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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, audit 

delay, audit fee, pergantian manajemen terhadap auditor switching dengan 

reputasi sebagai pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, secara parsial dan simultan. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan dengan teknik sampel yaitu 

purposive sampling sehingga diperoleh 20 sampel perusahaan dengan 3 tahun 

pengamatan dan diperoleh 60 observasi. Teknik analisis dilakukan dengan teknik 

analisis regresi logistik menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa opini audit, audit delay dan 

audit fee berpengaruh signifikan terhadap auditor switching dan variabel 

pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

Sementar untuk variabel moderasi reputasi auditor hanya mampu memperlemah 

hubungan opini audit terhadap auditor switching, dan reputasi auditor tidak 

mampu memoderasi pengaruh variabel audit delay, audit fee, pergantian 

manajemen terhadap auditor switching. hasil uji R
2
 menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel moderasi dan variabel bebas berkontribusi terhadap variabel 

terikat sebesar 58.2% dan 41,8% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci : Auditor Switching Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian 

Manajemen Dan Reputasi Auditor  
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FACTORS AFFECTING THE AUDITOR SWITCHING WITH 

REPUTASI AS MODERATING 

(Empirical Study on Banking Companies Listed on the Indonesia Stock 

Exchange for the 2018-2020 period) 

 

By :  

Titin Khairani 

 

ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of audit opinion on audit delay, 

audit fee, management changes to auditor switching with a reputasi as 

moderating in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 

2018-2020 periode, partially and simultaneously. The sample in this study is 

banking companies, with sample technique, namely purposes sampling so that 20 

samples of companies with 3 years of observation were obtained and 60 

observations were obtained, the analysis technique was carried out by logistic 

regression analysis techniques using the SPSS version 26 application. The result 

showed that partially the  audit opinion, audit delay and audit fees had an effect 

significant effect on auditor switching and management change variable has no 

significant effect on auditor switching. while the moderating variabel for auditor 

reputation is only able to weaken the relationship between audit opinion and 

auditor switching, and auditor reputation is not able to moderate the effect of the 

audit delay variable, the audit fee, management change on auditor switching. The 

results of R
2 

test show that the influence of the moderating variable and the 

independent variable contributes to dependent variable of 58,2% and 41,8% 

explained other variables that were not studied. 

Keywords : Auditor Switching, Opinion Audit, Audit Delay, Audit Fees, 

Management Change and Auditor Reputation 

 

  



 
 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan 

atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, 

kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam 

penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW 

yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapa 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Auditor Switching Dengan Reputasi Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). 

  Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan 

kepada Ayahanda Suwito dan Ibunda Wahyuni yang selalu mensupport, 

mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan kemampuan, waktu dan kesempatan. Namun penulis berharap skripsi 

ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. 



 
 

iv 

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan 

bantuan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan perasaan yang tulus 

peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru.  

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

5. Ibu Dr. Juliana, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Pekanbaru serta penasehat akademik dan dosen konsultasi yang 

telah banyak memberikan waktu dan ilmu dalam proses perkuliahan 

berlangsung. 

7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 



 
 

v 

 

8. Ibu Hj Prof. Dr. Leny Nofianty MS., S.E., M.Si., Ak,CA. Selaku dosen 

pembimbing proposal dan skripsi yang telah membantu, membimbing, 

mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Bapak Dr. Mulia Sosiady, S.e, MM, Ak selaku Penasehat Akademik yang 

selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Seluruh Bapak dan Ibudosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau Pekanbaru yang telah memberikan 

banyak ilmu pZengetahuan selama proses perkuliahan. 

11. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

12. Kedua orang tua ku tersayang Ayahanda Suwito dan Ibunda Wahyuni yang 

selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan. Terimakasih banyak 

untuk semua nasehat, do’a, semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti 

yang selalu bapak dan mamak berikan kepada penulis sehingga dapat 

menghantarkan penulis pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal 

apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu mendoakan 

bapak dan mamak selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT. 

13. Teman-teman yang selalu memotivasi, saling bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas sebaik mungkin, saling mensupport satu sama lain  

M.Azmi, Fitri Ayu Ningsih, Rohaliza, Haikal Amar Huda, Ayu Wantika dan 



 
 

vi 

 

Mahdalena Alfitri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada 

kalian. 

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

   Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu 

karya yang bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada 

umumnya. 

 Pekanbaru,   Mei 2022 

 Penulis 

 

 Titin Khairani 

 

 

 

 

 

  



 
 

vii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

ABSTRAK .................................................................................................  i  

KATA PENGANTAR ...............................................................................  iii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL......................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  xiii 

BAB I  PENDAHULUAN .........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah.......................................................................  13  

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................  14 

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................  14 

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................  16 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................  18 

2.1 Grand Teori.................................................................................  18 

2.1.1 Teori Keagenan ...............................................................  18 

2.1.2 Opini Audit .....................................................................  24 

2.1.3 Audit Delay .....................................................................  27 

2.1.4 Audit Fee .........................................................................  30 

2.1.5 Pergantian Manajemen ...................................................  33 

2.1.6 Peraturan Pemerintah mengenai Auditor Switching .......  34 

2.1.7 Auditor Switching ...........................................................  37 

2.1.8 Reputasi Auditor .............................................................  40 

2.1.9 Audit Menurut Pandangan Islam ....................................  41 

2.1.10 Bura Efek Indonesia........................................................  44 

2.1.11 Perbankan........................................................................  45 

2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................................  49 

2.3 Keranga Berpikir ........................................................................  51 

2.4 Hipotesis Penelitian ....................................................................  52 



 
 

viii 

 

2.4.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching ........  52 

2.4.2 Pengaruh Audit Delay terhadap Auditor Switching ........  53 

2.4.3 Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching ............  54 

2.4.4 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor  

Switching .........................................................................  55 

2.4.5 Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini 

Audit terhadap Auditor Switching...................................  56 

2.4.6  Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit 

Delay terhadap Auditor Switching ..................................  57  

2.4.7 Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit 

Fee terhadapp Auditor Switching ....................................  58 

2.4.8 Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh 

Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching .......  60 

2.4.9 Pengaruh Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, 

Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching .......  61 

2.4.10 Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini 

Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen 

terhadap Auditor Switching .............................................  63 

 

BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  66 

3.1 Desain Penelitian ........................................................................  66 

3.1.1 Tujuan Studi .................................................................  66 

3.1.2 Jenis Investigasi ............................................................  66 

3.1.3 Tingkat Intervensi.........................................................  67 

3.1.4 Situasi Studi ..................................................................  67 

3.1.5 Unit Analisis .................................................................  67 

3.1.6 Horizon Waktu .............................................................  68 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....................................................  68 

3.3 Teknik Pengumpulan Data ........................................................  69 

3.4 Populasi dan Pengambilan Sampel ...........................................  69 

3.4.1  Populasi .......................................................................  69 



 
 

ix 

 

3.4.2 Pengambilan Sampel ....................................................  71 

3.5  Variabel Penelitian ...................................................................  74 

3.5.1 Variabel Independen .....................................................  74 

3.5.2 Variabel Moderasi ........................................................  75 

3.5.3 Variabel Dependen .......................................................  76 

3.6 Teknik Analisa Data ..................................................................  78 

3.6.1 Statistik Deskriptif ........................................................  78 

3.6.2 Uji Hipotesis Penelitian ................................................  79 

3.6.3 Uji Statistik ...................................................................  80 

3.6.4 Regresi dengan MRA (Moderated Regression Analysis) 82 

3.6.5 Uji Parsial (t-test) .........................................................  84 

3.6.6 Uji Simultan (F-test) .....................................................  85 

 

BAB IV  HASIL  DAN PEMBAHASAN.................................................  87 

4.1 Hasil Penelitian ...........................................................................  87 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .............................................  87 

4.1.2 Sampel ............................................................................  88 

4.2 Metode Analisis ..........................................................................  90 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif  ...........................................  90 

4.2.2 Menilai Keseluruhan Model ...........................................  92 

4.2.3 Menguji Kelayakan Model .............................................  93 

4.2.4 Pengujian Koefisien Determinasi ...................................  94 

4.2.5 Multikolinearitas .............................................................  95 

4.2.6 Uji Matriks Klasifikasi....................................................  96 

4.2.7 Regresi dengan MRA (Moderated Regression Analysis)  98 

4.3 Uji Hipotesis ...............................................................................  101 

4.3.1 Uji Parsial (Uji T) ...........................................................  101 

4.3.2 Uji Simultan (Uji F) ........................................................  104 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................  106 

 

  



 
 

x 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................  119 

5.1 Kesimpulan .................................................................................  119 

5.2 Keterbatasan Penelitian ..............................................................  124 

5.3 Saran ...........................................................................................  124 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  126 

LAMPIRAN ...............................................................................................  134 

  



 
 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu ..............................................................  49  

Tabel 3.1  Daftar Populasi.......................................................................  70 

Tabel 3.2  Daftar Sampel ........................................................................  73 

Tabel 3.3  Definisi Operasional Variabel................................................  73 

Tabel 4.1  Penentuan Jumlah Sampel .....................................................  88 

Tabel 4.2  Sampel Penelitian...................................................................  89 

Tabel 4.3  Hasil Statistik Deskriptif ........................................................  90 

Tabel 4.4  Hasil Uji Overall Model Fit ...................................................  93 

Tabel 4.5  Hasil Goodness of Fit Test .....................................................  94 

Tabel 4.6  Hasil Koefisien Determinasi ..................................................  95 

Tabel 4.7  Uji Multikolinearitas ..............................................................  96 

Tabel 4.8  Classification Table ...............................................................  97 

Tabel 4.9  Uji Regresi Logistik dengan MRA ........................................  99 

Tabel 4.10  Omnibus Test of Model Coefficients Regresi Logistik .........  104 

Tabel 4.11  Omnibus Test of Model Coefficients MRA...........................  105 

 

 

  



 
 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Penelitian terdahulu  ................................................................  51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Sampel Penelitian ...............................................................  134 

Lampiran 2  Proses Pengambilan Sampel ...............................................  135 

Lampiran 3  Tabulasi Data Penelitian .....................................................  138 

Lampiran 4  Hasil Statistik Deskriptif ....................................................  141 

Lampiran 5  Hasil Uji Overall Model Fit................................................  142 

Lampiran 6  Hasil Goodness of Fit Test  ................................................  143 

Lampiran 7  Hasil Koefisien Determinasi  .............................................  144 

Lampiran 8  Hasil Uji Multikolinearitas .................................................  145 

Lampiran 9  Hasil Matriks Klarifikasi ....................................................  146 

Lampiran 10  Hasil Regresi Logistik  .......................................................  147 

Lampiran 11  Hasil MRA (Moderated regression Analysis) ....................  148 

Lampiran 12  Hasil Uji Simultan Tanpa Moderasi ...................................  149 

Lampiran 13  Hasil Uji Simultan dengan Moderasi .................................  150 



 

1 

 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap entitas yang telah mencatatkan porsi sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) wajib mendistribusikan laporan keuangan entitas secara umum. 

Laporan entitas sebagai dasar untuk memutuskan atau mengevaluasi posisi 

moneter dan pelaksanaan fungsional organisasi. Laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh entitas memberikan data tentang kondisi keuangan organisasi 

kepada para pembaca laporan anggaran, baik dari pertemuan-pertemuan yang 

digunakan sebagai alasan pengarahan, maupun untuk pertemuan-pertemuan 

internal sebagai tanggung jawab pengurus mengenai pengelolaan harta kekayaan 

yang dimiliki oleh organisasi (Astrini, 2013). Pentingnya laporan anggaran bagi 

pihak eksternal maupun internal maka diperlukan laporan keuangan yang akurat 

dan telah diaudit oleh auditor independen terutama KAP Big Four.  

Audit merupakan sebuah proses sistematik dalam mendapatkan dan 

menilai  buti-bukti secara faktual sehubungan dengan pernyataan-pernyataan atas 

tindakan tentang kegiatan operasional pada suatu instansi atau perusahaan, dengan 

maksud untuk memutuskan tingkat kesamaan antara pernyataan-pernyataan yang 

klien (Artati, 2016). Pemilihan pihak eksternal untuk jasa audit didasari oleh 

undang-undang Nomor 13/POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Agar Kantor 

Akuntan Publik beserta auditor dengan perusahaan atau instansi terhindar dari 
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kenyamanan hubungan kerja yang mengakibatkan auditor kehilangan 

independensinya maka diperlukan pergantian auditor atau auditor switching. 

Fenomena mengenai auditor switching yang terjadi di dunia perbankan 

salah satunya yaitu pada kasus di Bank Tabungan Negara Tbk. PT Bank 

Tabungan Negara menjadi salah satu dari tujuh bank yang disebut memiliki 

masalah pengawasan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II 

tahun 2019, dalam kasus jual beli secara piutang yang mengakibatkan kredit 

macet pada PT Batam Island Marina (BIM) dari Bank BTN ke PT Pusat 

Pengelolaan Aset dana pembelian berasal dari kredit yang diberikan oleh BTN ke 

PT Pusat Pengolahan Asset (PPA). PT BIM mengajukan kredit modal kerja 

kepada Bank BTN sebesar Rp100 miliar. namun jaminan aset senilai Rp400 

miliar tidak valid dan lebih rendah nilainya dari yang diajukan. Adanya kerugian 

Negara dalam pemberian kredit yang melibatkan Bank BTN, PT PPA dan PT 

BIM ini menjadi titik fokus BPK. Dalam laporan itu secara rinci menyebutkan 

permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

seperti transaksi pembelian cessie piutang PT Bank Tabungan Negara kepada PT 

Batam Island (dalam pailit) dan PT BIM sebesar Rp 234,00 miliar yang tidak 

wajar. Namun hasil audit dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang 

berafiliasi pada KAP the big four Ernst and Young (EY)  menyatakan  opini wajar 

tanpa pengecualian, dan ternyata ada modus rekayasa laporan keuangan sehingga 

terlihat lebih baik dari kenyataannya.  

Bukan hanya itu saja permasalah yang ada di bank BTN,  pada selasa 6 

oktober 2020 kejaksaan agung menetapkan mantan direktur utama BTN Maryono 
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sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 2 perusahaan swasta 

yaitu PT Pelangi Putera Mandiri (PPM) pada tahun 2014 sebesar Rp 117 miliar 

dan PT Titanium Property (PT TP) pada tahun 2013 sebesar Rp 160 miliar, 

tindakan korupsi mulai dicurigai sejak kedua perusahaan swasta tersebut 

mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit (collectability 5). Oleh karena 

itu, Kejaksaan Agung memeriksa Divisi Audit Internal Bank BTN dan Kejaksaan 

juga meminta keterangan dari Audit Eksternal yang mengaudit Bank BTN yaitu 

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi pada KAP the big four 

Ernst and Young (EY) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Bank 

BTN dari tahun 2013 hingga 2020 tidak mengganti KAP nya yaitu KAP 

Purwantono, Sungkoro dan Surja dan auditor nya selalu memberikan opini wajar 

tanpa pengecualian disaat bank BTN sedang terjerat kasus dan melakukan 

kecurangan (Sitanggang, 2020). 

Kasus selanjutnya yaitu pada Bank Harda Internasional, bulan Agustus 

tahun 2020 silam Bank Harda Internasional terjerat kasus produk ilegal yaitu FTC 

(Forward Trade Confirmation) atau kontrak jual beli saham yang dipasarkan ke 

nasabah Bank Harda dengan memberikan janji bunga tinggi. Jika bunga deposito 

Bank Harda ditawarkan pada level 8%, untuk produk FTC bunganya mencapai 

10% untuk dana dibawah Rp5 miliar dan 11% untuk dana di atas Rp 5 miliar. 

Bukan hanya itu beberapa oknum pegawai juga menawarkan investasi di sejumlah 

anak perusahaan PT HPP (Hakim Putra Perkasa) ini telah menyalahi aturan sebut 

OJK karena ini bukan merupakan produk bank, menurut keterangan manajemen 

bahwa mereka akan menindaklanjuti kepada beberapa oknum pegawai yang  
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melakukan hal tersebut, namun menurut keterangan dari internal audit mereka 

sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, dari pernyataan berbeda di dua belah 

tersebut menimbulkan keganjalan, sementara di tahun 2020 Bank Harda 

Internasional melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik yaitu KAP Kokasih, 

Nurdiyaman, mulyadi, tjahjo dan Rekan dengan opini yang dikeluarkan oleh 

auditor wajar tanpa pengecualian, yang sebelumnya pada tahun 2019 diaudit oleh 

KAP Gani Sigiro dan Handayani (Wiratmini, 2020). 

Kasus selanjutnya juga terjadi di PT Bank Riau Kepri yang terungkap 

bulan maret 2021 mengenai kasus 3 pimpinan cabang Bank Riau Kepri beserta 

teller yang menjadi tersangka kasus pencurian dana nasabah sebesar 1,3 miliar 

yang dilakukan di tahun 2015 selanjutnya ada lima tersangka yang terjerat kasus 

korupsi kredit fiktif Bank Riau Kepri (BRK) sebesar Rp 43 miliar. Seorang dari 

tersangka merupakan mantan kepala cabang pembantu Bank Riau Kepri Dalu-

Dalu, Rokan Hulu, Riau. Kelima tersangka menggunakan uang Negara sebesar Rp 

32 miliar dengan modus pinjaman atau kredit fiktif. Dalam melancarkan aksinya, 

para pelaku meminjam kartu tanda penduduk (KTP) kelompok petani sawit di 

Kabupaten Rokan Hulu. Akibat perbuatan kelima tersangka, jaksa menjerat 

mereka dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor  31 Tahun 

1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kredit umum perorangan itu 

dicairkan sekitar Rp 43 miliar kepada 110 debitur. 

Pada umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam 

KTP dan KK, celakanya para debitur tidak pernah menerima pencairan kredit. 
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Mereka hanya menerima sekitar Rp100.000 hingga Rp500.000 karena telah 

meminjamkan KTP dan KK untuk pencairan kredit. Kuat dugaan pegawai Bank 

Riau Kepri yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit, 

diketahui kredit tersebut macet ketika pihak Bank Riau melakukan penagihan dan 

ternyata sebagian besar debitur tidak melakukan pengajuan kredit. Pada tahun 

2014 PT Bank Riau Kepri diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Madapura dan 

rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian sementara saat itu PT Bank Riau 

Kepri sedang melakukan manipulasi mengenai kredit fiktif hal ini terjadi mungkin 

adanya kenyamanan hubungan antara auditor dan perusahaan tersebut.  

Di Tahun 2015 laporan Bank Riau diaudit oleh KAP Eka Masni 

Bustaman dan rekan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Auditor 

switching yang terjadi dari tahun 2014 ke 2015 mungkin disebabkan karena  ingin 

memilih reputasi auditor yang lebih baik, hal ini bisa dari audit fee yang diberikan 

selisih 22 juta dari tahun 2014 tujuannya untuk membuat pemerintah dan 

masyarakat percaya. PT Bank Riau Kepri merupakan instansi dibidang perbankan 

yang melakukan auditor switching secara voluntary (sukarela), dilihat dari  

laporan keuangan tahun 2014 yang diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud 

Modopuro dan Rekan, tahun 2015 diaudit oleh KAP Eka Masni, Bustaman dan 

Rekan dan tahun 2016 diaudit oleh KAP Sri Elly Sugeng dan Rekan yang selalu 

mendapat opini  wajar tanpa pengecualian (Radja, 2021).  

Adapun peraturan yang mengatur pergantian auditor atau auditor 

switching , yaitu PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak 

lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya 
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berlaku bagi Akuntan Publik (AP), yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. 

Setelah melakukan jasa audit atas informasi keuangan histori terhadap suatu 

perusahaan selama 5 tahun berturut-turut AP diwajibkan melakukan cooling-off 

selama 2 tahun berturut-turut. Setelah periode cooling-off selesai, maka AP dapat 

kembali memberikan jasa audit yang dimaksud dalam AP dapat kembali 

memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud 

dalam PP No.20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dan 

dana pensiun perusahaan  asuransi/reasuransi dijelaskan pada pasal 11 ayat (2). 

Pada tahun 2017 OJK mengeluarkan peraturan mengenai auditor 

switching di dalam POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa 

Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai 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 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, 2 dan 3). Dalam peraturan tersebut, 

diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit 

untuk Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sedangkan 
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pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi komite 

audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK. 

Profesi akuntan beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

mengarahkan seorang akuntan publik memiliki komitmen untuk memeriksa 

laporan keuangan dan melaporkannya. Jika laporan keuangan yang telah diperiksa  

dianggap kurang dapat dipercaya untuk memenuhi permintaan klien, maka akan 

mendorong terjadinya pergantian auditor untuk mendapatkan hasil audit yang 

lebih baik. Pentingnya tugas auditor tersebut maka auditor harus menjaga kualitas 

audit yang dihasilkan. Dalam menjaga kualitas audit, auditor harus memiliki 

independensi.  

Menurut Mulyadi (2014) independensi adalah sikap mental yang bebas 

dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, 

independensi merupakan kunci utama dalam menilai kewajaran suatu laporan 

keuangan. Auditor harus menjaga independensi yang dimilikinya dan menghindari 

hal-hal yang dapat mengurangi independensi auditor. Hubungan kerja yang lama 

antara klien dengan auditor dapat mengurangi independensi auditor, hal ini 

disebabkan mulai timbulnya rasa nyaman dan expensive familitary yang terjalin 

antara auditor dan klien sehingga auditor lebih mengidentifikasikan dirinya 

terhadap kepentingan klien.  

Dengan adanya peraturan mengenai pergantian auditor (auditor 

switching) secara wajib (mandatory) di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik 

karena pemeriksaan laporan keuangan oleh seorang auditor yang bertujuan untuk 
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menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 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 financial distress, 

kegagalan manajemen, perubahan kepemilikan, pergantian manajemen, dan 

sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya audit fee, kualitas audit, audit delay, 

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. 

Opini audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi auditor 

switching. Opini audit adalah penilaian dari auditor eksternal untuk pemeriksaan  

atas  laporan keuangan. Dimana opini audit sangat penting sebagai dasar 

pertimbangan penggunaan laporan keuangan. Menurut (Nawalin dkk., 2017) 

ketika perusahaan gagal memberikan yang baik dalam upaya gagal menerima 

pendapat wajar tanpa pengecualian, maka  perusahaan akan mencari cara untuk 

mempertahankan pendapat tersebut.  

Audit delay juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

terjadinya auditor switching. Audit delay adalah jangka waktu yang digunakan 

auditor  untuk  mengaudit laporan keuangan, mulai  dari  tanggal penutupan buku 

laporan keuangan sampai  dengan penandatanganan laporan audit. Kebanyakan 

Manajer berkeinginan dapat memberikan informasi laporan keuangan perusahaan 

secepat mungkin kepada publik (Agustina dkk., 2017). Ketepatan waktu publikasi 

laporan keuangan auditan kepada pihak publik akan memaksimalkan manfaat 
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laporan keuangan, namun jika terjadi keterlambatan laporan maka relevasi 

informasi tersebut akan hilang sehingga akan menimbulkan dampak negatif 

berupa tanggapan kurang baik dari pelaku pasar modal (Putra dan Sukirman 

2014). 

Audi fee termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi auditor  

switching. Audit fee merupakan imbalan atas jasa yang diterima auditor sebagai 

tenaga profesional yang memberikan jasanya kepada perusahaan klien. Ketika  

biaya audit yang dikeluarkan dianggap tidak sesuai dengan manajer, maka 

manajer akan mencoba mengubah auditornya ke KAP yang memiliki penawaran 

yang lebih baik. Ketika biaya audit melebihi batas kewajaran, perusahaan akan 

berusaha mencari auditor yang memiliki penawaran yang lebih rendah meskipun 

harus melepaskan auditor yang biasa mereka gunakan (sari dan Widanaputra 

2016). 

 Pergantian manajemen suatu perusahaan bisa menjadi penyebab 

terjadinya auditor switching. Pergantian manajemen adalah pergantian pimpinan 

direksi yang dihasilkan dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

atau pimpinan tersebut yang memutuskan untuk mengundurkan diri.  Apabila  

perusahaan melakukan perubahan pimpinan direksi baik komisaris maupun 

direktur, maka berbagai kebijakan seperti  keuangan, akuntansi, dan pemilihan 

KAP  juga akan mengalami perubahan.   

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak sesuai 

mengenai faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Penelitian yang 

dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanty (2016), Putra dan Suryanawa 
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(2016) menyatakan bahwa setelah menerima opini selain  unqualified opinion, 

perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti auditornya atau kantor 

akuntan publik. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fajrin  (2015) serta patriwitri dan Yadnyana (2015) yang menunjukkan bahwa 

opini audit tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan klien untuk melakukan 

pergantian auditor. Penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa 

audit delay mempengaruhi penyebab terjadinya pergantian auditor, memiliki 

kesenangan dengan penelitian Kasih dan sari (2017) bahwa audit delay tidak 

mempengaruhi auditor switching. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014), Candradewi dan Gayatri 

(2019) yang menyatakan bahwa audit fee berpengaruh terhadap auditor switching. 

Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Sari. dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa audit fee tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nyukawanika (2014), Pawitri dan Yadyana (2015) 

serta Saputra (2017) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh 

pada auditor switching pada penelitian lain mendapat hasil yang berbeda yaitu 

penelitian dari Ali (2015) yang meneliti pengaruh pergantian manajemen pada 

auditor switching yang dilakukan di  Bahrain Bourse dengan menggunakan 

kuesioner dalam penelitiannya mendapat hasil yang bertolak belakang dimana 

tidak terdapat pengaruh pergantian manajemen pada auditor switching.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mahantara (2013), Yasmin (2013) 

menunjukkan hasil bahwa reputasi auditor dapat mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang 
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Candradewi dan Gayattri (2019) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap pergantian auditor dan penelitian yang dilakukan oleh 

Qamari dan Suryandary (2019) menunjukkan bahawa Reputasi Auditor tidak 

berpengaruh dan bukan merupakan variabel moderasi dari auditor switching.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Qomari dan Suryandari (2019) 

dengan judul penelitian The Roles of Auditor’s Reputation in Moderating the 

Factors Affecting dengan menambah 1 (satu) variabel independen yaitu variabel 

pergantian manajemen, dengan alasan dari beberapa Penelitian yang dilakukan 

oleh Nyukawanika (2015), Pawitri dan Yadyana (2015) Saputra (2017) serta 

Candradewi dan Gayattri (2019) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen 

berpengaruh pada auditor switching dan Agency theory atau teori keagenan yaitu 

menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. 

Perbedaan pendapat antara principal dan agent menyebabkan agensi terjadi di 

suatu perusahaan Jensen dan Meckling (1976) dalam Nikmah (2014) juga 

menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan 

informasi asimetri antara principal dan agent, karena ada nya konflik kepentingan 

antara manajer (agent) dan shareholder (principal) itulah yang memicu terjadinya 

pergantian manajemen, perusahaan membutuhkan jasa audit yang berkualitas 

tinggi, sehingga perusahaan akan memilih auditor yang tepat pada kondisi tertentu 

seperti asimetri informasi dan masalah keagenan (Tu,2012) 

Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai auditor switching adalah 

banyaknya kasus fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai auditor switching 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya opini audit, audit fee, audit 
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delay, dan  pergantian manajemen. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya bahwa auditor switching dilakukan pada perusahaan manufaktur, 

perdagangan, jasa terutama dibidang perbankan. Perusahaan perbankan menjadi 

objek dalam penelitian ini karena peranan perbankan dalam memajukan sebuah 

negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank. Perbankan merupakan badan usaha 

yang bertugas sebagai  penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank sebagai lembaga keuangan 

dengan sumber dana masyarakat dengan tingkat regulasi yang tinggi (highly 

regulated) sebagaimana diatur oleh bank Indonesia. Pentingnya peran bank di 

masyarakat tentunya membuat masyarakat jeli dalam memilih bank yang 

berkualitas untuk dapat menjaga dana yang dititipkan pada bank  tersebut. 

Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk meneliti kembali 

faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan, karena 

penelitian yang telah banyak dilakukan oleh penelitian lainnya belum 

menunjukkan hasil yang konsisten adapun motivasi lain yaitu apabila manajemen 

mendapat opini selain unqualified opinion akan langsung mengganti auditornya 

walaupun tindakan mengganti  auditor tidak berpengaruh terhadap opini yang 

dikeluarkan oleh auditor pengganti dan laporan keuangan yang berafiliasi dengan 

KAP big four yang memiliki kualitas lebih tinggi dari KAP non big four tetap 

melakukan auditor switching walaupun belum sampai 5 tahun. 

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Auditor Switching 
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Dengan Reputasi Auditor Sebagai  Pemoderasi”(Studi empiris Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI di tahun 2018-2020). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Auditor Switching ? 

2. Apakah Audit Delay berpengaruh terhadap  Auditor Switching ? 

3. Apakah Audit Fee berpengaruh terhadap  Auditor Switching ? 

4. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap Auditor 

Switching ? 

5. Apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi Pengaruh Opini Audit 

terhadap Auditor Switching ? 

6. Apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi Pengaruh Audit Delay 

terhadap Auditor Switching ? 

7. Apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi Pengaruh Audit Fee 

terhadap Auditor Switching ? 

8. Apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi Pengaruh Pergantian 

Manajemen terhadap Auditor Switching ? 

9. Apakah Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen 

berpengaruh terhadap  Auditor Switching ? 

10. Apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi Pengaruh Opini Audit, 

Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen  berpengaruh terhadap  

Auditor Switching ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ain adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Audit Delay terhadap  Auditor Switching 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pergantian Manajemen terhadap  Auditor 

Switching. 

5. Untuk mengetahui apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi 

Pengaruh Opini Audit terhadap Auditor Switching 

6. Untuk mengetahui apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi 

Pengaruh Audit Delay terhadap Auditor Switching 

7. Untuk mengetahui apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi 

Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching’ 

8. Untuk mengetahui apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi 

Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Auditor Switching. 

9. Untuk mengetahui apakah opini audit, Audit Delay, Audit Fee, 

Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap  Auditor Switching. 

10. Untuk mengetahui apakah Reputasi Auditor mampu memoderasi 

Pengaruh opini audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen 

berpengaruh terhadap  Auditor Switching 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan  

pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap  literatur 

maupun penelitian dibidang akuntansi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk 

menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi  semua 

pihak di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan 

peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan auditor 

switching dan reputasi auditor sebagai pemoderasi bagi sebuah 

perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal 

penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh selama masa perkuliahan. 

b. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

praktik pergantian auditor (auditor switching) yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi pembaca. Penelitian ini akan memberikan manfaat 

bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

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  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan 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. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada 

objek yang akan diteliti. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saran saran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Grand Teori 

2.1.1 Teori  Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Nikmah (2014) menjelaskan 

hubungan  keagenan  sebagai  sebuah  kesepakatan  di  mana  satu  orang  atau  

lebih (principal)  mengikutsertakan  orang  lain  (agent)  untuk menjalankan 

administrasi tertentu demi kepentingan mereka yang mencakup pendelegasian 

beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen,  yang  dimaksud  

dengan  principal dalam  kesempatan ini yaitu investor atau  pemegang saham  

sedangkan agent yang dimaksud adalah pimpinan dewan direksi perusahaan. 

investor memberikan kewenangan pimpinan direksi untuk menjalankan 

operasional perusahaan sesuai kepentingan dan keinginan investor termasuk 

memberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan di perusahaan tersebut. 

Implementasi dari teori keagenan berupa kesepakatan yang memuat 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 pimpinan dewan direksi 

dengan investor atau pemegang saham (Rosita dkk., 2017). 

Pada kenyataannya hubungan kontraktual antara manajer dan pemegang 

saham ini sering menimbulkan konflik. Sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai 
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kepentingan pribadi, pimpinan dewan direksi dan pemegang saham memiliki arah 

tujuan yang berlainan dalam menguntungkan diri masing-masing. Investor atau 

pemegang saham mengharapkan tingginya tingkat pengembalian investasi yang 

dilakukan, lain hal nya dengan pimpinan dewan direksi yang mengharapkan  

kompensasi  yang  tinggi  atas kinerja  yang  telah  dilakukannya.  Kesimpulan 

dari pernyataan tersebut yaitu agen tidak selalu bertindak untuk memenuhi  

kepentingan  prinsipal  (Jensen  dan  Meckling dalam  Nikmah,  (2014). Pimpinan 

dewan direksi sebagai agen memiliki tanggung jawab moral untuk 

memaksimalkan kepentingan prinsipal akan tetapi disisi lain, Pimpinan dewan 

direksi juga memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan 

pribadinya. 

Penyebab perselisihan antara agen dan prinsipal terjadi karena adanya 

ketimpangan data di antara pemegang saham dan manajer (Sihombing dalam 

Nikmah, 2014). Pimpinan dewan direksi atau manajer sebagai pengelola 

perusahaan memiliki informasi lebih banyak mengenai prospek yang akan terjadi 

di perusahaan pada kemudian hari dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya 

saat ini dibandingkan dengan pemegang saham. Manajer memiliki informasi yang 

lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham sehingga keadaan seperti ini 

disebut dengan ketimpangan data atau asimetri informasi. 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 
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pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, 

pihak yang 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. 

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 (principal) 

harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan. Pada pihak lain 

prinsipal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen 

berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. 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 dalam menyediakan informasi setelah suatu 
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kejadian atau keputusan, yang mana seorang agen melaporkan kepada 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 ketimpangan data ini membuat agen memiliki peluang untuk 

melakukan creative accounting (Sihombing dalam Nikmah, 2014). Creative 

accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan 

kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi seperti standar interpretasi, 

teknik dan sebagainya kemudian menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan 

keuangan terhadap suatu instansi atau non instansi . Selain itu pihak direksi 

terkadang juga melakukan penghapusan terhadap piutang yang tidak tertagih dan 

membuat penjualan fiktif secara kredit untuk menaikkan nilai aktiva di dalam 

laporan posisi keuangan . 
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Fungsi dilakukannya creative accounting ialah agar pimpinan dewan 

direksi mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Harapannya setelah 

melakukan creative accounting, pimpinan direksi dapat memperoleh penilain 

prestasi yang tinggi dimata investor. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, meningkatnya harga saham, serta adanya kenaikan dividen 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 keuangan. Auditor juga 

berperan dalam mengurangi terjadinya biaya agensi karena perilaku yang 

mengutamakan kepentingan pribadi di antara principal dan agent. Penjelasan 

mengenai teori agensi tersebut digunakan sebagai landasan korelasi hipotesis satu 

dengan hipotesis lainnya yang ada dalam penelitian ini, dimana opini audit, audit 

delay, audit fee dan pergantian manajemen dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

Opini audit adalah penilaian dari auditor eksternal untuk pemeriksaan 

atas kewajaran laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Dimana opini audit sangat penting sebagai dasar pertimbangan 

penggunaan laporan keuangan. Menurut Nawalin dan Anisyukurillah (2017), 

ketika perusahaan gagal memberikan laporan keuangan yang baik dalam upaya 

menerima pendapat wajar tanpa pengecualian, perusahaan dapat mencari cara 

untuk mempertahankan pendapat tersebut. Berdasarkan teori keagenan, manajer 
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sebagai agent yang ditugaskan untuk melaksanakan jasa yang menjadi 

kepentingan principal seringkali bertindak tidak sesuai dengan harapan pemegang 

saham. Hal ini disebabkan oleh adanya benturan kepentingan (self-interest) 

sehingga manajer dapat memutuskan untuk mengganti auditornya jika opini yang 

diterima tidak  sesuai dengan keinginan perusahaan.  

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 

mengalami audit delay di tahun sebelumnya berpeluang tinggi untuk melakukan 

auditor switching. 

Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar dkk., 2012)  menyatakan 

bahwa semakin tinggi audit fee yang ditawarkan dan  perusahaan merasa tidak 

puas dengan kinerja 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. 

Menurut penelitian Tu (2012) Pergantian manajemen adalah pergantian 

direksi utama melalui RUPS tahunan atas keputusan para pemegang saham.  
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Berdasarkan teori agensi yaitu hubungan antara principal dan agent dan konflik 

yang terjadi antara kepentingan manajer (agent) dan shareholder (principal) yang 

memicu terjadinya pergantian manajemen, dengan bergantinya manajemen maka 

perusahaan akan membuat kebijakan baru dan tentunya juga mengganti auditor 

yang mampu mengikuti kebijakan yang dibuat dalam perusahaan untuk 

menghasilkan jasa audit yang berkualitas tinggi. 

2.1.2 Opini  Audit 

Opini Audit adalah suatu pernyataan auditor mengenai kewajaran dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu 

apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi  secara umum (Mulyadi, 2016:19). 

Auditor memiliki tanggung jawab atas pemberian opini terkait dengan kewajaran 

laporan keuangan perusahaan. Pendapat yang tentu diharapkan oleh manajemen 

yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Begitu pula sebaliknya, manajemen tidak 

mengharapkan jika opini yang diberikan wajar dengan pengecualian.  

Menurut Mohamed dan Habib (2013) opini dari auditor dianggap sebagai 

indikator kualitas audit apabila auditor menerbitkan opini audit yang sesuai. 

Ketidaksesuaian muncul ketika auditor merasa tidak sesuai dengan opini audit 

dari auditor sehingga dapat memicu salah satu pihak instansi lebih sering 

mengganti auditor setelah menerima qualified opinion atas laporan keuangannya 

karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam 

meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor dan karyawan terhadap 

perusahaan. Adapun beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan opini audit berdasarkan Arens dkk  (2017:132) yaitu  : 
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1. Adanya perencanaan serta perancangan sebuah pendekatan dalam 

melakukan audit. 

2. Lakukan pengujian pengendalian serta transaksi yang dilakukan. 

3. Adanya pelaksanaan sebuah prosedur analitik dan pengujian secara 

terperinci terhadap saldo pelaporan keuangan. Tahap penyelesaian serta 

diterbitkannya laporan audit.  

Laporan keuangan yang telah selesai diperiksa oleh auditor maka akan 

menghasilkan opini  auditor.  Pada laporan keuangan tersebut akan ada opini audit 

tentang nilai kewajaran atau tidak wajarnya suatu laporan keuangan. Berikut ini 

adalah jenis opini audit yaitu sebagai berikut : 

1) Unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian yaitu jika auditor 

tidak menemukan kesalahan pada seluruh laporan keuangan. Laporan 

keuangan dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK.  

Dengan syarat laporan keuangan mampu memenuhi hal berikut ini maka 

akan terjadi opini wajar tanpa pengecualian. 

a. Laporan keuangan pada proses audit disajikan secara lengkap dan baik. 

b. Semua bukti audit keuangan yang dibutuhkan juga lengkap serta 

memenuhi standar yang ditetapkan. 

c. Standar umum telah dipenuhi dalam kinerja yang mengikat secara 

penuh dalam mewujudkan laporan keuangan yang lengkap. 

d.  Adanya sajian lampiran yang didasarkan pada konsistensi serta prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

e. Pada perkembangan di masa depan tidak ditemukan ketidakpastian 

yang cukup berarti. 
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2) Qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian, seorang auditor 

akan menyatakan opini ini jika adanya hal berikut : 

a. Adanya bukti yang didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup 

untuk memberikan kesimpulan terjadinya salah penyajian yang 

dilakukan secara individual maupun secara agregasi. Pengaruh dari 

hasil audit, adanya material yang tidak preventif terhadap  laporan 

keuangan yang disajikan. 

b. Tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk 

mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya 

pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan 

yang muncul. Kalaupun terjadi maka adanya material tapi tidak 

preventif. 

3) Modified unqualified opinion atau opini wajar dengan paragraf penjelas, 

didasarkan pada keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada 

opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan 

situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan 

tersebut menjadi pemicu adanya modified unqualified opinion yaitu : 

a. Adanya beberapa pendapat auditor diambil dari pendapat auditor 

independen yang lain. 

b. Tidak ada aturan jelas laporan keuangan sehingga bisa menyimpang 

dari Standar Akuntansi Keuangan. 

c. Terjadinya pengaruh dari ketidakpastian keadaan masa akan  datang 

serta hasil yang tidak diprediksi. 
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4)  Adverse opinion atau opini tidak wajar, opini ini dinyatakan tidak wajar jika 

pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan 

mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya auditor akan 

menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, 

seperti kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian ini bisa juga karena 

individual atau secara agregasi, yang merupakan material serta pervasif 

dihadapkan pada laporan keuangan. Pervasif berarti bahwa adanya 

kesalahan yang berdampak kemanapun dan mendalam. 

5) Disclaimer of opinion atau tidak menyatakan pendapat, pada opini ini  

seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap  pengaruh 

penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. 

Jika ada tentu bersifat preventif dan material. Ketika ruang lingkup audit 

terbatas, seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan 

berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan maka terjadilah disclaimer 

of opinion tersebut, dalam memahami opini audit serta jenis opini auditor 

tersebut merupakan hal penting yang dilakukan untuk mengaudit laporan 

keuangan. (Setiyanti, 2012)  

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. Laporan keuangan 
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mempunyai peranan penting bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam 

mengambil keputusan, 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 public 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 

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 
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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 menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam mempublikasikan laporan 

keuangannya kepada publik, sehingga akan mengakibatkan kurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. 

 Peraturan mengenai jangka waktu auditor dalam mengaudit laporan 

keuangan ada pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Peraturan Nomor: KEP-

346/BL/2011 dalam peraturan Nomor X.K.2 mengenai Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala Emiten atau Instansi Publik. Pada angka 2 huruf c disebutkan 

bahwa laporan keuangan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan 

diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan.  

Pedoman terbaru mengenai jangka waktu penyampaian opini auditor 

diatur melalui Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

29/POJK.04/2016 pasal 7 tentang Akomodasi Laporan Tahunan. Pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa emiten atau instansi publik diharapkan menyampaikan laporan 

tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan 

keempat setelah berakhirnya satu periode laporan keuangan. Jika dalam 

melakukan pemeriksaan auditor terlalu lama menyelesaikan tugasnya maka hal ini 

akan menyebabkan suatu instansi terlambat mempublikasikan laporan 



30 

 

 

keuangannya, dan menimbulkan citra yang tidak baik bagi para investor yang 

mengakibatkan pimpinan direksi untuk mengganti auditornya ke auditor yang bisa 

cepat atau tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, Stocken dalam Susanti (2014).   

2.1.4 Audit Fee 

Monitoring cost yaitu dalam bentuk audit fee, merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen. 

Mulyadi (2017) mendefinisikan audit fee adalah sebagai  berikut: “Audit fee 

merupakan biaya yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa 

auditnya, besarnya tergantung dari risiko 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 risiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan,  tingkat keahlian yang diperlukan 

untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan profesional lainnya. 

Sedangkan Peter dkk., (2014:28) fee audit adalah produk dari harga 

satuan dan kuantitas jasa audit yang diminta. 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 terdahulu yang diajukan oleh 

auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan 

kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional 
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yang berlaku. Selain itu, imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu 

rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi 

menyebabkan ketidak patuhan 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. 

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

biaya audit fee dapat diukur dari: 

1) Rasio Penugasan yaitu sebagai sebuah fungsi profesi yang beresiko terhadap 

pertanggungjawaban kerjanya, akar risiko penugasan menjadi pertimbangan 

besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan. 
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2) Kompleksitas jasa yang diberikan yaitu semakin sulit tugas audit yang 

diberikan, akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh 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 di kota besar akan memiliki standar gaji yang lebih besar 

dibandingkan dengan KAP yang ada di kota-kota kecil. 

Jumlah biaya audit yang dibebankan oleh perusahaan audit jelas menarik 

bagi perusahaan. Secara hukum, perusahaan diharapkan untuk memiliki laporan 

keuangan yang telah diaudit. Auditor memberikan layanan tersebut dan kemudian 

memastikan bahwa biaya dibebankan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Selain itu, pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan 

masyarakat, 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 bidang keuangan harus 

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 dan Inneh, 2016). 
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Hubungan antara biaya audit dan pilihan auditor berbanding lurus. 

Perusahaan memiliki tingkat yang berbeda-beda secara finansial dan ini juga 

menunjukkan kapasitas mereka untuk mengeluarkan biaya audit 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, 2018). 

2.1.5 Pergantian Manajemen 

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi utama, disebabkan 

karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pihak manajemen 

berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti 

manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (Chief Executive Officer). 

Adanya manajemen yang baru, akan memunculkan kebijakan baru pula, kebijakan 

baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan 

di masa kepemimpinannya, Manto dan Manda (2018).  

Selaras dengan penelitian Candradewi dan Gayatri (2019) menyatakan 

bahwa pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh  

perubahan kebijakan dalam perusahaan. Begitu pula dalam hal pemilihan KAP , 

jika manajer baru berharap KAP baru bisa diajak bekerjasama dan lebih bisa 
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memberikan opini seperti diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya 

referensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya. Perusahaan akan 

mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. 

Menurut Ruroh (2016) klien dapat memberhentikan auditornya dikarenakan 

ketidaksepakatan antara klien dan auditor. Manajemen memerlukan auditor yang 

lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang 

cepat, jika ini tidak terpenuhi maka kemungkinan besar perusahaan akan 

mengganti auditornya. 

2.1.6 Peraturan Pemerintah Mengenai Auditor Switching 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian 

kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Ketentuan 

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 Republik Indonesia telah mengatur kewajiban mengenai 

peraturan pergantian auditor dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.20 

tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan Peraturan yang 

meneruskan peraturan dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 mengenai Akuntan 

Publik. Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh instansi yang ada di tanah air 

untuk melakukan pergantian auditor untuk menghindari terjadinya kasus  
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Sarbanes Oxley. Peraturan Perundang-Undangan tersebut ialah Pasal 11 ayat (1) 

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

keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi  

paling lama 5 tahun buku berturut turut. Pasal tersebut juga mendefinisikan bahwa 

pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan juga berlaku bagi 

Akuntan Publik  Terasosiasi (Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan 

auditor independen namun terlibat langsung dalam operasional pemeriksaan 

audit). 

Pedoman peraturan terbaru yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur 

pergantian auditor tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015, 

peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Sementara Peraturan Pemerintah 

No.20 tahun 2015 memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak auditor dalam 

mempertahankan klien untuk dapat selalu menggunakan jasa auditnya di laporan 

keuangan instansi tersebut. Lain hal nya dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No.17 tahun 2008 yang memberikan batasan paling lama 6 tahun buku berturut-

turut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama. Namun dalam Peraturan 

Pemerintah No.20 tahun 2015 tidak diatur batasan seberapa lama waktu perikatan 

hubungan antara auditor dan klien.  

Ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat melakukan perikatan 

audit dengan suatu Kantor Akuntan Publik yang sama dengan tidak ada batasan 

waktu yang membatasinya dalam mengaudit laporan keuangan, dengan syarat 

paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut perusahaan harus mengganti 
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Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi yang mengaudit laporan 

keuangan sebuah perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan dengan dikeluarkannya 

PP No.20 tahun 2015 tidak menjadi patokan suatu perusahaan akan tetap 

mempertahankan auditornya karena apabila auditor tersebut tidak memberikan 

sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan makan perusahaan tetap akan 

mengganti auditornya. Maka dari itu, auditor tetap harus mengetahui apa saja 

faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan mengganti auditornya. 

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 

pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi 

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

1, 2 dan 3). 
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2.1.7 Auditor Switching 

Sola dan Murdiawati (2015) mendefinisikan, auditor Switching adalah 

pergantian Kantor Akuntan Publik atau auditor yang dilakukan oleh klien 

perusahaan. Auditor switching atau pergantian auditor adalah pergantian Kantor 

Akuntan Publik atau pergantian auditor yang dilakukan oleh suatu instansi. 

Menurut Resty (2012) auditor switching adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan ke auditor atau KAP yang baru. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor switching adalah suatu 

proses pergantian kantor akuntan publik atau akuntan independen yang dilakukan 

oleh sebuah entitas klien pada tahun periode selanjutnya untuk hasil audit yang 

sesuai harapan entitas tersebut. Peristiwa pergantian auditor dilakukan agar 

terhindar dari hubungan kenyaman dengan auitor serta menjaga independensi dan 

objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor. 

Menurut Sumarwoto (2006) dalam Susanti (2014) pergantian auditor atau 

auditor switching mempunyai dua kriteria, yaitu pergantian auditor yang 

dilakukan secara sukarela (voluntary) dan pergantian auditor yang dilakukan 

secara wajib (mandatory). Auditor switching secara voluntary yaitu pergantian 

auditor yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kemauannya sendiri atad 

dasar berbagai faktor yang mendorong perusahaan tersebut melakukan auditor 

switching. Sementara auditor switching secara mandatory yaitu sebuah 

perusahaan melakukan pergantian auditor sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan diterbitkan oleh pemerintah yang wajib dipatuhi oleh seluruh entitas yang 
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berada dalam suatu Negara tersebut. Peraturan Pemerintah mengenai auditor 

switching ialah Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2015 yang sempat 

menggantikan Undang-Undang No.5 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.01/2008 

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 informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 

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

Selain itu terdapat pula peraturan terbaru 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).  

Aturan  mengenai auditor  switching  secara  mandatory  telah  

ditetapkan oleh  banyak  Negara.  Hal  tersebut  dipelopori  oleh  regulator  

pemerintah  Amerika yang  membuat The  Sarbanes  Oxley  Act  (SOX)  yang  

memuat  aturan  mengenai wajibnya  perusahaan  melakukan auditor  switching. 
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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).  

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  klein  (Client-related  Factors)  seperti  :  kesulitan  keuangan  

(financial distress), kegagalan manajemen, pergantian kepemimpinan, 

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

2. Faktor auditor (Auditor-related Factors) seperti : fee audit, opini audit, 

audit delay 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. 
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2.1.8 Reputasi Auditor 

 Menurut mulyadi (2016), auditor adalah akuntan publik yang 

menyediakan jasa berupa auditing dengan tujuan untuk memeriksa laporan 

keuangan suatu perusahaan agar bebas dari kesalahan uji. Secara umum ada dua 

sikap yang harus dimiliki  oleh auditor, yaitu kompeten dan independen. 

Kompeten adalah seorang auditor yang memiliki kecakapan atau keahlian 

dibidangnya, sedangkan independensi adalah seorang auditor memiliki  kejujuran, 

kebebasan dan tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Menurut penelitian 

Badera dan Rudyawan, 2009 dalam putri (2014) reputasi auditor  merupakan 

prestasi dan kepercayaan yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki 

auditor tersebut. 

Reputasi auditor menjadi salah satu faktor yang sangat penting terutama 

bagi perusahaan yang go public. Banyak perusahaan cenderung menggunakan jasa 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang punya reputasi bagus. Hal ini disebabkan 

karena adanya pengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan yang diaudit, ini 

dapat berguna untuk menarik investor berinvestasi karena kebanyakan investor 

mencari perusahaan yang telah diaudit dengan hasil keuangan yang bagus. Selain 

itu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berukuran besar dianggap mampu 

menghasilkan kualitas audit yang lebih bagus dari KAP berukuran kecil. KAP 

berukuran besar juga cenderung mampu dan mau mengungkapkan semua masalah 

yang ada pada perusahaan sehingga akan menjadi informasi penting bagi investor.  

Ada empat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong ke dalam KAP 

berkualitas terbaik di dunia, yang dikenal dengan KAP “The Big Four”. 
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Penggolongan empat besar tersebut didasarkan pada ukuran jumlah pendapat dan 

jumlah karyawan yang dihasilkan dari kegiatan audit. KAP The big Four tersebut 

adalah sebagai  berikut : 

1. Pricewaterhause Coopers (PwC) 

2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deoitte) 

3. Ernst & Young (EY) 

4. Kinsfield, Peat, Marwick, dan Goerdelller (KPMG) 

Namun, adapun 4 (empat) Kantor Akuntan Publik (KAP)  yang 

berafiliasi dengan KAP The Big Four tersebut yaitu sebagai berikut : 

1) KAP Purwanto, Suherman, dan Surja yang berafiliasi dengan Ernst & 

Young. 

2) KAP Osman Bing Satrio & Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu. 

3) KAP Siddharta Widjaja yang berafiliasi dengan Kingsfield, Peat, Marwick, 

dan Goerdeler (KPMG). 

4) KAP Tanudierja, Wibisana, dan  Rekan  yang berfaliasi dengan 

PricewaterHause Coopers (PWC). 

2.1.9 Audit Menurut Pandangan Islam 

Dalam Al-qur’an telah dijelaskan 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 dan 

jujur. Berkaitan dengan pemilihan auditor, klien berhak memilih auditor 
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yang tingkat independensinya tinggi dan pelaksanaan audit yang tepat 

waktu. Berikut ini surah Al-qur’an jika 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 اِىَّ ّللّاه ْْ ََ اْل

ظُُكْن  َِ ا يَ وَّ َِ ًِ َ
ۢا بَِصْيًزاّللّاه ًَ َ َكاَى َسِويْ بِٖه   اِىَّ ّللّاه  

 

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. Dalam surah lain di dalam Al-qur,an juga dijelaskan:  

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

ٰٓ َعله

 بِوَ 
َ َخبِْيز ۢ َ  اِىَّ ّللّاه

يِۖ َواتَّقُىا ّللّاه لُْىا  هَُى اَْقَزُب لِلتَّْقىه ِْ لُْىا  اِْع ِْ َْ َولُْىىَ تَ َْ ا 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 berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
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kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah:8 )” 

 

Dari ayat yang disebutkan diatas maka kita bisa simpulkan bahwa Allah 

SWT selalu menyerukan kita sebagai umatnya untuk selalu menegakkan keadilan 

dan  kebenaran. Jika dikaitkan dengan ilmu audit maka keterkaitannya ialah 

apabila seorang auditor melakukan pemeriksaan keuangan harus menegakkan 

kebenaran artinya auditor harus berani melaporkan apabila sebuah perusahaan 

melakukan fraud di laporan keuangannya tanpa ada yang ditutupi. 

Selain itu terdapat pula hadist yang menerangkan tentang 

penempatan seseorang pada pekerjaan ahli dibidangnya:  

 ِ ُِ ّللاَّ َِ َرُسى َِ قَا ُ َعٌْهُ قَا ْت َعْي أَبِي هَُزْيَزةَ َرِضَي ّللاَّ ََ ُ َعلَْيِه َوَسلََّن إَِذا ُضيِّ َصلًَّ ّللاَّ

َْ اْْلَْهُز إِلًَ َغْيزِ  َِ إَِذا أُْسٌِ ِ قَا َِ ّللاَّ َِ َكْيَف إَِضاَعتُهَا يَا َرُسى اَعتَ قَا ًْتَِظْز السَّ  اْْلََهاًَتُ فَا

اَعتَ  ًْتَِظْز السَّ  أَْهلِِه فَا
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) 

 

Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa ketika suatu jabatan diduduki 

oleh seorang yang bukan ahli di bidangnya 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. 



44 

 

 

Adapun hadits yang dapat kita ambil acuan sebagai pelaksanaan audit 

didasarkan pada hadits dari Ali Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘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. Hadits 

hasan menurut Tirmidzi dikuatkan oleh Ibnu Al-Madini dan dinilai shahih oleh 

Ibnu Hibban. 

Berdasarkan hadis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

seorang auditor dalam 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. 

2.1.10 Bursa efek Indonesia 

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

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) 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 
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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, 

untuk memberikan informasi lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, 

BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan 

elektronik. Satu indikator pergerakan saham tersebut adalah indeks harga saham. 

Bursa Efek berperan signifikan dalam kegiatan pasar modal.  Bursa efek 

bertanggungjawab dalam menyediakan semua sarana perdagangan efek dan 

membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.  Bursa efek juga 

mendorong partisipasi masyarakat serta badan usaha dalam memenuhi 

pembiayaan nasional. Bursa efek Indonesia berpusat di gedung BEI, kawasan 

Niaga Sudirman, jalan Jendral Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. 

2.1.11 Perbankan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang 

“Perbankan” menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti perusahaan pada umumnya, 

perusahaan perbankan juga menyajikan laporan keuangan Ekka Aprilia (2013).  
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Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan dalam PSAK No.31 tentang Akuntansi 

Perbankan. Adapun laporan keuangan tersebut terdiri atas :  

1. Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan 

saldo aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir periode, neraca disebut posisi 

keuangan karena menunjukkan nilai-nilai kekayaan bersih. 3 (tiga) elemen 

utama dalam laporan balance sheet yaitu : 

a. Aktiva atau asset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan secara legal dan ekonomis.  Aktiva terbagi menjadi 2 macam  

yaitu : 

1) aktiva lancar yaitu aktiva jangka pendek kurang dari 12 bulan atau 

satu periode akuntansi sejak tanggal pelaporan. Contohnya uang 

tunai, kas kecil, perlengkapan, piutang, persediaan barang dalam 

proses dan lain sebagainya.  

2) Aktiva tetap atau aktiva tidak lancar yaitu aktiva yang jangka 

panjang lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi dari tanggal 

pelaporan. Aktiva tetap terbagi menjadi dua yaitu aktiva tetap 

berwujud. Contohnya peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan 

aktiva tidak berwujud contohnya hak paten, goodwill, merek 

dagang dan lain sebagainya. 

b. Liabilitas adalah kewajiban suatu perusahaan berutang kepada supplier 

atau perusahaan lain. Liabilitas terbagi atas 2 macam yaitu: 

1) Liabilitas lancar yaitu kewajiban yang jatuh temponya dalam kurun 

waktu satu tahun. Dengan kata lain perusahaan diharapkan 
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membayar utang dalam jangka waktu 12 bulan atau satu periode 

akuntansi. Contoh pembelian secara kredit perlengkapan dan utang 

dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.   

2) Liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar yaitu utang 

yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau 12 bulan dari 

tanggal pelaporan contohnya utang yang jangka waktunya lebih 

dari satu tahun. 

c. Ekuitas adalah modal yang didapatkan oleh suatu perusahaan contohnya 

modal saham, laba ditahan, saham preferen dan lain sebagainya. 

2. Laporan Laba Rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang 

melaporkan tiga informasi keuangan utama dalam periode waktu tertentu, 

yakni  pendapatan, pengeluaran (beban-beban) serta laba atau rugi suatu 

perusahaan. 

3. Laporan Arus Kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan 

pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan yang 

membantu pengguna memahami bagaimana pergerakan uang tunai dalam 

suatu perusahaan. Ada tiga bagian dalam laporan ini yaitu arus kas dari 

aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari 

aktivitas pendanaan. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kontribusi 

pemegang saham, pergerakan ekuitas dan saldo ekuitas pada akkhir periode 

akuntansi. Informasi yang ditampilkan adalah laporan perubahan modal 
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termasuk klasifikasi modal saham, total modal saham, laba ditahan, 

pembayaran dividen dan lain sebagainya. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan berupa pengungkapan detail 

informasi keuangan terkait dengan akun tertentu, yang belum dijelaskan 

pada laporan keuangan sebelumnya seperti neraca, laba rugi, perubahan 

ekuitas dan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini penting namun 

seringkali dilupakan banyak orang.  Laporan ini termasuk persyaratan wajib 

bagi perusahaan yang harus mengungkapkan semua informasi penting 

dalam laporan keuangan untuk membantu pengguna agar memiliki 

pemahaman yang lebih baik. 

Setelah perusahaan membuat lima laporan tersebut maka selanjutnya 

pihak perbankan akan menunjuk auditor dan KAP untuk mengaudit laporan 

keuangannya. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan 

yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan 

perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara 

umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan standar pelaporan yang ada 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 

laporan keuangan auditan perusahaan perbankan terdapat informasi mengenai 

auditor independen atau KAP yang mengaudit suatu perusahaan, struktur 

organisasi atau manajemen perusahaan, persentase kepemilikan saham oleh serta 

kondisi keuangan perusahaan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Variabel Hasil  Penelitian 

1 Aliffa Nurul 

Qomari  and 

Dhini  

Suryandari 

Accounting 

Analysis Journal 

8(3) (2019) 191-

197, 1,2 

 Accounting 

Department,  

Faculty of 

Economics, 

Universitas 

Negeri Semarang 

1,2 Accounting 

Department, 

Faculty of 

Economics, 

Universitas 

Negeri Semarang 

The Roles of 

Auditor’s 

Reputation in 

Moderating the 

Factors 

Affecting 

Auditor 

Switching 

(study at 

manufacturing 

companies 

listed in the 

Indonesia 

Stock 

Exchange for 

years 2015-

2017) 

Variabel Independen 

(X) 

X1 =  Audit   Opinion 

X2 =  Audit Delay 

X3 =  Audit Fees 

 

Variabel Dependen 

(Y) 

Y =  Auditor 

switching 

 

Variabel Moderasi (Z) 

Z  =  Auditor’s 

Reputation 

auditor opinion has a 

significant negative effect 

on auditor switching so 

that the better the audit 

opinion 

received by the company 

will reduce the possibility 

of 

management doing auditor 

switching. Meanwhile, 

audit 

delay and audit fee have no 

effect on auditor switching. 

The auditor’s reputation is 

not able to strengthen 

/ weaken the influences of 

audit opinion, audit delay, 

and audit fees on auditor 

switching, so that the 

auditor’s 

reputation is not a 

moderating variable in this 

study. 

2 Putu Ayu Putri 

Sima dan I  

Dewa Nyoman 

Badera 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udaya ISSN : 

2302-8556 

Vol.24.1Juli 

(2018);58-86 

DOI: 

https://doi.org/10

.24843/EJA.2018

.v24.i01.p03 

Reputasi  

Auditor 

Sebagai 

Pemoderasi 

Pengaruh 

Financial 

Distress dan 

Audit  Fee  

Pada Auditor  

Switching. 

(Penelitian 

pada  

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2012-2016) 

Variabel Independen 

(X) 

X1 =  Financial 

Distress 

X2 = Audit fee 

 

Variabel Dependen 

(Y) 

Y =  Auditor 

switching 

 

Variabel Moderasi (Z) 

Z  =  Reputasi  

Auditor 

 

melalui  pengujian statistik 

didapatkan hasil : 

1. Financial  distress  

berpengaruh positif 

terhadap auditor switching. 

2. Audit fee tidak 

berpengaruh terhadap 

auditor  switching. 

3. Reputasi auditor  

tidak memoderasi pengaruh   

financial  distress terhadap 

auditor switching. 

4. Reputasi auditor  

tidak   memoderasi  audit  

fee terhadap  auditor 

switching. 

3 Nyoman Ratna 

Candradewi dan 

Gayatri 

E-Jurnal  

Akuntansi, 2019 

30(10) 2456 -

2470 e-ISSN 

2302 8556 Vol. 

30 No.10  

Denpasar, 

Reputasi 

Auditor  

Sebagai 

Pemoderasi 

Pengaruh Opini  

Audit  dan 

Pergantian 

Manajemen 

terhadap 

Auditor  

Variabel Independen 

(X) 

X1 =  Opini  Audit 

X2 = Pergantian 

Manajemen 

 

Variabel Dependen 

(Y) 

Y =  Auditor 

switching 

Opini  audit berpengaruh 

positif terhadap  auditor 

switching. Sedangkan 

pergantian manajemen 

berpengaruh positif 

terhadap  auditor 

switching. Reputasi  

auditor tidak  mampu 

memoderasi pengaruh 

opini audit terhadap  

https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p03
https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p03
https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p03
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oktober 220. Hal 

2456-2470 DOI : 

10.24843/EJA.20

200.v30.i10.p02 

Switching 

(penelitian 

pada  

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI pada 

tahun 2014-

2018) 

 

 

Variabel Moderasi (Z) 

Z  =  Reputasi  

Auditor 

 

auditor switching. Reputasi 

auditor juga tidak  mampu 

memoderasi  pengaruh 

pergantian manajemen 

terhadap  auditor 

switching. 

4 Ika Wulan Indah 

Sari dan A.A.G.P 

Widanaputra. 

ISSN: 2302-8556 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol.16.1. Juli 

(2016): 527-556 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Udayana (Unud), 

Bali, Indonesia 

Reputasi 

Auditor 

Sebagai 

Pemoderasi 

Pengaruh 

Audit Fee Pada 

Auditor 

Switching. 

(penelitian 

pada 

perusahaan 

sektor 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2010-2014.) 

Variabel Independen 

(X) 

X1 =  Audit Fee 

 

Variabel Dependen 

(Y) 

Y =  Auditor 

switching 

 

Variabel Moderasi (Z) 

Z  =  Reputasi  

Auditor 

 

Hasil yang diperoleh 

melalui pengujian statistik 

yaitu : Variabel audit fee 

berpengaruh positif 

terhadap  auditor  

switching. Sedangkan 

variabel  reputasi auditor   

memperlemah pengaruh 

audit fee ini berarti bahwa 

perusahan yang telah 

menggunakan KAP 

bereputasi tidak akan 

mengganti  KAP nya 

walaupun audit fee  yang 

ditawarkan KAP tersebut 

cukup  tinggi. 

5 Erike Wulandari, 

Dwi Cahyono 

dan Nina 

Martiana. Vol 8 

No, Tahun 2019, 

p-ISSN :  2303-

2898  

e-ISSN : 2549-

6662, Program 

Studi Akuntansi  

Fakultas 

Ekonomi   dan 

Bisnis.Universita

s Muhammad 

Jember 

Reputasi 

Auditor  

Sebagai 

Pemoderasi  

Pengaruh 

Financial  

Distress Dan 

Audit Fee 

Terhadap  

Auditor 

Switching,  

(Penelitian 

dilakukan di 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di  Bursa Efek  

Indonesia  

(BEI)  pada 

2016-2018    

Variabel Independen 

(X) 

X1 =  Financial 

Distress 

X2 = Audit fee 

 

Variabel Dependen 

(Y) 

Y =  Auditor 

switching 

 

Variabel Moderasi (Z) 

Z  =  Reputasi  

Auditor 

 

financial distress  tidak   

berpengaruh pada auditor  

switching. Audit fee  tidak  

berpengaruh pada auditor   

switching. Reputasi auditor 

tidak  memoderasi 

pengaruh  financial 

distress. Reputasi auditor  

tidak  memoderasi 

pengaruh audit fee terhadap 

auditor  switching.  
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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 opini audit, audit delay, audit fee dan pergantian 

manajemen terhadap auditor switching dengan reputasi auditor sebagai 

pemoderasi. 

Gambar 2.1 

Kerangka  Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Penyusunan hipotesis adalah langkah logis selanjutnya setelah 

perumusan teori. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Opini Audit  terhadap Auditor Switching 

Opini audit adalah penilaian dari auditor eksternal untuk  pemeriksaan 

yang wajar atas laporan keuangan. Dimana opini audit sangat penting sebagai  

dasar pertimbangan pengguna laporan keuangan. Menurut Nawali dan 

Anisykurlillah (2017), ketika perusahaan gagal memberikan laporan keuangan 

yang baik dalam upaya menerima pendapat wajar tanpa  pengecualian, perusahaan 

dapat mencoba mencari cara untuk  mempertahankan pendapat tersebut.    

Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai pengelolah 

perusahaan memiliki kewajiban moral bertanggung jawab atas wewenang yang 

telah diberikan pemegang saham. Pertanggungjawaban manajemen dapat 

dinyatakan melalui laporan keuangan yang telah dibuat dan opini auditor 

merupakan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Pernyataan opini dari 

seorang auditor dapat mempengaruhi pandangan pemegang saham mengenai 

kinerja manajemen dalam mengelolah perusahaan.  

Oleh karena itu, manajemen cenderung menghindari atau tidak menyukai 

unqualified opinion. Jika perusahaan mendapatkan selain unqualified opinion 

maka akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh aini (2019) , sari (2018) 

dan Karlina (2017) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif 
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terhadap auditor switching. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap Auditor Switching 

2.4.2 Pengaruh  Audit  Delay  terhadap Auditor Switching 

 Audit delay adalah lamanya  waktu yang digunakan auditor dalam 

mengaudit laporan keuangan, mulai dari tanggal penutupan buku laporan 

keuangan sampai dengan penandatangan laporan audit. Manajer umumnya 

termotivasi untuk  memberikan informasi yang baik tentang perusahaan sesegera 

mungkin (Agustina dkk., 2017). Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 

auditan kepada publik akan memaksimalkan manfaat laporan keuangan sebagai 

informasi bagi pengguna laporan keuangan, namun jika terjadi keterlambatan 

laporan maka relevansi informasi tersebut akan hilang sehingga akan 

menimbulkan dampak negatif, tanggapan dari pelaku pasar modal (putra dan 

Sukirman, 2014). 

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 besar kemungkinan perusahaan akan 

mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru  lebih  tepat waktu dalam 

menyampaikan hasil laporan auditnya. Maka perusahaan yang mengalami audit 

delay di tahun sebelumnya berpeluang tinggi untuk melakukan auditor switching. 



54 

 

 

Apabila audit delay melebihi waktu yang ditentukan maka akan menimbulkan isu 

di masyarakat bahwa perusahaan sedang dalam kondisi buruk dan dapat 

mempengaruhi citra perusahaan di Bursa Efek Indonesia (Kasih dan sari 2017).  

Oleh karena itu akan timbul konflik antara principal dan agent yang menyebabkan 

auditor switching. 

Penelitian yang telah dilakukan Robbitasari dkk., (2013) membuktikan 

bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI untuk melakukan auditor switching. Artinya, perusahaan yang mengalami 

audit delay akan timbul kecenderungan untuk melakukan auditor switching 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki audit delay yang pendek . 

Berdasarkan uraian di atas bahwa audit delay memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. Sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga Audit Delay Berpengaruh Positif Terhadap Auditor Switching. 

2.4.3 Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching 

Audit fee merupakan salah satu penyebab terjadinya Auditor Switching. 

Audit fee merupakan imbalan atau fee yang diterima auditor setelah melaksanakan 

jasa auditnya. Sukrisno Agoes (2012:18)  mendefinisikan audit fee adalah 

besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang 

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, 

struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. 

Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh fee audit dengan 

fee relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak 

tercapainya kesepakatan antara perusahaan dengan KAP yang dapat mendorong 
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perusahaan untuk melakukan auditor switching. Dalam hal ini untuk mengurangi 

biaya agensi maka manajemen akan memilih KAP yang menawarkan fee audit 

yang rendah. Ketika manajer merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan fee 

audit mereka, maka pihak manajer mencoba untuk melakukan pergantian KAP 

dengan harapan manajer memperoleh auditor yang sesuai dengan fee audit yang 

mereka tawarkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Candradewi (2019) membuktikan bahwa 

variabel audit fee berpengaruh signifikan terhadap auditor switching, hasil 

penelitian tersebut didukung juga dengan penelitian yang dilakukan Sari dkk., 

(2016) membuktikan bahwa audit fee memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pergantian auditor. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang 

dilakukan Astuti (2014) membuktikan bahwa audit fee berpengaruh positif 

terhadap pergantian auditor. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Diduga Audit Fee Berpengaruh Positif Pada Auditor Switching. 

2.4.4 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor  Switching 

Pergantian manajemen baru dapat menimbulkan pemberlakuan kebijakan 

baru dalam sebuah perusahaan yang salah satunya adalah pemilihan KAP 

(Pradana, 2015). Kebijakan baru yang diterapkan oleh direktur utama dapat 

memicu terjadinya auditor switching.  Manajemen baru cenderung akan mencari 

auditor yang setuju dengan kebijakan baru yang diterapkan perusahaan. 

Manajemen membutuhkan auditor yang berkualitas dan mampu memenuhi 
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tuntutan perusahaan dengan cepat. Jika tuntutan ini tidak dapat terpenuhi oleh 

auditor sebelumnya maka manajemen akan mengganti auditornya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dalam Candradewi dan 

Gayatri (2019) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif 

pada auditor switching. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Udayani (2017), Pawitri dan Yadyana (2015), Pradhana (2015). 

Berdasarkan kajian teori dan empiris maka data dirumuskan hipotesis sebagai   

berikut : 

H4 : Diduga Pergantian Manajemen Berpengaruh Positif Terhadap  Auditor 

Switching. 

2.4.5 Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit 

Terhadap Auditor Switching 

Reputasi auditor merupakan salah satu pertimbangan yang dapat 

digunakan perusahaan dalam memilih auditornya. Reputasi auditor  merupakan 

pandangan nama besar yang dimiliki oleh seorang auditor atas prestasi dan 

kepercayaan publik yang disandang KAP atau seorang auditor. Untuk menyajikan 

laporan keuangan yang baik, manajemen perusahaan (agent) berusaha untuk 

memilih auditor yang berkualitas. Menurut Nawali dan Anisykurlillah (2017), 

ketika perusahaan gagal memberikan laporan keuangan yang baik dalam upaya 

menerima pendapat wajar tanpa  pengecualian, perusahaan dapat mencoba 

mencari cara untuk  mempertahankan pendapat tersebut.   .   

Kualitas opini auditor berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

auditor switching. Hal ini disebabkan manajemen merasa kurang puas dengan 
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opini auditor sehingga manajemen akan berusaha melakukan auditor switching, 

dan reputasi auditor yang baik akan memperkuat kemungkinan melakukan auditor 

switching, terlebih lagi perusahaan menerima opini selain opini wajar tanpa 

pengecualian. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan mengganti auditor 

ketika hubungan antara principal dan agent yang berkeinginan selalu 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan apabila mendapatkan opini 

selain itu berkemungkinan akan mengganti auditornya Dapat disimpulkan bahwa 

auditor yang memiliki reputasi baik memperkuat pengaruh hubungan opini audit 

wajar tanpa pengecualian  terhadap  auditor switching. 

H5  : Diduga Reputasi Auditor Secara Signifikan Memoderasi Pengaruh 

Opini Audit Terhadap Auditor Switching. 

2.4.6 Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit Delay 

Terhadap Auditor Switching 

Audit delay biasanya terjadi karena keterlambatan publikasi laporan audit 

oleh auditor. Ketepatan waktu pelaporan suatu laporan audit mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. Audit delay bisa diartikan sebagai 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) 

Audit delay dapat menjadi masalah jika rentan audit delay yang terjadi 

dalam suatu perusahaan terlalu lama pada akhirnya dapat menyebabkan 
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keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Sutrisno dan Mardianti 2017).  

Dengan demikian keterlambatan informasi yang terjadi akan menjadi bed news 

dan mengakibatkan respon negatif dari pasar yang akan menurunkan nilai 

perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap  perusahaan. Namun ketika 

auditor  memiliki  reputasi yang baik, masyarakat dapat menganggap bahwa audit 

delay yang terjadi hanyalah untuk meningkatkan kualitas hasil audit laporan 

keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa auditor dengan tingkat reputasi  

yang baik akan memperlemah pengaruh positif audit delay terhadap auditor 

switching. Publik akan menganggap bahwa keterlambatan laporan keuangan untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan tersebut, bahwa auditor  

dengan tingkat reputasi yang baik akan memperlemah pengaruh positif audit 

delay terhadap  auditor switching.  

H6 : Diduga Reputasi Auditor Secara Signifikan Memoderasi  Pengaruh 

Audit Delay Terhadap  Auditor Switching. 

2.4.7 Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Audit Fee Terhadap 

Auditor Switching 

Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi (Big 

Four) tidak akan mengganti auditornya karena KAP yang memiliki reputasi dapat 

mendukung perkembangan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. KAP yang bereputasi juga akan menambah kepercayaan diri 

sebuah perusahaan untuk menarik para calon investornya (Astrini, 2013). 

Craswell et al (1998) dalam Sari dkk (2016) menyatakan bahwa auditor yang 

berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan 
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memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik 

yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, dan pengakuan 

internasional. Perusahaan tentu mengharapkan reaksi positif dari auditor 

switching yang dilakukan, oleh karena itu dengan mengganti auditor yang lebih 

bereputasi maka secara tidak langsung nama baik perusahaan juga akan terangkat 

Smith and Nichols (1982) dalam Sima dkk., (2018). 

Masalah keagenan akan menyebabkan biaya keagenan muncul. Biaya 

keagenan yang tinggi akibat keterlibatan dengan pihak ketiga (auditor) membuat 

manajemen mempertimbangkan untuk mengganti auditor ke KAP yang 

menawarkan biaya lebih rendah. Namun, teori keagenan secara rasional 

menyatakan bahwa perusahaan juga akan mempertimbangkan manfaat yang 

diterima dan biaya yang dikeluarkan sehingga biaya keagenan yang tinggi akibat 

adanya ikatan dengan auditor yang bereputasi baik (big four) tidak akan 

mempengaruhi perusahaan untuk berganti auditor. 

 Kantor Akuntan Publik yang termasuk ke dalam KAP Big Four mampu 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik karena mereka memiliki kemampuan 

melakukan penugasan audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP yang tidak 

termasuk dalam kategori Big Four. De Angelo (1981) dalam Sari dkk., (2016) 

juga menyatakan bahwa perusahaan audit yang lebih besar memiliki kualitas audit 

yang unggul karena mereka berinvestasi lebih banyak dalam bidang audit 

teknologi dan pelatihan. Auditor yang berkualitas atau auditor yang berasal dari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) skala besar (Big Four) akan mengenakan audit fee 

yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas memiliki keahlian audit 
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yang lebih tinggi dan cenderung lebih cepat menyelesaikan laporan audit nya Yu 

(2007) dalam Sima dkk., (2018). Ketika audit fee yang telah dibayarkan tersebut 

tidak sesuai dengan kualitas audit yang dihasilkan maka perusahaan akan 

mengganti auditornya dengan auditor lain yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan. Namun apabila perusahaan telah menggunakan KAP bereputasi dan 

hal tersebut dapat meningkatkan nama baik perusahaan, maka perusahaan akan 

selalu menggunakan KAP bereputasi untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan walaupun fee yang ditawarkan cukup tinggi.  

Gamal (2012) membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan besar di 

Lebanon cenderung akan lebih memilih untuk membayar biaya audit yang tinggi 

dengan alasan mereka ingin mencari auditor dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang memiliki reputasi baik sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

H7 : Diduga Reputasi Auditor Memperlemah Pengaruh Audit Fee Terhadap 

Auditor Switching. 

2.4.8 Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Pergantian 

Manajemen Terhadap Auditor Switching  

Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP dengan reputasi Big Four 

biasanya enggan untuk melakukan auditor switching karena menganggap KAP 

yang bereputasi baik mampu mendukung perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Namun tetap harus melakukan pergantian auditor 

(auditor switching) sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori 
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keagenan menyatakan bahwa hubungan antara agent dan principal akan 

menimbulkan konflik keuangan. Sehingga untuk menjaga kesinambungan 

kerjasama antara principal dengan manajemen dan kelangsungan hidup 

perusahaan, perlu alat monitoring yaitu pihak ketiga sebagai perantara yang dapat 

digunakan principal untuk melihat kinerja manajemen. 

Berdasarkan teori agensi yang beranggapan bahwa konflik terjadi antara 

agent dan principal akan memicu pergantian manajemen namun apabila 

sebelumnya perusahaan telah diaudit oleh auditor yang berafiliasi oleh Kantor 

Akuntan Publik big four cenderung tidak mengganti KAP-nya dan hanya 

mengganti auditornya sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika KAP 

yang digunakan memiliki reputasi, maka perusahaan akan cenderung 

mempertahankannya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

reputasi auditor mampu memperlemah hubungan positif antara audit fee terhadap 

auditor switching. 

H8 : Diduga Reputasi Auditor Secara Signifikan Memoderasi Pengaruh 

Pergantian Manajemen Terhadap  Auditor Switching. 

2.4.9 Pengaruh Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian 

Manajemen, Terhadap Auditor Switching 

Opini audit adalah penilaian dari auditor eksternal untuk  pemeriksaan  

yang wajar atas laporan keuangan. Dimana opini audit sangat penting sebagai 

dasar pertimbangan pengguna laporan keuangan. Menurut Nawali dan 

Anisykurlillah (2017), ketika perusahaan gagal memberikan laporan keuangan 

yang baik dalam upaya menerima pendapat wajar tanpa  pengecualian, perusahaan 



62 

 

 

dapat mencoba mencari cara untuk  mempertahankan pendapat tersebut.  

penelitian yang telah dilakukan oleh aini (2019) , sari (2018) dan Karlina (2017) 

yang menyatakan bahwa opini  audit berpengaruh positif terhadap auditor 

switching. 

Penelitian yang telah dilakukan Robbitasari dkkk., (2013) membuktikan 

bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI untuk melakukan auditor switching. Artinya, perusahaan yang mengalami 

audit delay akan timbul kecenderungan untuk melakukan auditor switching 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki audit delay yang pendek. 

Menurut penelitian yang dilakukan (Siregar dkk., 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 pada auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi audit fee yang ditawarkan auditor maka perusahaan akan semakin 

sering melakukan auditor switching. 

Pergantian manajemen yang baru dapat menimbulkan pemberlakuan 

kebijakan  perusahaan yang baru juga salah satunya pemilihan KAP (Pradana, 

2015). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dalam Candradewi dan 

Gayatri (2019) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif 

pada auditor switching. Hal ini didukung oleh hasil penelitian  yang telah 

dilakukan oleh Udayani (2017), Pawitri dan Yadyana (2015), Pradhana (2015). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 
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H9 : Diduga Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen 

berpengaruh Terhadap Auditor Switching. 

2.4.10 Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit, Audit 

Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen Terhadap Auditor 

Switching 

Reputasi auditor merupakan salah satu pertimbangan yang dapat 

digunakan perusahaan dalam memilih auditornya. Reputasi auditor  merupakan 

nama besar yang dimiliki oleh seorang auditor atas prestasi dan kepercayaan 

publik yang disandang KAP atau auditor publik. Untuk menyajikan laporan 

keuangan yang baik, manajemen perusahaan (agent) berusaha untuk memilih 

auditor yang berkualitas. Menurut Nawali dan Anisykurlillah (2017), ketika 

perusahaan gagal memberikan laporan keuangan yang baik dalam upaya 

menerima pendapat wajar tanpa pengecualian, perusahaan dapat mencoba mencari 

cara untuk  mempertahankan pendapat tersebut. 

Audit delay dapat menjadi masalah jika rentan audit delay yang terjadi 

dalam suatu perusahaan terlalu lama pada akhirnya dapat menyebabkan 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Sutrisno dan Mardianti 2017).  

Dengan  demikian keterlambatan informasi yang terjadi dapat menjadi bed news 

yang mengakibatkan respon negatif dari pasar saham dan akan menurunkan nilai 

perusahaan dari kepercayaan masyarakat terhadap  perusahaan. Namun ketika 

auditor memiliki reputasi yang baik, masyarakat dapat menganggap bahwa audit 

delay yang terjadi hanyalah untuk meningkatkan kualitas hasil audit laporan 

keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa auditor dengan tingkat reputasi  
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yang baik akan memperlemah pengaruh positif audit delay terhadap auditor 

switching. 

Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP yang bereputasi (Big 

Four) tidak akan mengganti auditornya karena KAP yang bereputasi dapat 

mendukung perkembangan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. KAP yang bereputasi juga akan menambah kepercayaan diri 

sebuah perusahaan untuk menarik para calon investornya (Astrini, 2013). Craswel 

(1998) dalam Sari dkk., (2016) menyatakan bahwa auditor yang berasal dari KAP 

besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan memiliki kualitas 

yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat 

dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, dan pengakuan internasional. 

Perusahaan tentu mengharapkan reaksi positif dari auditor switching yang 

dilakukan, oleh karena itu dengan mengganti auditornya dengan auditor yang 

lebih bereputasi maka secara tidak langsung nama baik perusahaan juga akan 

terangkat Smith and Nichols (1982) dalam Sima dkk., (2018). 

Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP dengan reputasi Big Four 

biasanya tidak melakukan auditor switching karena menganggap KAP yang 

bereputasi baik mampu mendukung perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Teori keagenan menyatakan bahwa  hubungan antara 

agent dan principal  akan menimbulkan konflik keuangan. Sehingga untuk 

menjaga kesinambungan kerjasama antara principal dengan manajemen dan 

kelangsungan hidup  perusahaan, perlu alat monitoring yaitu pihak ketiga sebagai  
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perantara yang dapat digunakan principal untuk melihat kinerja manajemen. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 

H10 :  Diduga Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit, 

Audit Delay, Audit Fee, Pergantian Manajemen Terhadap Auditor 

Switching. 
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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 terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pola uma sekaran yaitu sebagai 

berikut : 

3.1.1  Tujuan Studi 

Tujuan studi dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang 

termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan 

tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

(independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi. Dalam penelitian ini 

menjelaskan hubungan variabel opini auditor, audit delay, audit fee, pergantian 

manajemen terhadap auditor switching dengan reputasi auditor sebagai 

pemoderasi. 

3.1.2 Jenis Investigasi   

Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal 

digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat terhadap suatu persoalan 

yang dihadapi. Studi kausal dapat digunakan untuk menyatakan bahwa variabel X 

menyebabkan variabel Y, dan variabel Z memperkuat atau memperlemah 
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hubungan variabel X dan Y. Jika variabel X dihilangkan atau diubah dalam cara 

tertentu, masalah Y akan terpecahkan. 

3.1.3 Tingkat Intervensi     

Tingkat intervensi peneliti terhadap suatu penelitian mempunyai 

keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah studi kausal atau 

korelasi. Peneliti tidak memiliki kemampuan dalam mengintervensi, baik berupa 

mengendalikan maupun memanipulasi variabel, karena variabel tersebut sudah 

ada atau ex post facto. 

3.1.4 Situasi Studi 

Situasi studi dalam penelitian ini yaitu eksperimen lapangan, yaitu studi 

yang dilakukan untuk menentukan sebab-akibat, dimana pekerjaan berproses 

secara normal atau tidak diatur. Di Dalam penelitian situasi studi dengan melihat 

laporan keuangan perusahaan - perusahaan sub sektor perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

3.1.5 Unit Analisis  

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data. Pernyataan masalah data berfokus pada individual, 

pasangan, kelompok atau organisasi dan kebudayaan. 

Unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi karena penelitian ini 

melakukan penelitian pada perusahaan - perusahaan sub sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 
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3.1.6 Horizon Waktu 

Horizon waktu pada penelitian ini menggunakan studi gabungan yaitu 

dari cross section dan time series, dimana data yang dikumpulkan berupa data 

selama tiga periode tahun yaitu pada tahun 2018-2020 untuk menjawab 

pertanyaan dalam penelitian ini. 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk 

asosiatif yaitu data dalam bentuk angka, dapat dinyatakan dan diukur dengan 

satuan hitung (Sugiyono, 2014:12). Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang 

lebih menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan 

angka serta data dianalisis menggunakan prosedur statistik (Indriantoro dan 

Supomo, 2013:12). Sedangkan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:13). 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:130) data dapat 

diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data sekunder (secondary data) 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber sumber yang sudah ada, 

data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber utama tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya penelitian melalui 

orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2014:402). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan 

periode 2018-2020 yang diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:193) teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan wawancara, kuesioner, pengalaman dan gabungan dari ketiganya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode observasi non partisipan. Pengumpulan data dapat 

diperoleh dari sumber data yang digunakan dengan cara melakukan penelusuran, 

mengamati, membaca dan melakukan pencatatan informasi yang terjadi terhadap 

data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan data diperoleh dari situs resmi 

BEI yaitu  www.idx.co.id.  serta dengan mencari literatur berupa buku, jurnal 

ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.4 Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi adalah 

sesuatu terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara menurut Uma Sekaran (2011) 

populasi (population) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal 

yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Jumlah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2020 ada 44 bank.  

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

2 AGRS Bank IBK Indonesia, Tbk 

3 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 

4 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk 

5 BABP Bank MNC Internasional Tbk 

6 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

7 BBCA Bank Central Asia Tbk 

8 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

9 BBKP Bank Bukopin Tbk 

10 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 

11 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

13 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

14 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 

15 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 

16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

17 BEKS Bank  Pembangunan Daerah Banten Tbk  

18 BGTB Bank Ganesha Tbk 

19 BINA Bank Ina Perdana 

20 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk  

21 BJTM Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

22 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

23 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 

24 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

26 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

27 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

28 BNLI Bank Permata Tbk 

29 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

30 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

31 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 

32 BTPN Bank BTPN Tbk 

33 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 

34 BVIC Bank Victoria International Tbk 

35 DNAR Bank Oke Indonesia Tbk 

36 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

37 MAYA  Bank Mayapada International Tbk  
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38 MCOR Bank China Construction Bank Ind.Tbk 

39 MEGA  Bank Mega Tbk 

40 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

41 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 

42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

43 PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk 

44 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber : www.idx.co.id    

3.4.2 Pengambilan Sampel 

sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Menurut Sugiyono 

(2017) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk 

menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu 

objek. Terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan yaitu : 

1. Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang usaha yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate 

stratified random sampling, disdisproportionate stratified random sampling, 

sampling area (clueser).  

2. Non Probability Sampling 

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tenik sampel ini meliputi, sampling 

sistematis, kuota, aksedental, purposive sampling, sampel jenuh dan 

snowball. .  

http://www.idx.co.id/
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 Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh 

karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan 

kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.  

b. Perusahaan Perbankan yang menyediakan informasi keuangan secara 

lengkap selama tahun 2018-2020.  

c. Perusahaan menggunakan laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 

desember dan perusahaan telah diaudit oleh auditor independen tahun 2018-

2020. 

d. Perusahaan Perbankan yang melakukan pergantian Auditor (Auditor 

Switching)  pada tahun 2018-2020. 
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Tabel 4.1 

Penentuan Jumlah Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2018-2020. 

44 

2 Perusahaan Perbankan yang menyediakan informasi 

keuangan secara lengkap selama tahun 2018-2020. 

44 

3 Perusahaan menggunakan laporan keuangan tahunan 

yang berakhir 31 desember dan perusahaan telah 

diaudit oleh auditor independen tahun 2018-2020. 

44 

4 Perusahaan Perbankan yang melakukan pergantian 

Auditor (Auditor Switching)  pada tahun 2018-2020. 

24 

Jumlah Sampel  20 

Jumlah Tahun Penelitian 3 

Jumlah Sampel Akhir 60 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2021) 

 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

No Kode Saham Nama Bank 

1 AGRO Bank rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

2 AGRS Bank IBK Indonesia, Tbk 

3 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 

4 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk 

5 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

10 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 

11 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

13 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk  

14 BJTM Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

15 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

16 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

17 BNLI Bank Permata Tbk 

18 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

19 BTPN Bank BTPN Tbk 

20 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 

Sumber : IDX (Data Olahan sekunder 2021) 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data dan 

informasi di lapangan Sunyoto (2016:23). Dalam penelitian ini variabel-variabel 

yang dianalisis meliputi tiga variabel yaitu variabel independen (bebas), variabel 

moderasi, dan variabel dependen (terikat). 

3.5.1 Variabel Independen (variabel  bebas) 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen yang sering disebut 

variabel stimulus, predictor, antecedent. Namun dalam bahasa indonesia sering 

disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu : 

1. Opini Audit merupakan variabel dummy. Apabila perusahaan klien 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) makan 

diberikan kode 1, selain unqualified opinion diberikan 0.   

2. 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). 
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3. Audit fee merupakan salah satu hak yang diberikan klien kepada auditor atas 

jasa audit yang telah dilakukannya. Audit fee dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan proksi logaritma natural pada profesional fees atau 

honorarium tenaga ahli (Wijaya, 2015).  Dasar pengambilan keputusan ini 

yaitu belum tersedianya data tentang audit fee 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 

4. Pergantian Manajemen (management Change) diartikan sebagai pergantian 

direksi perusahaan atau Chief Executive Officer (CEO). Instrument ini 

diambil dari Aliffa Nurul Qamari & Dhini Suryandari 2019) dengan 

menggunakan variabel dummy apabila terjadi pergantian direktur maka 

diberi kode 1 dan apabila tidak terjadi pergantian manajemen maka diberi 0. 

3.5.2 Variabel Moderasi 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel moderasi adalah variabel yang 

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi juga disebut sebagai 

variabel independen kedua. Adapun variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu 

variabel Reputasi Auditor. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan 

publik yang disandang auditor dan Kantor Akuntan Publik berdasarkan nama 

besar yang telah dimiliki auditor atau KAP tersebut. Reputasi auditor diukur 
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dengan menggunakan dummy, dimana jika KAP berafiliasi dengan The Big Four 

diberikan nilai 1, dan jika tidak berafiliasi dengan The Big Four diberikan nilai 0 

(Putra, 2015). 

3.5.3 Variabel  Dependen (variabel terikat) 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen sering disebut sebagai 

variabel output atau konsekuen namun dalam bahasa Indonesia sering disebut 

dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu variabel auditor switching.  Auditor switching 

yang merupakan pergantian auditor sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri 

Keuangan 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), untuk mengukur variabel 

dependen tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel dummy, dimana 

perusahaan yang melakukan auditor switching diberi angka 1 dan apabila 

perusahaan tidak melakukan auditor switching diberi angka 0 (Astuti, 2014). 
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Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Nama Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

1.  opini audit (X1) Opini Audit adalah 

pernyataan auditor mengenai 

kewajaran laporan keuangan 

dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, 

hasil usaha dan arus kas pada 

entitas tertentu apakah telah 

sesuai dengan prinsip 

akuntansi  secara umum atau 

tidak. 

Apabila  perusahaan 

klien memperoleh 

opini wajar tanpa 

pengecualian 

(unqualified 

opinion) makan 

diberikan kode 1.  

Selain unqualified 

opinion diberikan 0 

Nominal 

2.  

 

.  

Audit Delay (X2) Audit delay dapat 

didefinisikan sebagai 

lamanya waktu yang 

dibutuhkan auditor untuk 

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. 

Apabila tanggal yang 

tercantum pada laporan audit 

melebihi tanggal 30 April di 

tahun setelah laporan 

keuangan dikeluarkan, maka 

terjadi audit delay.  

Audit delay = 

tanggal audit report  

- tanggal tutup tahun 

buku  

Rasio 

3.   Audit Fee (X3) 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 

Dilihat dari 

kompleksitas jasa 

yang diberikan, 

struktur biaya kantor 

yang bersangkutan 

dan pertimbangan 

profesi lainnya, dan 

ukuran KAP diukur 

dari besar kecilnya 

sebuah KAP. 

Logaritma Natural = 

Lnn 

Rasio 

 

4.   pergantian 

manajemen 

Pergantian manajemen adalah 

pergantian direksi utama, 

disebabkan karena keputusan 

Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) atau pihak 

manajemen berhenti karena 

kemauan sendiri sehingga 

pemegang saham harus 

apabila terjadi 

pergantian direktur 

utama maka diberi 

kode 1 dan apabila 

tidak terjadi 

pergantian direktur 

utama maka diberi 0. 

 

Nominal 
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mengganti  manajemen yang 

baru yaitu direktur utama 

atau CEO (Chief Executive 

Officer) 

5.  

 

Auditor Switching 

(Y) 

Auditor Switching merupakan 

pergantian auditor yang 

dilakukan oleh perusahaan 

klien. Variabel auditor 

switching diukur dengan 

menggunakan variabel 

dummy.  

Jika perusahaan 

melakukan 

pergantian auditor 

eksternal diberi kode 

1 dan jika tidak 

melakukan 

pergantian diberi 

kode 0. 

Nominal 

6.  Reputasi Auditor Reputasi auditor merupakan 

prestasi dan kepercayaan 

publik yang disandang 

auditor atau Kantor Akuntan 

Publik (KAP) berdasarkan 

nama besar yang telah 

dimilikinya. 

KAP berafiliasi 

dengan The Big 

Four diberikan nilai 

1, dan jika tidak 

berafiliasi dengan 

The Big Four 

diberikan nilai 0 

Nominal 

Sumber: Data Olahan 2021 

 

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. 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan data statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan tanpa adanya maksud untuk menarik kesimpulan (sugiyono, 2014). 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang 

variabel-variabel penelitian dari suatu data yang mencakup jumlah sampel dilihat 
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dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-

minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai persen rata-

rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum 

dan minimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi  syarat untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

3.6.2 Uji Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu opini audit, audit delay, audit fee dan 

pergantian manajemen serta reputasi auditor sebagai pemoderasi. Pengujian 

hipotesis menggunakan regresi logistik. Karena menurut (Imam Ghozali, 2018) 

metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat 

kategorikal (nominal dan non metrik) dan variabel independennya kombinasi 

antara metrik dan non metrik seperti dalam penelitian ini. Peneliti tidak 

melakukan uji normalitas data karena menurut (Imam Ghozali, 2018), analisis 

regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. 

Asumsi multivariate normal disini tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya 

merupakan campuran antara kontinyu (metric) dan kategorikal (non metric).  

logistic regression juga mengabaikan masalah heteroscedacity, artinya disini 

variabel dependen tidak memerlukan heteroscedacity untuk masing-masing 

variabel independen nya. Tahapan pengujian dengan menggunakan uji regresi 

logistik dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel respon perhatian (dalam populasi). 

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan = 5% kaidah 

pengambilan keputusan adala : 

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

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

didukung. 

3.6.3 Uji Statistik 

Analisis regresi logistik dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26. 

Dalam rangka analisis hubungan antar variabel, data akan diuji terlebih dahulu. 

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik antara lain 

sebagai berikut : 

3.6.3.1 Uji Kelayakan Model Regresi 

Uji Kelayakan Model Regresi merupakan kelayakan model regresi 

yang dapat dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris sesuai dengan model. Pengujiannya dengan melihat 

nilai chi-square dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jika nilai sama 

dengan atau kurang dari 0,05 berarti hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Jika nilainya 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya. 
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3.6.3.2 Uji Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit), pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) 

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

akhir (Block Number =1). Apabila nilai -2LL awal yaitu pada saat 

dimasukkan 1 variabel saja hasilnya lebih besar dibandingkan nilai -2LL 

setelah dimasukkan keenam variabel dan terjadi penurunan hasil, penurunan 

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

kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square), besarnya nilai 

koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai 

Nagelkerke R  Square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan 

variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel 

dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model (Santi Rahayu, 

2012). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Semakin mendekati satu maka nilai regresi tersebut 

semakin baik. 
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3.6.3.4 Uji Multikolinieritas 

 Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak ada gejala 

korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan  

matrik korelasi untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. 

Data dikatakan lolos multikolinearitas jika nilainya lebih besar dari 10 pada 

tiap variabel independennya. Apabila hasil pengujian menunjukkan tidak 

adanya nilai koefisien korelasi antar variabel  independen yang lebih besar 

dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

multikolonieritas antara variabel independen. 

3.6.3.5 Uji Matriks Klasifikasi 

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat yang 

dinyatakan dalam persentase. Matriks klasifikasi dapat digunakan untuk 

mengetahui bergantinya auditor (auditor switching) 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). Pada model yang sempurna, maka semua 

kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan prediksi 100%. 

3.6.4 Regresi Logistik dengan MRA (Moderated Regression Analysis) 

Dalam penelitian ini, pengujian penelitian menggunakan statistik 

deskriptif, analisis regresi logistik, dan Moderated Regression Analysis (MRA). 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data 



83 

 

 

dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa 

adanya maksud untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Regresi logistik 

yaitu regresi yang digunakan sejauh mana probabilitas terjadinya variabel 

dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya, teknik analisis logistik 

ini tidak memerlukan uji normalitas data pada variabel bebasnya (Ghazali, 2016). 

Analisis regresi logistik dibutuhkan dalam pengujian hipotesisi karena 

variabel dependen merupakan variabel dua kategorik atau variabel yang diukur 

dengan variabel dummy, sehingga peneliti memilih menggunakan alat uji tersebut 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen, dan dalam penelitian ini 

variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan langsung 

antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel 

moderasi adalah variabel bebas yang dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel bebas yang lain terhadap variabel terikat. Pengujian 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi variabel MRA 

(Moderated Regression Analysis). Menurut Ghazali, 2018 uji MRA bertujuan 

untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi melalui pendekatan analitik yang 

mempertahankan integritas sampel penelitian. 

Pada penelitian ini MRA (Moderated Regression Analysis) digunakan 

untuk menguji hubungan antara opini audit, audit fee audit delay, pergantian 

manajemen terhadap auditor switching yang dimoderasi oleh reputasi auditor. 

Perhitungan dengan model MRA (Moderated Regression Analysis) pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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               Ln    P  (SWITCH)   =  α + 1OA + 2 AD + 3AF + 4PM + e 

                      1-P (SWITCH)         + 5OA*RA + 6AD*RA + 7AF*RA +       

8PM*RA + e 

 

α : Konstanta 

 1, 2, 3             : Koefisien regresi 

OA : Opini  Auditor 

AD : Audit Delay 

AF : Audit Fee 

PM : Pergantian Manajemen 
RA : Reputasi Auditor 
ε   : Residual error 

 

3.6.5 Uji Parsial (t-test) 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel   bebas 

terhadap variabel  terikat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

1. Menentukan hipotesis nol  (Ho) : bi = 0, yang berarti variabel Xi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai variabel Y. 

menentukan hipotesis alternatif (Ha) : bi ≠ 0, yang berarti variabel Xi data 

digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai variabel  Y.  nilai I = 

1,2,3,4,5. 

2. Menerapkan df = (n-k) pada tingkat signifikan (a = 5%), dimana :  

n = jumlah waktu 

k = jumlah variabel  

3. Menentukan t- hitung, yaitu t- hitung = bi / σ bi 

Dimana : 

bi   = koefisien korelasi variabel bebas ke-i 

σbi  =  standar error koefisien bi  
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4. Membandingkan nilai t-hitung dengan t- table 

Hipotesis nol (Ho) diterima jika : -t table < t hitung < + t tabel 

Hipotesis alternatif (Ha) diterima, jika t-hitung >  t tabel atau t hitung < t 

tabel. 

3.6.6 Uji Simultan (F-test)  

Uji  F atau uji ANOVA digunakan untuk menguji apakah variabel-

variabel independen bersama-sama (keseluruhan) secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 

model regresi yang digunakan sudah bisa dipakai untuk menilai  auditor 

switching. 

1. Menentukan hipotesis (H0) : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, yang berarti 

variabel Xi tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi 

variabel Y. Menentukan hipotesis alternatif (Ha) : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 

0, yang berarti variabel Xi dapat digunakan untuk memprediksi atau 

mengestimasi nilai variabel Y. 

2. Menetapkan signifikan (a = 5%) pada df1 (numerator) dan df2 

(denominator). Niali df1 = (k-1) dan df2 = (n-k). 

Dimana : 

n = jumlah pengamatan 

k = jumlah variabel  

3. Menentukan F hitung, yaitu (R
2
/k) / (1-R

2
) / (n-k-1), Dimana : 

R = koefisien korelasi 

n  = jumlah pengamatan 
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k  = jumlah variabel independen 

4. Membandingkan nilai F-hitung dengan F- tabel 

Hipotesis nil (H0) diterima jika : F – hitung ≤  F – tabel. 

Hipotesis alternatif (Ha) diterima, jika : F hitung >  F-tabel 

Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan software program  

SPSS for windows versi 26.



 

119 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

auditor switching dengan reputasi sebagai pemoderasi. 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 menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. 

Seorang manajer cenderung menginginkan laporan keuangannya mendapat 

opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari seorang auditor. 

Apabila perusahaan mendapat opini yang tidak sesuai dengan keinginan 

pihak manajer atau opini selain unqualified opinion maka manajer 

cenderung untuk melakukan auditor switching dan mencari auditor yang 

bisa memberikan opini yang diharapkan oleh manajer. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa audit delay berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Apabila auditor lama 

dalam menyelesaikan laporan audit independen maka perusahaan cenderung 

mengganti auditornya ke auditor baru yang bisa lebih cepat dalam 

menyelesaikan laporan audit independen. Karena semakin lama laporan 

audit independen selesai makan perusahaan semakin lama mempublikasikan 
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laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, hal ini akan menyebabkan 

turunnya kredibilitas perusahaan dimata inventor dan membuat investor 

kurang percaya terhadap perusahaan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa audit fee berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Auditor yang 

menetapkan audit fee terlalu tinggi cenderung membuat manajemen 

mengganti auditornya ke auditor baru yang menawarkan audit fee lebih 

rendah. Hal ini dikarenakan manajemen selalu mempertimbangkan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan agar keuangan perusahaan selalu stabil, 

sehingga perusahaan selalu mencari auditor sesuai dengan kemampuan 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa pergantian 

manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2018-2020. Perusahaan dalam jangka waktu tertentu akan melakukan 

pergantian manajemen dan manajemen yang baru cenderung memperbaiki 

kinerja manajemen sebelumnya mulai dari merubah tatanan direksi 

perusahaan, peraturan yang berlaku, sistem akuntansi yang dipakai, dan 

bahkan auditor yang mengaudit perusahaan. Namun hal itu tidak selalu 

terjadi, apabila auditor sebelumnya telah menggambarkan kinerja sesuai 

dengan harapan perusahaan maka perusahaan akan mempertimbangkan 

untuk mengganti auditornya. Pasalnya auditor yang lama sudah paham 
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dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, namun auditor yang baru 

perlu waktu untuk memahami bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa reputasi auditor 

mampu memperlemah pengaruh opini audit terhadap auditor switching pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-

2020. Pihak manajemen cenderung akan memilih Kantor Akuntan Publik 

yang berafiliasi pada KAP big four untuk mengaudit laporan keuangannya, 

hal ini dikarenakan apabila perusahaan diaudit oleh KAP big four akan 

menjadi nilai tambah tersendiri bagi para investor, sehingga manajemen 

akan mengganti auditornya ke baru yaitu KAP big four untuk menambah 

kepercayaan perusahaan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa reputasi auditor tidak 

mampu memoderasi pengaruh audit delay terhadap auditor switching  pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-

2020. Auditor yang lama dalam menyelesaikan laporan audit independennya 

akan membuat manajemen cenderung mengganti auditornya ke auditor baru 

yang lebih cepat dalam menyelesaikan laporan audit independen terutama 

ke auditor KAP yang berafiliasi big four karena semakin lama auditor 

menyelesaikan laporan audit independennya maka akan semakin lama 

perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya dan membuat 

kredibilitas perusahaan menurun. Namun tidak semua manajemen 

beranggapan demikian, apabila audit delay yang dilakukan auditor tidak 

melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka 

manajemen akan tetap mempertahankan auditornya tanpa melihat latar 
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belakang reputasi yang dimiliki oleh auditor tersebut baik itu auditor yang 

bereputasi dengan big four maupun non big four. 

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menyatakan bahwa reputasi auditor tidak 

mampu memoderasi pengaruh audit fee terhadap auditor switching pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-

2020. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP big four 

cenderung menawarkan fee audit yang tinggi karena reputasi yang 

disandang KAP tersebut.  Masyarakat beranggapan bahwa Kantor Akuntan 

Publik yang berafiliasi big four memiliki reputasi baik, sehingga tak jarang 

manajemen perusahaan melakukan auditor switching ke auditor KAP big 

four untuk mengaudit laporan keuangannya. Namun audit fee yang 

ditawarkan sebagian KAP berafiliasi big four juga tinggi, hal ini 

dikarenakan audit fee berbanding lurus dengan kualitas audit yang 

dihasilkan. Audit fee yang tinggi tersebut membuat manajemen cenderung 

mempertimbangkan dalam melakukan pergantian auditor, dan manajemen 

akan tetap mempertahankan auditornya selama auditor tersebut memberi 

kinerja yang baik dan menawarkan audit fee rendah sesuai kemampuan 

finansial perusahaan biarpun auditor sebelumnya yang mengaudit 

perusahaan tidak termasuk auditor KAP big four. 

8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menyatakan bahwa reputasi auditor 

tidak mampu memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2018-2020. Perusahaan dalam jangka waktu tertentu akan 

melakukan pergantian manajemen dan manajemen yang baru cenderung 
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memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya termasuk melakukan 

pergantian auditor ke KAP yang berafiliasi terhadap big four. Namun tidak 

semua manajemen beranggapan demikian, manajemen menganggap bahwa 

apabila auditor sebelumnya telah memberikan kinerja sesuai harapan 

perusahaan maka perusahaan tetap mempertahankan auditornya meskipun 

bukan KAP yang berafiliasi dengan big four. Karena apabila perusahaan 

mengganti auditor maka banyak resiko yang akan diterima oleh perusahaan 

dan itu menjadi salah satu pertimbangan manajemen.    

9. Hasil pengujian hipotesisi kesembilan menyatakan bahwa secara simultan 

opini audit, audit delay, audit fee, pergantian manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

10. Hasil pengujian hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa secara simultan 

reputasi auditor mampu memoderasi secara signifikan pengaruh opini audit, 

audit delai, audit fee, pergantian manajemen terhadap auditor switching 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2018-2020. 

11. Hasil pengujian Adjusted R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,558. 

Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel moderasi dan variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya 

sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur 

dalam model penelitian ini. 
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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 

perbankan sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu 

menggambarkan tingkat audit switching yang ada di Indonesia. 

2. Variabel moderasi reputasi auditor yang ada pada penelitian ini ditujukan 

oleh proksi Kantor Akuntan Publik big four untuk Kantor Akuntan Publik 

non big four kurang cocok untuk menilai suatu reputasi. 

3. Periode penelitian hanya menggunakan 3 tahun pengamatan dari 2018 

hingga 2020, karena untuk tahun 2021 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 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 sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

agar dapat memperhatikan opini audit, audit delay, audit fee, pergantian 

manajemen sebelum melakukan auditor switching dengan auditor yang 

bereputasi pada Kantor Akuntan Publik big four. 

2. Bagi peneliti selanjutnya apabila menggunakan variabel reputasi auditor 

diharapkan untuk menggunakan proksi lain seperti Kantor Akuntan Publik 
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yang dinilai mempunyai reputasi baik apabila tidak pernah terlibat skandal-

skandal kecurangan, karena apabila diwakili dengan afiliasi dengan Kantor 

Akuntan Publik big four dan non big four hasilnya cenderung akan sama 

yaitu banyak yang tidak signifikan.  

3. Berdasarkan keterbatasan mengenai jumlah sampel pada penelitian, saran 

bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya memperluas sampel penelitian 

dan menambah jumlah tahun yang digunakan untuk pengamatan dengan 

kriteria yang berbeda. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan sampel perusahaan 

di sektor lain atau mengambil dari keseluruhan sektor usaha yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia  supaya mempunyai hasil yang lebih valid.  
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LAMPIRAN 
 

LAMPIRAN 1 

Sampel Penelitian 

No Kode Saham Nama Bank 

1 AGRO Bank rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

2 AGRS Bank IBK Indonesia, Tbk 

3 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 

4 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk 

5 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

10 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 

11 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

13 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk  

14 BJTM Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

15 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

16 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

17 BNLI Bank Permata Tbk 

18 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

19 BTPN Bank BTPN Tbk 

20 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 

Sumber : IDX (Data Olahan Sekunder, 2021) 
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LAMPIRAN 2 

Proses Pengambilan Sampel 

No Nama Perusahaan 

Perusahaan 

Perbankan 

yang terdaftar 

di BEI pada 

tahun 2018-

2020 

Perusahaan 

Perbankan yang 

menyediakan 

informasi 

keuangan secara 

lengkap selama 

tahun 2018-

2020 

Perusahaan 

menggunakan 

laporan keuangan 

tahunan yang 

berakhir 31 desember 

dan perusahaan telah 

diaudit oleh auditor 

independen tahun 

2018-2020 

Perusahaan 

Perbankan 

yang 

melakukan 

pergantian 

Auditor 

(Auditor 

Switching)  

pada tahun 

2018-2020 

Masuk 

Kategori    

Sampel 

1 Bank rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk     SAMPEL 

2 Ban IBK Indonesia, Tbk     SAMPEL 

3 Bank Amar Indonesia Tbk     SAMPEL 

4 Bank Artos Indonesia Tbk     SAMPEL 

5 Bank MNC International Tbk    X - 

6 Bank Capital Indonesia Tbk    X - 

7 Bank Central Asia Tbk    X - 

8 Bank Harda Internasional Tbk     SAMPEL 

9 Bank Bukopin Tbk     SAMPEL 

10 Bank Mestika Dharma Tbk    X - 

11 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk     SAMPEL 

12 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk     SAMPEL 

13 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk     SAMPEL 
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14 Bank Yudha Bhakti Tbk     SAMPEL 

15 Bank J Trust Indonesia Tbk     SAMPEL 

16 Bank Danamon Indonesia Tbk     SAMPEL 

17 Bank  Pembangunan Daerah Banten Tbk     X - 

18 Bank Ganesha Tbk    X - 

19 Bank Ina Perdana    X - 

20 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk      SAMPEL 

21 Bank  Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk     SAMPEL 

22 Bank QNB Indonesia Tbk     SAMPEL 

23 Bank Maspion Indonesia Tbk     - 

24 Bank Mandiri (Persero) Tbk    X - 

25 Bank Bumi Arta Tbk    X - 

26 Bank CIMB Niaga Tbk     SAMPEL 

27 Bank Maybank Indonesia Tbk    X - 

28 Bank Permata Tbk     SAMPEL 

29 Bank Syariah Indonesia Tbk     SAMPEL 

30 Bank Sinar Mas Tbk    X - 

31 Bank of India Indonesia Tbk    X - 

32 Bank BTPN Tbk     SAMPEL 

33 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk     SAMPEL 

34 Bank Victoria International Tbk    X - 

35 Bank Oke Indonesia Tbk    X - 

36 Bank Artha Graha International Tbk    X - 

37 Bank Mayapada International Tbk     X - 

38 Bank China Construction Bank Ind.Tbk    X - 
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39 Bank Mega Tbk    X - 

40 Bank OCBC NISP Tbk    X - 

41 Bank Nationalnobu Tbk    X - 

42 Bank Pan Indonesia Tbk    X - 

43 Bank Panin Dubai Syariah Tbk    X - 

44 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk    X - 
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LAMPIRAN 3 

Tabulasi Data Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tahun X1 X2 X3 X4 Y Z X1*Z X2*Z X3*Z X4*Z 

1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 

2018 1 64 20,82 1 0 1 1 64 20,82 1 

2019 1 126 20,90 1 1 1 1 126 20,90 1 

2020 1 95 21,12 0 1 1 1 95 21,12 0 

2 AGRS Bank IBK Indonesia, Tbk 

2018 1 67 21,20 0 1 0 0 0 0,00 0 

2019 0 140 21,47 1 1 0 0 0 0,00 0 

2020 0 119 21,42 1 0 0 0 0 0,00 0 

3 AMAR Bank Amar Indonesia, Tbk 

2018 1 87 20,86 0 1 1 1 87 20,86 0 

2019 1 140 20,98 1 1 0 1 0 0,00 0 

2020 1 119 21,02 0 1 1 1 119 21,02 0 

4 ARTO Bank Jago Indonesia, Tbk 

2018 0 84 20,78 0 0 0 0 0 0,00 0 

2019 0 80 20,78 1 0 0 0 0 0,00 0 

2020 1 69 20,82 1 1 1 1 69 20,82 1 

5 BBHI Bank Harda Internasional, Tbk 

2018 1 73 20,05 0 1 0 0 0 0,00 0 

2019 1 77 20,94 0 1 0 0 0 0,00 0 

2020 1 74 21,24 1 1 0 0 0 0,00 0 

6 BBKP Bank Bukopin, Tbk 

2018 1 88 21,65 1 1 0 0 0 0,00 0 

2019 1 91 21,81 0 1 0 0 0 0,00 0 

2020 1 90 21,72 1 1 0 0 0 0,00 0 

7 BBNI 
Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 

2018 1 16 22,86 0 0 1 1 16 22,86 0 

2019 1 20 23,28 0 0 1 1 20 23,28 0 

2020 1 22 23,26 1 0 1 1 22 23,26 1 
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8 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 

2018 1 30 22,83 0 0 1 1 30 22,83 0 

2019 1 24 23,09 1 0 1 1 24 23,09 1 

2020 1 29 23,47 0 0 1 1 29 23,47 0 

9 BBTN Bank Tabungan Negara, Tbk 

2018 1 87 21,58 0 1 1 1 87 21,58 0 

2019 1 45 21,70 1 1 1 1 45 21,70 1 

2020 1 41 21,90 1 1 1 1 41 21,90 1 

10 BBYB Bank Yudha Bhakti, Tbk 

2018 1 71 19,52 1 1 0 0 0 0,00 0 

2019 0 98 19,52 1 1 0 0 0 0,00 0 

2020 1 64 19,52 1 1 0 0 0 0,00 0 

11 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 

2018 0 86 21,04 1 0 0 0 0 0,00 0 

2019 0 52 21,13 1 1 0 0 0 0,00 0 

2020 0 52 21,20 0 0 0 0 0 0,00 0 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

2018 1 29 22,21 0 0 1 1 29 22,21 0 

2019 1 27 22,21 1 0 1 1 27 22,21 1 

2020 1 42 22,40 0 1 1 1 42 22,40 0 

13 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat Tbk 

2018 1 85 21,38 0 1 0 0 0 0,00 0 

2019 1 79 21,72 1 1 0 0 0 0,00 0 

2020 1 69 21,51 0 0 0 0 0 0,00 0 

14 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur, Tbk 

2018 1 18 20,66 0 1 0 0 0 0,00 0 

2019 1 30 20,68 1 0 0 0 0 0,00 0 

2020 0 99 21,12 1 1 0 0 0 0,00 0 

15 BKSW Bank QNB Indonesia, Tbk 

2018 1 88 20,82 0 1 1 1 88 20,82 0 

2019 1 68 20,91 1 1 0 0 0 0,00 0 

2020 0 64 21,06 0 0 0 0 0 0,00 0 

16 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 2018 1 43 23,43 1 0 1 1 43 23,43 1 
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2019 1 48 23,36 1 0 1 1 48 23,36 1 

2020 1 88 22,96 1 1 1 1 88 22,96 1 

17 BNLI Bank Permata Tbk 

2018 1 121 22,56 0 1 1 1 121 22,56 0 

2019 1 149 22,68 0 1 1 1 149 22,68 0 

2020 1 142 22,63 1 1 1 1 142 22,63 1 

18 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

2018 1 84 20,94 0 1 1 1 84 20,94 0 

2019 1 34 20,99 1 1 1 1 34 20,99 1 

2020 1 26 21,17 1 1 1 1 26 21,17 1 

19 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional, Tbk 

2018 1 23 22,47 0 1 1 1 23 22,47 0 

2019 0 83 22,71 1 1 1 0 83 22,71 1 

2020 1 57 22,86 0 0 1 1 57 22,86 0 

20 BTPS 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah, Tbk 

2018 0 22 20,91 0 1 1 0 22 20,91 0 

2019 0 65 21,00 0 1 1 0 65 21,00 0 

2020 1 41 21,04 1 0 1 1 41 21,04 1 

Sumber : IDX (Data Sekunder yang diolah, 2021) 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Opini Audit 60 0 1 .78 .415 

Audit Delay 60 16 149 69.07 34.840 

Audit Fee 60 19.5193 23.4656 21.564123 .9903954 

Pergantian Manajemen 60 0 1 .53 .503 

Auditor Switching 60 0 1 .65 .481 

Reputasi Auditor 60 0 1 .57 .500 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data olahan SPSS 26, 2022  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

LAMPIRAN 5 

Hasil Uji Overall Model Fit 

-2 log likelihood awal 

 (block number = 0) 

77,694 

-2 log likelihood akhir 

(block number = 1) 

44,758 

 

Block 0: Beginning Block 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 77.699 .600 

2 77.694 .619 

3 77.694 .619 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 77.694 

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 

Opini 

Audit 

Audit 

Delay 

Audit 

Fee 

Pergantian 

Manajemen X1*Z X2*Z X3*Z X4*Z 

Step 

1 

1 49.363 15.244 2.395 .034 -.892 .369 -3.284 -.009 .192 -.514 

2 45.392 23.514 3.428 .044 -1.347 .715 -4.540 -.007 .269 -1.086 

3 44.798 27.708 3.809 .047 -1.570 .874 -4.961 -.003 .297 -1.489 

4 44.758 28.849 3.863 .048 -1.628 .893 -5.002 .000 .300 -1.603 

5 44.758 28.943 3.865 .048 -1.632 .893 -5.002 .001 .299 -1.612 

6 44.758 28.944 3.865 .048 -1.632 .893 -5.002 .001 .299 -1.613 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 77.694 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 6.351 8 .608 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2021 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 44.758
a
 .422 .582 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than .001. 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2021 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 

 Constant 

Opini 

Audit 

Audit 

Delay 

Audit 

Fee 

Pergantian 

Manajemen X1*Z X2*Z X3*Z X4*Z 

Step 

1 

Constant 1.000 .186 .238 -.985 -.030 -.178 -.145 .409 -.176 

Opini Audit .186 1.000 .499 -.311 .297 -.674 -.356 .584 -.265 

Audit Delay .238 .499 1.000 -.376 -.206 -.524 -.732 .756 .126 

Audit Fee -.985 -.311 -.376 1.000 -.014 .280 .247 -.531 .205 

Pergantian 

Manajemen 

-.030 .297 -.206 -.014 1.000 -.194 .146 .159 -.768 

X1*Z -.178 -.674 -.524 .280 -.194 1.000 .433 -.810 .145 

X2*Z -.145 -.356 -.732 .247 .146 .433 1.000 -.731 -.179 

X3*Z .409 .584 .756 -.531 .159 -.810 -.731 1.000 -.235 

X4*Z -.176 -.265 .126 .205 -.768 .145 -.179 -.235 1.000 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022 
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LAMPIRAN 9 

Hasil Matriks Klarifikasi 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Auditor Switching 

Percentage 

Correct 

 Tidak 

Melakukan Melakukan 

Step 

1 

Auditor 

Switching 

Tidak 

Melakukan 

13 8 61.9 

Melakukan 6 33 84.6 

Overall Percentage   76.7 

a. The cut value is .500 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

LAMPIRAN 10 

Hasil Regresi Logistik 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Opini Audit 1.945 .844 5.316 1 .021 6.993 

Audit Delay .032 .012 7.237 1 .007 1.033 

Audit Fee -.945 .402 5.526 1 .019 .389 

Pergantian 

Manajemen 

-.233 .682 .117 1 .733 .792 

Constant 17.688 8.678 4.155 1 .042 48069631.809 

a. Variable(s) entered on step 1: Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian 

Manajemen. 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022. 
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LAMPIRAN 11 

Hasil MRA (Moderated Regression Analysis) 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

Opini Audit 3.865 1.480 6.822 1 .009 47.725 

Audit Delay .048 .024 3.881 1 .049 1.049 

Audit Fee -1.632 .670 5.937 1 .015 .195 

Pergantian 

Manajemen 

.893 1.324 .455 1 .500 2.441 

X1*Z -5.002 2.344 4.553 1 .033 .007 

X2*Z .001 .034 .000 1 .987 1.001 

X3*Z .299 .174 2.945 1 .086 1.349 

X4*Z -1.613 1.710 .889 1 .346 .199 

Constant 28.944 13.358 4.695 1 .030 3716387603104.800 

a. Variable(s) entered on step 1: Opini Audit, Audit Delay, Audit Fee, Pergantian 

Manajemen, X1*Z, X2*Z, X3*Z, X4*Z. 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022 
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LAMPIRAN 12 

Hasil Uji Simultan Tanpa Moderasi 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 22.216 4 .000 

Block 22.216 4 .000 

Model 22.216 4 .000 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022 
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LAMPIRAN 13 

Hasil Uji Simultan Dengan Moderasi 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 32.936 8 .000 

Block 32.936 8 .000 

Model 32.936 8 .000 

Sumber : Data Olahan SPSS V26, 2022 
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