian Big Four sering 

berafiliasi dan memiliki jaringan kantor, tenaga kerja dan kompetensi yang luas. 

Oleh karena itu, adanya hubungan yang signifikan antara biaya audit dan pilihan 

auditor (Eniola dan Ajayi, 2018). 

2.1.7 Pandangan Islam Terhadap Auditor Switching 

Dalam Al-qur’an telah di jelaskan mengenai pedoman hidup manusia baik 

dari segi beribadah hingga bermuamalah. Terdapat pula ayat-ayat dalam Al-qur’an 

yang membahas tentang penempatan seseorang pada pekerjaan yang ahli 

dibidangnya dan pelaksanaan pekerjaan yang adil jujur. Berkaitan dengan 

pemilihan auditor, klien berhak memilih auditor yang tingkat independensinya 

tinggi dan pelaksanaan audit yang tepat waktu. Berikut ini surah Al-qur’an jika 
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dihubungkan dengan audit adalah surah An-Nisa’ ayat 58 dan surah Al-Maidah 

ayat 8 yang berbunyi: 

ً اَْهلِهَۙا َواَِذا َحَكْوتُْن بَْيَي الٌَّاِس اَْى تَْحُكُوْىا بِ 
ٰٓ ِت اِله ٌه وا اْْلَهه َ يَأُْهُزُكْن اَْى تَُؤدُّ

َ اِىَّ ّللّاه ِِ   اِىَّ ّللّاه ْْ ََ اْل

ۢا بَِصْيًزا ًَ َ َكاَى َسِويْ ظُُكْن بِٖه   اِىَّ ّللّاه َِ ا يَ وَّ َِ ًِ 

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa’:58) “ 

       Ayat di atas menjelaskan tentang sebuah amanat yang wajib 

disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan maksud memberikan 

amanat kepada ahlinya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian 

dibidang tersebut. Jika dihubungkan dengan pemilihan auditor, klien berhak 

memilih auditor yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin 

dan apabila klien merasa tidak puas atau tidak cocok dengan kinerja yang 

diberikan maka klien bisa melakukan pergantian auditor. 

 

ُى قَْىم   ۤاَء بِاْلقِْسِطِۖ َوَْل يَْجِزَهٌَُّكْن َشٌَاه َْ ِ ُشهَ
اِهْيَي لِِلّه َهٌُْىا ُكْىًُْىا قَىَّ ٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَي اه ً اَْلَّ  يه

ٰٓ َعله

 بِ 
َ َخبِْيز ۢ َ  اِىَّ ّللّاه

يِۖ َواتَّقُىا ّللّاه لُْىا  هَُى اَْقَزُب لِلتَّْقىه ِْ لُْىا  اِْع ِْ َْ َولُْىىَ تَ َْ َوا تَ  

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
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berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah:8 )” 

 

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah SWT selalu 

menyerukan kita sebagai umatnya untuk selalu menegakkan kebenaran dan selalu 

bersikap adil. Jika kita kaitkan dengan audit maka dapat diambil hikmahnya 

bahwa seorang auditor dalam melakukan proses audit harus menegakkan 

kebenaran artinya auditor harus melaporkan jika terdapat penyimpangan dalam 

proses audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa menutupi kesalahan 

sekecil apapun. 

Selain itu terdapat pula hadist yang menerangkan tentang penempatan 

seseorang pada pekerjaan ahli dibidangnya:  

 

ٌْهُ  ُ َع ََْت اْْلََهاًَتُ َعْي أَبِي هَُزْيَزةَ َرِضَي ّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّن إَِذا ُضيِّ ِ َصلًَّ ّللاَّ ُِ ّللاَّ َِ َرُسى َِ قَا قَا

َْ اْْلَْهُز إِلًَ َغْيِز أَْهلِِه فَا َِ إَِذا أُْسٌِ ِ قَا َِ ّللاَّ َِ َكْيَف إَِضاَعتُهَا يَا َرُسى اَعتَ قَا ًْتَِظْز السَّ ًْتَِظْز فَا

اَعتَ   السَّ

Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran 

terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? 

Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah 

kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015) 
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Dari hadist di atas dapat dijelaskan bahwa ketika suatu jabatan diduduki 

oleh seorang yang bukan ahli dibidangnya maka bukan kebaikan yang diperoleh. 

Akan tetapi, kemungkinan besar yang akan timbul adalah kerusakan karena orang 

tersebut tidak memiliki keahlian dibidang tersebut. Kaitannya terhadap auditor 

switching, klien dapat melakukan pergantian auditor jika merasa kurang puas 

dengan kinerja yang diberikan. 

Adapun hadist yang dapat kita ambil acuan sebagai pelaksanaan audit 

didasarkan pada: 

Dari Ali Radliyallaahu „anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu „alaihi wa 

sallam bersabda: “ Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, 

maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau 

mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus 

memutuskan hukum.”Ali Berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang 

baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadist hasan menurut Tirmidzi 

dikuatkan oleh Ibnu Al-Madiny dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. 

Berdasarkan hadist di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang 

auditor daam melaksanakan audit atau pemeriksaan tidak boleh memutuskan 

segala sesuatu yang terkait dengan pemeriksaan yang ia lakukan dengan terburu-

buru dan belum memiliki bukti yang kuat. Sehingga hasilnya tidak merugikan 

orang lain. 

2.1.8 Peraturan Pemerintah Terhadap Auditor Switching 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian 

kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Ketentuan  
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mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Republik  

Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri  

Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik  

Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap Akuntan  

Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi  

yang diakui oleh pemerintah. 

Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang 

merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik. Terkait pergantian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) 

PP No.20 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan 

keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi 

paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya pasal 11 ayat (3) PP 

No.20 tahun 2011 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit 

atas laporan keuangan historis tersebut juga belaku bagi Akuntan Publik 

Terasosiasi (AP yang tidak menandatangani laporan auditor independen, namun 

terlibat langsung dalam pemberian jasa). 

PP  No.20  tahun  2015  ini  menggantikan  Peraturan  Menteri  Keuangan 

Republik  Indonesia  No.  17  tahun  2008  tentang  Jasa  Akuntan  Publik.  PP  

No.20 tahun    2015    ini    memberikan    keuntungan    tersendiri    bagi    KAP    

dalam mempertahankan  klien  yang  menggunakan  jasanya  dalam  audit  atas  

laporan keuangan  historis.  Berbeda  dari  PMK  No.17  tahun  2008  yang  

memberikan batasan  paling  lama  untuk  6  (enam)  tahun  buku  berturut-turut  
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dilakukan  oleh KAP  yang  sama,  dalam  PP  No.20  tahun  2015  tidak  diatur  

batasan  paling  lama periode perikatan audit atas laporan keuangan  historis 

antara entitas dengan KAP. 

Hal ini berarti sebuah entitas dapat melakukan perikatan audit atas laporan 

keuangan historis dengan KAP yang sama tanpa batas waktu yang ditentukan, 

dengan catatan setiap paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut KAP harus 

mengganti Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang melakukan audit 

atas laporan keuangan pada entitas tersebut. Dengan kata lain, diterbitkannya PP 

No.20 tahun 2015 tidak memberikan jaminan bahwa KAP akan lebih mudah 

dalam mempertahankan klien lamanya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk 

diketahui oleh auditor mengenai faktor apa yang menjadi penyebab klien 

melakukan pergantian auditor maupun KAP. 

Pemerintah juga mengatur pembatasan penggunaan jasa audit dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.03/2017 Tentang Penggunaan 

Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 

Yang berisikan (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib 

membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari 

AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku 

pelaporan secara berturut-turut. (2) Pembatasan penggunaan jasa audit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak 

terasosiasi. (3) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat 

menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku 
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pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi 

keuangan historis tahunan dari AP yang sama (cooling-off period) (Pasal 16 ayat 

1, 2dan 3). 

2.1.9 Bursa Efek Indonesia 

Bursa efek Indonesia (BEI, atau Indonesia Stock Exchange <IDX>) 

merupakan bursa hasil penggabungan dari bursa efek Jakarta (BEJ) dengan bursa 

efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah 

memutuskan untuk menggabungkan bursa efek Jakarta dengan bursa efek 

Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai 

beroperasi pada 1 Desember 2007. 

BEI menggunakan sistem  perdagangan  bernama  Jakarta  Automated 

Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang 

digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah 

digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX. 

Bursa efek Indonesia berpusat di gedung BEI, kawasan niaga Sudirman, jalan 

Jendral Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan 

penelitian sebelumnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain: 
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Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Nama: Catherina 

Stevani dan Valentine 

Siagian 

 

Tahun: 2020 

 

Metode analisis: 
analisis deskriptif, uji 

multikolinearitas, uji t 

dan uji F sebagai 

instrumen analisis 

statistik. 

Pengaruh audit delay, audit 

fee, dan ukuran perusahaan 

terhadap auditor switching 

pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi 

terdaftar di BEI 2016-2019. 

Hasil penelitian melalui uji-t 

menunjukkan bahwa audit 

delay berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching, 

audit fee tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching, dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching. 

2 Nama: Ertina Nur’ 

Anisa dan Yunita 

Christy 

 

Tahun: 2020 

 

Metode analisis: 

Regresi Logistik 

Pengaruh audit fee, opini 

audit going concern, ukuran 

perusahaan, perubahan 

manajemen, dan kepemilikan 

publik terhadap auditor 

switching pada perusahaan 

manufaktur yang telah 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 

2015-2017. 

Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan publik 

berpengaruh terhadap auditor 

switching. Sedangkan audit 

fee, opini audit going 

concern, ukuran perusahaan, 

dan pergantian manajemen 

tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching. Hasil 

pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa audit 

fee, opini audit going 

concern, ukuran perusahaan, 

perubahan manajemen, dan 

kepemilikan publik mampu 

menjelaskan terjadinya 

auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017 

sebesar tujuh persen dan 

sisanya sembilan puluh tiga 

persen dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model 

penelitian. 

3 Nama: Wanda 

Fauziyyah dkk 

 

Tahun: 2019 

 

Metode analisis: 

Regresi logistik 

Pengaruh Financial Distress, 

Ukuran Perusahaan, Opini 

Audit, Dan Reputasi Kap 

Terhadap Auditor Switching 

secara Voluntary pada 

Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2018. 

Ha Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. 

Sedangkan financial distress, 

ukuran perusahaan, dan 

reputasi KAP audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan 

auditor switching. 
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Perusahaan kedepannya lebih 

memperhatikan kondisi 

keuangannya agar bisa 

menjadi pertimbangan 

kepada investor untuk 

berinvestasi. 

 

4 Nama: Aulia Rimadani 

 

Tahun: 2018 

 

Metode analisis: 

Regresi logistik 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor 

switching pada perusahaa 

property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efefk 

Indonesia tahu 2013-2016 

Temuan Penelitian 

menunjukan bahwa financial 

distress, opini audit dan audit 

delay berpengaruh positif 

signifikan terhadap auditor 

switching sdangkan ukuran 

Kap dan ukuran perusaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap auditor 

switching. 

5 Nama: Salim  

 

Tahun: 2014 

 

Metode analisis: 
Regresi logistik 

Pengaruh opini audit, ukuran 

kap, pergantian manajemen, 

dan financial distress 

terhadap auditor switching 

pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2008-2012. 

Hasilnya penelitian ini bahwa 

pergantian manajemen dan 

financial distress memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. Sedangkan 

opini audit dan ukuran KAP 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching. 

6 Nama: Ardianingsih 

 

Tahun: 2013 

 

Metode analisis: 
Regresi logistik 

Pengaruh audit delay, ukuran 

kap terhadap auditor 

switching pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2011 

Hasilnya penelitian ini bahwa 

audit delay dan ukuran KAP 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono (2017:60) Kerangka pemikiran adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini disajikan kerangka 

berpikir mengenai pengaruh audit delay, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan 

audit fee terhadap auditor switching. 
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Gambar 2.1 

     Variabel Independen ( X )             Variabel Dependen ( Y ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2020 

Keterangan:  

   : Pengaruh variabel secara parsial       

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Penyusunan hipotesis adalah langkah logis selanjutnya setelah perumusan 

teori (Uma Sekaran, 2011). Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu 

dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Audit Delay Terhadap Auditor Switching 

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 

tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit 

independen (Wiwik Utami dalam Ardianingsing, 2013). Audit delay dapat 

mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan auditor switching. Stocken 

(2000) dalam Susanti (2014) menyatakan apabila dalam pelaksanaan tugasnya 

auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini menyebabkan perusahaan 

Audit Delay 
X 1 

Ukuran KAP 
X 2 

Ukuran Perusahaan 
X 3 

Audit Fee 
X 4 

Auditor Switching 
Y 
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terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat 

berpengaruh terhadap pergantian auditor. 

Hal ini dikarenakan audit delay dapat menyebabkan keterlambatan publikasi 

laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks 

Harga Saham Gabungan) di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh 

karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan 

maka perusahaan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat 

waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa perusahaan yang mengalami audit delay berpeluang tinggi untuk 

melakukan auditor switching. 

Penelitian yang telah dilakukan Robbitasari, et al (2013) dalam Susanti 

(2014) membuktikan bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan real 

estate and property yang terdaftar di BEI untuk melakukan auditor switching. 

Artinya, perusahaan yang mengalami audit delay akan timbul kecenderungan 

untuk melakukan auditor switching. Berdasarkan uraian di atas bahwa audit delay 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Diduga Audit Delay berpengaruh terhadap Auditor Switching pada 

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 

2.4.2 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan cerminan dari besar kecilnya 

perusahaan KAP. KAP dikatakan sebagai KAP besar jika berafiliasi dengan Big 4 
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dan dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Arens et al,. (2003) dalam Widowati (2012) yang menyatakan bahwa 

penggolongan ukuran besar kecilnya KAP, dikatakan besar jika KAP tersebut 

berafiliasi atau mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar 

mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Dikatakan kecil jika tidak 

berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil dan 

jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. 

Menurut Martina (2010) dalam Wea dan Mardiawati (2015), perusahaan 

akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan sehingga mengingkatkan reputasi perusahaan di mata 

para pemakai laporan keuangan. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan 

dan sumber daya yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan 

perikatan antara auditor dan klien dapat berbeda pula. KAP yang besar biasanya 

memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu 

berusaha mempertahankan independensi. Klien yang sebelumnya menggunakan 

jasa KAP kecil akan tertarik untuk menggunakan jasa dari KAP besar untuk 

meningkatkan nilai kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015), dan Yanti 

(2015) dimana ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP yang 

dilakukan perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas bahwa Ukuran KAP 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 
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H2 : Diduga Ukuran KAP berpengaruh terhadap Auditor Switching 

pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga 

keuangan lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 

2016-2020 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching 

Ukuran Perusahaan mempengaruhi auditor switching. Hal ini dapat dinilai 

dari aset secara keseluruhan serta nilai pasar saham perusahaan. Ukuran 

perusahaan juga dapat menggambarkan sejauh mana kegiatan operasi perusahaan. 

Perusahaan memiliki ukuran yang besar, umumnya telah melakukan kegiatan 

operasi perusahaan yang lebih komplek dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

(Kurniaty,2014:6). Selain itu juga, ukuran perusahaan dapat mengakibatkan 

peningkatan permintaan akan kualitas audit. (Pradana dan Suputra, 2015:717). 

Luthfiyati (2015) , Kurniaty (2015) serta Harvianto, dalam penelitian ukuran 

perusahaan terhadap auditor switching, mereka masing-masing memiliki 

kemiripan hasil yaitu ukuran perusahaan mempengaruhi auditor swtiching, 

sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan Wijaya serta Rasmini (2015), 

dimana mereka menjelaskan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi auditor 

switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor 

Switching pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan 

lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

tahun 2016-2020 
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2.4.4 Pengaruh Audit Fee Terhadap Auditor Switching 

Monitoring cost yaitu dalam bentuk audit fee, merupakan biaya yang  

dikeluarkan perusahaan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak  

independen. Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar et al., 2012) menyatakan  

bahwa semakin tinggi audit fee yang ditawarkan dan perusahaan merasa tidak  

puas dengan kantor akuntan publik (KAP) tersebut maka perusahaan akan  

melakukan pergantian KAP. Hasil penelitian (Sari, 2016) juga menyatakan bahwa  

audit fee berpengaruh positif pada auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa  

semakin tinggi audit fee yang ditawarkan auditor maka perusahaan akan semakin 

sering melakukan auditor switching. 

Pada saat audit fee tidak disepakati dengan baik, maka audit fee dapat 

mengakibatkan pergantian auditor (audit switching) dalam perusahaan (Schawartz 

dan Menon (1985) dalam Astuti dan Ramantha, 2014:666). Astuti dan Ramatha 

(2014), dimana mereka melakukan penelitian dan menujukkan hasil yang sama.  

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H4:  Diduga Audit Fee berpengaruh terhadap Auditor Switching pada  

perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 

2.4.5 Pengaruh  Audit Delay, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Audit 

Fee Terhadap Auditor Switching 

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak agen diasumsikan 

memiliki kepentingan pribadi dan ini memaksimumkan kepentingannya. Dengan 

otoritas yang dimilikinya, manajemen memiliki wewenang untuk memutuskan 
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mengganti auditor. Stocken (2000) dalam Susanti (2014) menyatakan apabila 

dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit, hal ini 

menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar 

modal yang dapat berpengaruh terhadap pergantian auditor. Oleh karena itu, untuk 

mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan maka perusahaan 

mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam 

menyampaikan hasil laporan auditnya. 

Menurut Martina (2010) dalam Wea dan Mardiawati (2015), perusahaan 

akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan sehingga mengingkatkan reputasi perusahaan di mata 

para pemakai laporan keuangan. KAP besar dan KAP kecil memiliki kemampuan 

dan sumber daya yang sangat berbeda dan kemungkinan alasan pemutusan 

perikatan antara auditor dan klien dapat berbeda pula. KAP yang besar biasanya 

memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu 

berusaha mempertahankan independensi. 

Ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan sejauh mana kegiatan 

operasi perusahaan. Perusahaan memiliki ukuran yang besar, umumnya telah 

melakukan kegiatan operasi perusahaan yang lebih komplek dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. (Kurniaty,2014:6). Selain itu juga, ukuran perusahaan dapat 

mengakibatkan peningkatan permintaan akan kualitas audit. (Pradana dan Suputra, 

2015:717). 

Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar et al., 2012)  menyatakan bahwa  

semakin  tinggi audit  fee yang  ditawarkan  dan  perusahaan  merasa  tidak puas  
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dengan  kantor  akuntan  publik  (KAP)  tersebut  maka    perusahaan  akan  

melakukan pergantian KAP. Hasil penelitian (Sari, 2016) juga menyatakan bahwa 

audit fee berpengaruh pada auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi audit fee yang ditawarkan auditor maka perusahaan akan semakin 

sering melakukan auditor switching. 

H5 : Diduga Audit Delay, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Audit 

Fee Berpengaruh Terhadap Auditor Switching pada perusahaan 

BUMN sektor jasa non bank dan lembaga keuangan lainnya yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjadi pedoman 

dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan memberikan 

pegangan yang jelas dan terstuktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:112) Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dan termasuk studi kausal (causal study). Dalam studi kausal 

peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang 

menyebabkan masalah. Desain kausal bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 

bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian  ini menguji 

mengenai Pengaruh audit delay, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan fee audit 

terhadap auditor switching. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian 

ini adalah Seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2020. 
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Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

3 BBNI PT Bank BNI (Persero) Tbk 

4 BBRI PT Bank BRI (Persero) Tbk 

5 BBTN PT Bank BTN (Persero) Tbk 

6 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

7 GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

8 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 

9 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

10 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

11 KRAS PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 

12 PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

13 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

14 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

15 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

16 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

17 TINS PT Timah (Persero) Tbk 

18 TLKM PT Telkom (Persero) Tbk 

19 WSKT PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

20 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Sumber : Kementrian BUMN Tahun 2016-2020 

3.2.2 Sampel 

(Sugiyono, 2013) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut.Sampel  merupakan  

sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap 

bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah 

populasinya). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN Sektor Jasa 

non Bank dan lembaga Keuangan yang terdiri dari 7 perusahaan selama tahun 

2016-2020 yang sehingga terdapat jumlah observasi sebanyak 35 jumlah 

http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
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observsi. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan adalah 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengumpulan 

sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2016-2020. 

2. Perusahaan berstatus BUMN yang continuelisting di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2016-2020. 

3. Perusahaan yang berstatus BUMN di sektor jasa non bank dan lembaga 

keuangan lainnya. 

4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan laporan  auditnya secara 

lengkap. 

Tabel 3.2 

 Proses Pengambilan Sampel 

 
 

N

O 

NAMA 

PERUSAHAAN 

STATUS

S 

 

SEKTOR 
 

KET 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 
PT Aneka 

Tambang tbk 

 

BUMN 
 

- 
 

- 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Pertambangan 
 

- 

2 PT Timah Tbk BUMN - - BUMN BUMN Pertambangan - 
 

3 
PT Bukit Asam 

Tbk 

 

BUMN 
 

- 
 

- 
 

 BUMN 
 

BUMN 
 

Pertambangan 
 

- 

 

4 
PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

- 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Pertambangan 
 

- 

 

5 
PT Semen 

Indonesia Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Manufaktur 
 

- 

 

6 
PT Semen 

Baturaja Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Manufaktur 
 

- 

 

7 
PT Krakatau 

Steel Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Manufaktur 
 

- 

 

8 
PT Indofarma 

Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Manufaktur 
 

- 
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9 
PT Kimia Farma 

Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Manufaktur 
 

- 

 
10 

PT 

Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
Jasa 

 
Sampel 

 

11 
PT Garuda 

Indonesia Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Jasa 
 

Sampel 

 

12 
PT Adhi Karya 

Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Jasa 
 

Sampel 

 
13 

PT 

Pembangunan 

Perumahan Tbk 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
Jasa 

 
Sampel 

 

14 
PT Wijaya 

Karya Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Jasa 
 

Sampel 

 

15 
PT Waskita 

Karya Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Jasa 
 

Sampel 

 

16 
PT Jasa Marga 
Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

Jasa 
 

Sampel 

 

17 
PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
Jasa 

Keuangan 

 

- 

 

18 
PT Bank Negara 

Indonesia Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
Jasa 

Keuangan 

 

- 

 
19 

PT Bank 

Tabungan 

Negara Tbk 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 
BUMN 

 

Jasa 

Keuangan 

 
- 

 

20 
PT Bank 

Mandiri Tbk 

 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
 

BUMN 
Jasa 

Keuangan 

 

- 

 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 
 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

3 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

4 PTPP PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk 5 TLKM PT Telkom (Persero) Tbk 

6 WSKT PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 

7 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Sumber : IDX (Data Olahan sekunder 2020) 
 

Berdasarkan   Tabel   diatas,   sampel   penelitian   ini   yaitu   sebanyak   7 

Perusahaan BUMN non bank dan jasa keuangan yang terdaftar selama 2016-2020 

http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
http://xml.imq21.com/smart/widget/bumn/index.php
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dengan jumlah pengamatan observasi sebanyak 35 observasi. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun sumber 

datanya diperoleh dari laporan keuangan auditan yang terdapat dalam laporan 

tahunan (annual report) perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan lembaga 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Alasan 

pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dikarenakan BEI merupakan 

satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. Sumber data dapat 

diakses melalui (www.idx.co.id). 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual report, laporan 

keuangan beserta laporan audit oleh auditor independen dan data lain yang 

diperlukan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Data pendukung pada penelitian 

ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang 

memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh berupa 

http://www.idx.co.id/
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laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan laporan audit oleh auditor 

independen yang dapat diakses melalui (www.idx.co.id). 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data dan informasi 

di lapangan Suyoto (2016:23). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan 

variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain sedangkan variabel 

dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen (Sugiyono, 2013:59). 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dianalisis meliputi dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Audit delay (X1), ukuran KAP (X2), ukuran perusahaan 

(X3) dan audit fee (X4). Variabel terikat atau variabel  dependen dalam penelitian 

ini adalah Auditor Switching (Y). Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

maka setiap variabel perlu diberikan ukuran dan definisi dengan jelas terlebih 

dahulu. 

Adapun definisi dari variabel yang akan digunakan adalah:  

3.5.1 Auditor Switching (Y) 

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan 

oleh perusahaan (klien) karena ada beberapa faktor, baik faktor klien maupun 

faktor auditor. Maka variabel ini menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan 

klien melakukan auditor switching, maka diberikan nilai 1. Sedangkan, jika 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan klien tidak melakukan auditor switching, maka diberikan nilai 0 

(Nasser et al., dalam Salim 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari laporan keuangan pada perusahaan BUMN sektor jasa non bank dan 

lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-

2020. 

3.5.2 Audit Delay (X1) 

Audit delay dapat dilihat dari tanggal opini audit saat penyerahan dan 

penandatanganan laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP apakah lebih lambat 

atau lebih cepat dari pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan 

oleh perusahaan. Apabila tanggal yang tercantum pada laporan audit melebihi 

tanggal 30 April di tahun setelah laporan keuangan dikeluarkan, maka terjadi 

audit delay. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah hari antara tanggal 

tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen (Ardianingsih, 2013). 

3.5.3 Ukuran KAP (X2) 

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., dalam Salim 2014). 
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3.5.4 Ukuran Perusahaan (X3) 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 

ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas 

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan yang total aktiva 

yang kecil (Azizah, 2011:34). 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dengan total asset perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran 

perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma dengan tujuan untuk 

menghaluskan besarnya angka dan menyamakan ukuran saat regresi. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan disimbolkan dengan SIZE = Ln (Total Asset). 

3.5.5 Audit Fee (X4) 

Audit fee adalah salah satu hak yang didapatkan oleh auditor atas jasa yang 

telah diberikan kepada klien. Audit fee dalam penelitian ini diukur dengan  

menggunakan proksi logaritma natural pada profesional fee atau honorarium  

tenaga ahli yang dibayar oleh klien (Wijaya, 2015). Dasar pengambilan keputusan  

ini yaitu belum tersedianya data tentang fee audit dikarenakan pengungkapan data  

tentang fee auditor di Indonesia masih berupa voluntary disclosures, sehingga  

belum banyak perusahaan yang mencantumkan data fee auditor dalam annual  

report. Dalam penelitian ini fee auditor disimbolkan dengan LNFEE. 

Rumus : Logaritma Natural = Lnn 
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Berdasarkan definisi diatas ikhtisar definisi operasional dan skala pengukuran 

variabel disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

No Nama Variabel Definisi Variabel Indikator Alat  Ukur 

1. Auditor Switching 

(Y) 

 

Sumber: Nasser et 

al., dalam Salim 

2014 

Auditor Switching 

merupakan pergantian 

kantor akuntansi publik 

yang dilakukan oleh 

perusahaan klien.  

Jika perusahaan 

melakukan 

pergantian eskternal 

auditor diberi kode 

1 dan jika tidak 

melakukan 

pergantian diberi 

kode 0. 

Dummy 

2. Audit Delay (X1) 

 

Sumber: 

Ardianingsih, 2013 

Audit delay dapat 

didefinisikan sebagai 

lamanya waktu yang 

dibutuhkan auditor 

untuuk menghasilkan 

laporan audit 

berdasarkan kinerja 

keuangan suatu 

perusahaan dimulai dari 

tanggal tutup tahun buku 

laporan keuangan (31 

Desember) sampai 

dengan tanggal opini 

audit dalam laporan 

keuangan auditan 

diserahkan dan 

ditandatangani. 

 

Audit delay = 

tanggal tutup tahun 

buku – tanggal audit 

report 

Rasio 

3.  Ukuran KAP (X2) 

 

Sumber: Nasser et 

al., dalam Salim 

2014 

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.  

KAP Big 4 maka 

diberikan nilai 1. 

KAP non Big 4, 

maka diberikan nilai 

0 

Dummy 

5. Ukuran Perusahaan 

(X3) 

 

Sumber: Wanda 

Fauziyyah dkk, 

2019 

Ukuran perusahaan 

adalah besar kecilnya 

suatu perusahaan yang 

diukur dengan total asset 

perusahaan.  

SIZE = Ln (Total 

Asset). NB: 

Logaritma natural 

dari total assets 

Rasio 

6. Audit Fee (X4) 

 

Sumber: Wijaya, 

Audit fee adalah salah 

satu hak yang 

didapatkan oleh auditor 

Ln Fee = Logaritma 

Natural dari 

proffesional fees 

Rasio 
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2015. atas jasa yang telah 

diberikan kepada klien.  

 

Sumber: Data Olahan 2020  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini disebabkan data yang 

diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu 

diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, 

dan teliti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

regresi logistik dengan bantuan SPSS 26. Alasan pengggunaan alat analisis regresi 

logistik dikarenakan variabel dependen bersifat dikotomi ( melakukan pergantian 

auditor dan tidak melakukan pergantian auditor). Asumsi normal distribution tidak 

dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel 

kontinyu ( metrik) dan kategorial ( non metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis 

dengan regresi logistik karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel 

bebasnya.  

3.6.1 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimun, maksimum, rata-rata (mean), 

standar devisiasi, varian, dan sebagainya. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mean, standar devisiasi, maksimum dan minimum. Mean 

digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar devisiasi 

digunkaan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi 



58 
 

 
 

dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang 

bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang 

digunakan. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran variabel audit delay, ukuran KAP, ukuran perusahaan, fee audit dan 

auditor switching. 

3.6.2 Uji Hipotesis Penelitian 

Data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan metode 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik 

(logistic regression) dengan bantuan aplikasi SPSS 26, karena dalam penelitian ini 

variabel bebasnya merupakan sebuah percampuran antara variabel kontinyu 

(metrik) dengan variabel kategorial (non-metrik) yang menyebabkan asumsi 

multivariate normal distribution tidak terpenuhi (Ghozali, 2018). Oleh karena hal 

tersebut, analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas data serta uji 

asumsi klasik dalam variabel bebasnya (Ghozali, 2018).  

Gujarati (2009) menyebutkan bahwa analisis regresi logistik mengabaikan 

heterokedastisitas (heteroscedasity) yang mana variabel dependen tidak 

memerlukan homokedastisitas (homoscedacity) untuk setiap variabel independen. 

Dalam SPSS, regresi logistik dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu: 

1. Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression) adalah regresi logistik 

dimana variabel dependennya berupa variabel kategorik yang terdiri dari dua 

nilai seperti : ya-tidak, benar-salah, hidup-mati dan lain-lain. 

2. Regresi Logistik Multinomial (Multinomial Logistic Regression) adalah 

regresi logistik dimana variabel dependennya berupa variabel kategorik yang 
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terdiri dari lebih dari dua nilai seperti : merah-biru-hitam, kurus-ideal-gemuk 

dan lain-lain. 

3. Regresi Logistik Ordinal (Ordinal Logistic Regression) adalah regresi logistik 

dimana variabel dependennya berupa variabel dengan skala ordinal 

(rangking). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi logistik  biner 

(binary logistic regression), dimana variabel dependennya berupa variabel 

kategorik yang terdiri dari dua nilai. Persamaan yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

AS = Auditor Switching 

 α = Konstanta 

β1 -  β4 = Koefisien variabel independen 

X1 = Audit Delay 

X2 = Ukuran KAP 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Audit fee 

e  = Error 

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
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(X) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan dalam 

populasi. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan a = 5%.  

Kaidah pengambilan keputusan: 

1. Jika nilai probabilitas (sig.) < a = 5% maka hipotesis alternatif diterima. 

2.  Jika nilai probabilitas (sig.) > a = 5% maka hipotesis alternatif  ditolak. 

3.6.2.1 Analisis Regresi Logistik 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression). Regresi logistik yaitu regresi yang digunakan 

sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan 

variabel independen, teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas data pada 

variable bebasnya (Ghozali, 2016). Analisis regresi logistik dibutuhkan dalam 

pengujian hipotetsis karena variabel dependen diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, sehingga peneliti memilih menggunakan alat uji tersebut untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel audit 

delay, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan fee audit berpengaruh terhadap 

auditor switching.  

3.6.2.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Omnibus Test) 

  Pengujian Omnibus of model coefficients digunakan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi 

variabel dependen atau tidak. Kelayakan model regresi dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of fit test. Jika nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis 0 
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tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya 

(Ghozali, 2016). 

3.6.2.3 Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel–variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada 

nilai Nagelkerke R Square. Nagelkerke R Square merupakan ukuran yang yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu 

menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square 

nilainya bervariasi antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin mendekati nilai 1 maka 

model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka 

model dianggap semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 2016: 329). 

3.6.2.4 Menilai Model Fit (overall model fit test) 

  Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) yang telah 

dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data, maka perlu dilakukan uji ini. 

Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan alternative, L ditransformasikan menjadi -2 LogL. 
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Output SPSS memberikan dua nilai -2 LogL yaitu satu untuk model yang hanya 

memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan 

bebas. 

Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal dengan nilai -2LogL pada 

langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan 

data (Ghozali, 2012:340). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan 

pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, sehingga penurunan model 

Log Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik (Ghozali, 2016). 

3.6.2.5 Clasification Table 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan 

oleh perusahaan. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen 

dalam hal ini berganti (1) dan tidak berganti (0), sedangkan pada baris 

menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen berganti (1) 

dan tidak berganti (0). 

3.6.2.6 Pengujian Regresi Logistik secara Parsial (Uji T) 

  Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secar individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Adapun prosedur uji statistik t adalah setelah 

melakukan perhitungan terhadap thitung, kemudian membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebgai berikut:  

a. apabila thitung > ttabel dan tingkat signifikansi (α = 5%) < 0,05 maka Ho yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara 
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persial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial variabel 

independen berpengaruh signifikan tehadap variabel dependen. 

b. Apabila thitung < ttabel dan tingkat signifikansi (α = 5%) > 0,05 maka Ho 

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil pengujian yang telah dilakukan 

dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel audit delay 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan BUMN 

secktor Jasa non Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020. Apabila auditor terlalu 

lama menyelesaikan laporan auditnya, perusahaan lebih mempertimbangkan 

keinginannya untuk mengganti auditor. Jika perusahaan mengganti auditor, 

maka auditor yang baru perlu melakukan pemahaman atas bisnis perusahaan 

dan risikonya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan jika perusahaan 

tetap menggunakan auditor yang lama. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan BUMN 

secktor Jasa non Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020. Semua auditor memiliki 

pandangan secara menyeluruh dan memiliki kualitas audit dalam menilai 

kelangsungan hidup perusahaan, sehingga auditor akan selalu obyektif 

terhadap pekerjaannya. Perusahaan yang menggunakan KAP big 4 maupun 
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KAP non big 4, opini yang didapat akan serupa sesuai dengan standar audit 

yang telah ditetapkan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan BUMN secktor Jasa non Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020. Penelitian 

ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang diukur 

berdasarkan total aset yang dimiliki, maka  tidak  mempengaruhi perusahaan 

untuk memilih auditor Big Four. Hal ini dikarenakan semakin besar 

perusahaan akan semakin besar biaya yang harus dkeluarkan oleh perusahaan 

untuk melakukan auditor switching yang termasuk dalam Big Four. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

audit fee berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan BUMN 

secktor Jasa non Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa audit fee yang didapat oleh auditor mempengaruhi 

kualitas audit dari auditor eksternal yang telah dipilih oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan hubungan antara biaya audit dan pilihan auditor adalah lurus, 

perusahaan yang berada pada tingkat yang berbeda secara finansial berarti 

kapasitas mereka untuk juga mengeluarkan biaya akan sangat berbeda. 

Sebagian besar perusahaan tidak dapat menangani biaya menyewa 4 auditor 

besar karena biaya yang dibebankan. 
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5. Hasil pengujian Adjusted R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0.343. 

Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dependen Auditor Switching dapat 

dijelaskan sebesar 34% terhadap variasi variabel auditor switching.  

Sedangkan sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

diukur dalam model regresi ini, faktor-faktor lain yang mungkin dapat 

menjelaskan pengaruh variabel auditor switching berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu yaitu pergantian manajemen, audit tenure, dll.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti serta dapat 

menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  peneliti  selanjutnya  diantaranya,  sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian di perusahaan 

BUMN sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu menggambarkan 

tingkat Auditor Switching yang ada di Indonesia. 

2. Periode penelitian hanya menggunakan 5 tahun pengamatan dari 2016 

hingga 2020,  karena  untuk  tahun  2021  perusahaan  yang  terdaftar  di  

BEI  secara keseluruhan belum menerbitkan annual report, sehingga hasil 

yang diperoleh kurang menggambarkan kondisi saat ini. 

5.3 Saran 

Setelah menganalisis hasil penelitian ini maka, saran yang dapat diberikan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  Perusahaan  BUMN  sector  Jasa  non  Bank  dan  Lembaga  
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Keuangan Lainnya agar dapat memperhatikan audit delay, ukuran KAP, 

ukuran perusahaan dan audit fee sebelum melakukan auditor switching. 

2. Berdasarkan keterbatasan mengenai jumlah sampel pada penelitian ini, 

saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebaiknya menambah jumlah sampel 

penelitian dengan memperluas periode pengamatan dan dengan kriteria yang 

berbeda. 

3. Bagi   penelitian   selanjutnya   diharapkan   supaya   menggunakan   

sampel perusahaan di sektor lain atau mengambil dari keseluruhan sektor 

usaha yang terdaftar di BEI supaya memperoleh hasil yang lebih valid. 
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LAMPIRAN 1 

Sampel Penelitian 

NO KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

3 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

4 PTPP PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk 5 TLKM PT Telkom (Persero) Tbk 

6 WSKT PT. Waskita Karya (Persero) Tbk 

7 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

Sumber : IDX (Data Olahan sekunder 2020) 
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LAMPIRAN 2 

Tabulasi Data Penelitian 

No 
Kode 

Emiten 

Nama 

Perusahan 
Tahun 

AS 

(Y) 

AD 

(X1) 

UK 

(X2) 

UP 

(X3) 
AF(X4) 

1 ADHI 

PT.  Adhi 

Karya 

Persero Tbk 

2016 1 45 0 30,63 20,46 

2017 0 46 0 30,98 20,57 

2018 1 84 0 31,04 20,91 

2019 0 99 0 31,23 21,00 

2020 0 90 0 31,27 25,25 

2 JSMR 

PT. Jasa 

Marga 

(Persero) 

TBK 

2016 0 31 1 24,70 21,38 

2017 0 31 1 25,10 21,38 

2018 0 67 1 25,14 21,28 

2019 0 108 1 32,23 21,95 

2020 1 85 1 32,28 22,03 

3 PTPP 

PT. 

Pembangunan 

Perumahan 

(Persero) Tbk 

2016 1 51 0 31,07 20,44 

2017 1 51 1 31,36 20,72 

2018 1 51 0 31,59 20,21 

2019 0 51 0 31,66 20,31 

2020 1 68 0 31,61 20,67 

4 TLKM 
PT. Telkom 

(Persero) Tbk 

2016 0 61 1 32,82 24,36 

2017 0 71 1 32,92 24,50 

2018 0 119 1 32,96 24,72 

2019 0 146 1 33,03 24,80 

2020 0 119 1 33,14 24,90 

5 WIKA 

PT. Wijaya 

Karya 

(Persero) Tbk 

2016 1 52 0 24,17 20,33 

2017 1 58 1 24,55 21,13 

2018 1 67 0 24,80 20,62 

2019 0 72 0 24,85 20,64 

2020 0 74 0 24,94 20,72 

6 WSKT 

PT. Waskita 

Karya 

(Persero) Tbk 

2016 1 45 0 31,75 21,01 

2017 1 66 1 32,21 21,47 

2018 0 51 0 32,45 21,89 

2019 0 112 0 32,44 22,06 

2020 0 83 0 32,29 21,97 

7 GIAA 

PT. Garuda 

Indonesia 

(Persero) Tbk  

2016 1 69 1 31,61 22,38 

2017 0 52 1 31,62 22,44 

2018 1 87 0 31,72 22,32 



 
 

 
 

2019 1 87 1 31,79 22,66 

2020 0 196 1 32,67 22,23 

Sumber: IDX (Data Sekunder yang diolah, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Auditor Switching 35 0 1 .43 .502 

Audit Delay 35 31 196 75.57 33.690 

Ukuran KAP 35 0 1 .49 .507 

UkuranPerusahaan 35 24.17 33.14 30.3038 3.11538 

Audit Fee 35 20.21 25.25 21.8783 1.49984 

Valid N (listwise) 35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

Hasil Uji Overall Model Fit 

-2Log likelihood awal 

(block number = 0) 
47,804 

-2Log likelihood akhir 

(block number = 1) 
37,437 

 

Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 47.804 -.286 

2 47.804 -.288 

3 47.804 -.288 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 47.804 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

Block 1: Method = Enter 

 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Audit 

Delay 

Ukuran 

KAP UkuranPerusahaan 

Audit 

Fee 

Step 

1 

1 38.673 10.306 -.010 .438 .162 -.685 

2 37.579 16.767 -.011 .804 .205 -1.051 

3 37.475 19.662 -.011 .942 .219 -1.210 

4 37.473 20.060 -.011 .959 .221 -1.232 

5 37.473 20.067 -.011 .960 .221 -1.232 

6 37.473 20.067 -.011 .960 .221 -1.232 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 47.804 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

 

 



 
 

 
 

          LAMPIRAN 5 

Hasil Goodness of Fit Test 

 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 

1 7.623 7 .367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

          LAMPIRAN 6 

 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 37.473
a
 .256 .343 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 7 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Auditor Switching 

Percentage 

Correct 

 Tidak 

Melakukan Melakukan 

Step 

1 

Auditor 

Switching 

Tidak 

Melakukan 

17 3 85.0 

Melakukan 6 9 60.0 

Overall Percentage   74.3 

a. The cut value is .500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 8 

 

Hasil Regresi Logistik 

 

             Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Audit Delay -.011 .015 .539 1 .463 .989 

Ukuran KAP .960 1.017 .891 1 .345 2.611 

UkuranPerusahaan .221 .148 2.224 1 .136 1.247 

Audit Fee -1.232 .623 3.908 1 .048 .292 

Constant 20.067 11.424 3.085 1 .079 518539028.635 

a. Variable(s) entered on step 1: Audit Delay, Ukuran KAP, UkuranPerusahaan, 

Audit Fee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 9 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 10.330 4 .035 

Block 10.330 4 .035 

Model 10.330 4 .035 
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