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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran KAP, ukuran perusahaan 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang yang diperoleh dari publikasi laporan 

keuangan yang di ambil dari Indonesia Stock Exchange  (IDX) melalui website 

www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis 

regresi logistik. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Ukuran KAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015, (2) Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2015, (3) Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pergantian 

Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 

 

 

KATA KUNCI  : Pergantian Kantor Akuntan Publik, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan 

dan Pertumbuhan Perusahaan. 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Di dunia ekonomi dan bisnis, suatu 

informasi terutama laporan keuangan 

perusahaan dapat lebih dipercaya jika 

telah dikuatkan oleh pihak independen. 

Laporan keuangan merupakan media 

penting dalam mengkomunikasikan 

faktor-faktor mengenai perusahaan dan 

sebagai dasar untuk dapat menentukan 

atau menilai posisi dan kegiatan keuangan 

dari suatu perusahaan. Laporan keuangan 

menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan 

baik oleh pihak eksternal maupun pihak 

internal. 

Untuk meyakinkan bahwa laporan 

keuangan perusahaan tersebut mempunyai 

kredibilitas yang berguna bagi pihak–
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pihak pemakai laporan keuangan, maka 

laporan keuangan tersebut harus diaudit 

oleh auditor independen. Auditor 

independen yang dimaksud adalah auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. 

Untuk menjamin kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan, 

maka perlu adanya suatu pemerikasaan 

yang dilakukan oleh auditor independen. 

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh 

auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat tentang kewajaran, 

dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, 

dan arus kas sesuai dengan akuntansi 

keuangan Indonesia (IAPI 2011:220). 

Demi menjaga kepercayaan publik 

dalam fungsi audit dan untuk 

melindungi objektivitas auditor, melalui 

serangkaian ketentuan, profesi 

auditor dilarang memiliki hubungan 

pribadi dengan klien mereka yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan 

potensial (Divianto 2011:155). 

Pergantian auditor telah diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor17/PMK.01/2008. Peraturan ini 

mengatur bahwa pemberian jasa audit 

umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

atas laporan keuangan dari suatu entitas 

dapat dilakukan paling lama enam tahun 

berturut-turut. Selain itu pemberian jasa 

audit umum oleh seorang akuntan publik 

paling lama tiga tahun berturut-turut. 

Peraturan pergantian KAP ini berawal dari 

kegagalan KAP Arthur Anderson di 

Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal 

mempertahankan independensinya 

terhadap kliennya Enron. Skandal ini 

melahirkan The Sarbanes-Oxley Act 

(SOX) tahun 2002.  

Pergantian KAP yang dilakukan 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, 

Pertama, pergantian KAP secara wajib 

(mandatory) yang pergantiannya 

didasarkan atas peraturan yang berlaku. 

Kedua, Pergantian KAP secara sukarela 

(voluntary) yang dilakukan atas dasar 

pertimbangan manajamen. Beberapa 

faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

pergantian Kantor Akuntan Publik antara 

lain : ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

dan pertumbuhan perusahaan. 

Ukuran Kantor Akuntan Publik 

menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan memutuskan 

untuk melakukan perpindahan Kantor 

Akuntan Publik. Ukuran KAP yang besar 

atau KAP yang berafiliasi dengan KAP 

big four, menjelaskan tentang kemampuan 

auditor untuk bersikap independent dan 

profesional terhadap. KAP yang besar 

(KAP big four) dapat dilihat dari 

kekayaan atau aset yang besar sehingga 

dapat menurunkan ketergantungan 

ekonomi terhadap klien juga dipercaya 
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menjadi salah satu faktor yang 

menjadikan perusahaan tersebut 

melakukan pergantian Kantor Akuntan 

Publik. 

KAP The Big Four dianggap 

memiliki kualitas yang lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan KAP non 

Big Four. DeAngelo dalam Satriantini, 

dkk (2014) menyebutkan bahwa KAP 

besar menyediakan ukuran KAP yang 

lebih tinggi. 

Selain itu, ukuran suatu perusahaan 

juga dapat mempengaruhi perusahaan 

tersebut untuk memutuskan melakukan 

perpindahan Kantor Akuntan Publik. 

Karena perusahaan yang besar cenderung 

dapat menyelesaikan kesulitan keuangan 

yang dihadapi perusahaan. Ukuran 

perusahaan klien merupakan suatu skala 

yang mengklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan yang berhubungan dengan 

financial perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur 

dari nilai total aset. Semakin besar nilai 

total aset suatu perusahaan maka dapat 

diindikasikan perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan besar dan begitu 

pula sebaliknya. Martina (2010) dalam 

Wijaya dan Rasmini (2015). 

Sedangkan pertumbuhan perusahaan 

juga dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan melakukan perpindahan 

Kantor Akuntan Publik. Saat perusahaan 

mengalami perumbuhan perusahaan yang 

baik maka perusahaan tersebut cenderung 

lebih memilih Kantor Akuntan Publik 

yang cenderung lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Karena perusahaan 

menginginkan reputasi yang lebih baik di 

mata masyarakat, investor maupun pihak 

eksternal lainnya.  

Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Saidin, dkk (2016) 

mendapatkan hasil bahwa ukuran KAP, 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap auditor switching sedangkan 

variabel pertumbuhan perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. Peneliian tersebut 

sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunady dan Mangoting 

(2013) yang mendapatkan hasil bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi 

objek penelitian adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar sektor barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel-variabel yang digunakan yaitu  

ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan perusahaan. Alasan 

digunakan variabel independen tersebut 

karena variabel tersebut sudah mewakili 

rasio-rasio yang ada dalam laporan 

keuangan yang diduga dapat 
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mempengaruhi perpindahan Kantor 

Akuntan Publik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 

Pergantian Kantor Akuntan Publik 

pada Perusahaan Manufaktur  yang 

Terdaftar Bursa Efek Indonesia”. 

 

II. METODE 

A. Identifikasi Variabel penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran 

KAP (X1), ukuran perusahaan (X2) 

dan pertumbuhan penjualan (X3). 

Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

berpindah KAP (Y). 

2. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian  

a. Divianto (2011),  menjelaskan  

bahwa perusahaan berpindah 

KAP merupakan pergantian 

auditor yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. 

b. Aprillia (2013) berpendapat 

bahwa ukuran KAP dapat 

menentukan kualitas jasa yang 

diberikan. KAP besar atau dalam 

penelitian ini disebut KAP Big 

Four cenderung lebih banyak  

pengalaman audit dibandingkan 

KAP kecil atau KAP Non Big 

Four. 

c. Menurut Junaidi dan Hartono 

(2010:9) ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan log natural 

total asset yang dimiliki 

perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menjaga kelangsungan usaha. 

d. Menurut Brigham dan Houston 

dalam Rina dan Rita (2016) 

mendefinisikan pertumbuhan 

sebagai perubahan penjualan 

tahunan. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui perusahaan yang tumbuh 

dapat dilihat dari peningkatan 

penjualan untuk memperbesar 

ukuran perusahaan. 

 

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian 

kausal komparatif. Penelitian kausal 

komparatif merupakan penelitian 

expost facto. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (2009:27) jenis penelitian 

expost facto adalah suatu penelitian 

terhadap data yang dikumpulkan untuk 

meneliti suatu peristiwa yang telah 

terjadi dan kemudian meruntut ke 

belakang untuk mengetahui faktor-
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faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut. 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa 

Efek Indonesia dan data diakses 

melalui browsing via internet 

www.idx.co.id. Waktu penelitian 

adalah lima bulan terhitung mulai 

Maret sampai Juli 2017. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:148), 

populasi adalah wilayah generalisai 

yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014 s/d 2015 dengan jumlah 40 

perusahaan.  

Menurut Sugiono (2013:116), 

sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan metode 

purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2013:122), purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Berdasarkan 

kriteria yang diambil terdapat 15 

perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel.  

 

E. Tehnik Analisis Data 

1. Model Fit 

Uji model fit bertujuan ntuk menguji 

hipotesis bahwa data empiris cocok 

atau tidak dengan model maka 

digunakan uji Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 

2. Penilaian 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). 

3. Model Summary 

Model Summary dalam regresi 

logistik sama dengan pengujian R
2 

pada persamaan linier.   

4. Uji Regresi Logistik 

Model dari analisis logistik adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Ln 
    

      
  = α + β1X1+ β2X2 + β3X3+  ε 
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5. Uji Parsial 

Hipotesis akan diuji pada tingkat 

signifikan (α) 5%. Kriteria 

penerimaan atau penolakan hipotesis 

akan didasarkan pada nilai p-value. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data  

1. Model Fit 

Dari hasil pada SPSS for windows 

versi 21 menunjukkan nilai Hosmer 

and Lemeshow’s of Fit Test 0,964 ≥ 

0,05 dan chi-square sebesar 1,918 

dan degree of freedom sebesar 7, 

maka hipotesis alternatif diterima 

yang berarti model regresi logistik 

dinyatakan fit (layak) dengan 

datanya. 

2. Penilaian Keseluruhan Model 

(Overall Model Fit) 

Hasil SPSS for windows versi 21 

menunjukan perbandingan nilai 

antara -2Log Likelihood (-2LL) pada 

awal (Block number =0) dengan 

nilai -2LL akhir (Block number = 

1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 

31,395. Setelah dimasukan ketiga 

variabel independen, maka nilai -

2LL akhir mengalami penurunan 

menjadi sebesar 17,664. Penurunan 

likelihood (-2LL) ini menunjukan 

model regresi yang lebih baik atau 

dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

3. Model Summary 

Hasil dari SPSS for windows versi 

21 pada tabel Nagelkerke’s R 

Square pada pengujian 

menunjukkan bahwa nilai Cox and 

Snell’s R Square sebesar 0,263 dan 

Nagelkerke’s R Square adalah 

sebesar 0,524 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen sebesar 52,4%, 

sedangkan sisanya sebesar 47,6% 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

4. Model Regresi Logistik 

Hasil pengolahan data (output 

SPSS) dengan menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression) 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Persamaan uji multiple 

regression diatas dapat diartikan 

sebagai berikut : 

a) ba= - 24,072 

Nilai konstanta ini 

menunjukkan bahwa 

kemungkinan  perusahaan 

melakukan pergantian KAP (Y) 

sebesar          = 0,622 kali 

dibandingkan dengan perusahaan 

Y   = 
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yang tidak melakukan pergantian 

KAP. 

b) b1 = -0,475 

Koefisien logistik  b1  ini 

menunjukkan bahwa setiap  

variabel ukuran KAP mengalami 

kenaikan 1 satuan dengan asumsi 

variabel ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan 

dianggap konstan atau tetap maka 

kemungkinan perusahaan 

melakukan pergantian KAP (Y) 

adalah sebesar         = 3,244 

kali dibandingkan dengan 

perusahaan tidak melakukan 

pergantian KAP 

c) b2 = 1,177 

Koefisien logistik b2 ini 

menunjukkan bahwa setiap  

variabel ukuran perusahaan 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi variabel ukuran 

KAP dan pertumbuhan 

perusahaan dianggap konstan 

atau tetap maka kemungkinan 

perusahaan melakukan 

pergantian KAP (Y) adalah 

sebesar        = 3,244 kali 

dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukan pergantian 

KAP 

d)  b3 = 16,435 

Koefisien regresi  b3 ini 

menunjukkan bahwa setiap 

variabel pertumbuhan perusahaan 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi variabel ukuran 

KAP dan ukuran perusahaan 

konstan atau tetap maka 

kemungkinan perusahaan 

melakukan pergantian KAP (Y) 

adalah sebesar          = 

13.730.658,463 kali 

dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukan pergantian 

KAP. 

5. Katepatan Klasifikasi 

Dari hasil ketepatan klasifikasi 

model diperoleh hasil perusahaan 

tidak berpindah KAP dan diprediksi 

tidak berpindah KAP terdapat 39 

sedangkan perusahaan yang 

menerima tidak berpindah KAP dan 

diprediksi berpindah KAP ada 1. 

Perusahaan yang berkategori 

berpindah KAP tetapi diprediksi tidak 

berpindah KAP ada 3, sedangkan 

untuk perusahaan yang dikategorikan 

berpindah KAP dan diprediksi 

berpindah KAP ada 2. Sehingga 

secara keseluruhan ketepatan 

klasifikasi model regresi logistik 

untuk kategori perusahaan yang 

berpindah KAP dan perusahaan yang 

tidak berpindah KAP sebesar 91,1%. 
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6. Pengujian Hipotesis  

a. Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian secara parsial 

menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi secara parsial) 

dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh ukuran 

KAP (X1), ukuran perusahaan (X2) 

dan pertumbuhan penjualan (X3), 

secara individual terhadap 

perusahaan berpindah KAP (Y). 

1) Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 21 

diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,768. Taraf signifikasi 

0,768>0,05, hal ini bermakna 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa variabel ukuran KAP secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur  

sektor barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

2) Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 21 

diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,045 . Taraf signifikasi 0,045 < 

0,05, hal ini berarti H1 diterima 

atau H0 ditolak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel 

ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur  sektor barang 

konsumsi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

3) Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 21 

diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,047 . Taraf signifikasi 0,047 < 

0,05, hal ini bermakna bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa 

variabel pertumbuhan perusahaan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur  

sektor barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Ukuran KAP 

terhadap Pergantian KAP 

Berdasarkan hasil penelitian, 

ukuran KAP secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur  sektor barang 

konsumsi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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Besar Kecilnya ukuran KAP tidak 

mempengaruhi keputusan 

perusahaan untuk berpindah KAP 

karena perusahaan tidak akan 

mengganti KAP jika KAP nya 

sudah bereputasi. Perusahaan akan 

mencari KAP yang kredibilitasnya 

tinggi untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan di 

mata pemakai laporan keuangan 

tersebut.  

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Pergantian KAP 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur  

sektor barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Perusahaan 

yang besar dipercayai dapat 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

keuangan daripada perusahaan 

kecil. Semakin tinggi total aset 

yang dimiliki, maka perusahaan 

dianggap memiliki ukuran yang 

besar sehingga mampu 

mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Perusahaan besar 

memiliki kemampuan yang lebih 

baik dalam mengelola perusahaan 

dan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih berkualitas. 

3. Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan terhadap Pergantian 

KAP 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pertumbuhan perusahaan secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur  sektor 

barang konsumsi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015. Tinggi rendahnya 

pertumbuhan perusahaan dapat 

mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan pergantian KAP karena 

semakin rendah maupun semakin 

pertumbuhan perusahaan akan 

memutuskan untuk berganti KAP 

agar kualitas laporan keuangan 

semakin baik dan pengguna 

laporan keuangan maupun investr 

semakin percaya untuk 

menanamkan modalnya pada 

perusahaan. 

4. Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015. 

b. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015. 

c. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015. 
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