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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa banyak fenomena pergantian auditor yang terjadi di luar 

peraturan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor switching ini selain sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang disajikan juga berfungsi dalam 

menjaga obyektifitas dan independensi auditor. Permasalahan penelitian ini adalah apakah mekanisme 

good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit serta ukuran KAP, dan profitabilitas 

yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik ex-post-facto. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi 22 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang diperoleh 

melalui teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi logistik dengan software SPSS 

for windows versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan ukuran 

KAP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI Tahun 2012-2015, sedangkan variabel profitabilitas (ROA) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI Tahun 2012-2015. 

 

 

KATA KUNCI : auditor switching, mekanisme good corporate governance, profitabilitas, ukuran 

KAP 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

PSAK No. 1 (Revisi Tahun 2013) 

menyatakan bahwa laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas yang bermanfaat dalam 

memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Auditor independen diperlukan 

sebagai penjamin kewajaran laporan 

keuangan dan berfungsi dalam membatasi 

wewenang antara manajerial perusahaan 
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dengan pemegang saham, agar tidak 

terjadi manipulasi informasi laporan 

keuangan. 

Munculnya kasus-kasus skandal 

laporan keuangan yang melibatkan 

auditor independen dengan internal 

perusahaan misalnya fenomena Enron 

Corporation dengan KAP Arthur 

Anderson dan KPMG-Siddharta 

Siddharta & Harsono yang terbukti 

melakukan suap aparat pajak di Indonesia 

menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran 

prinsip etika profesi akuntan, selain itu 

“Menurunkan persepsi publik atas kinerja 

auditor dan menurunkan akuntabilitas 

laporan keuangan perusahaan” Fitriany 

(2015). 

Pada Tahun 2002 dikeluarkan The 

Sarbanes-Oxley Act, yaitu hukum federal 

Amerika Serikat yang mucul sebagai 

tanggapan terhadap sejumlah skandal 

akuntansi perusahaan besar dengan solusi 

yang ditawarkan adalah menerapkan 

rotasi rekan audit atau disebut dengan 

auditor switching. Sebagai respon 

dikeluarkannya The Sarbanes-Oxley Act, 

Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 20 tahun 2015 yang 

mengatur tentang kewajiban (mandatory) 

rotasi rekan audit dan rotasi KAP. 

Pergantian auditor juga dapat 

dilakukan secara voluntary (sukarela). 

Banyak penelitian terdahulu dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi pergantian auditor 

secara voluntary oleh perusahaan. Faktor 

mekanisme good corporate governance 

dianggap berpengaruh dalam mendukung 

tata kelola perusahaan untuk memperkuat 

kinerja perusahaan dengan praktik 

manajemen, sistem pengendalian yang 

efektif, proses pengawasan yang kuat 

serta mekanisme peraturan dan 

penggunaan sumber daya secara efektif 

dan efisien (Ganiyu dkk. dalam Suparlan, 

2015). Terdapat beberapa unsur 

mekanisme good corporate governance 

diantaranya yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi dewan 

komisaris independen, dan ukuran komite 

audit. 

Kepemilikan manajerial diartikan 

sebagai “Jumlah kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan” Tarigan dkk., 

(2007). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Johari (2015) menunjukkan variabel 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching. 

Sumarwoto dalam Johari (2015) 

menyatakan bahwa “Pergantian auditor 

secara voluntary, disebabkan karena 

auditor terdahulu tidak sejalan dengan 

kepentingan manajemen perusahaan”. 

Sehingga, manajemen perusahaan akan 

mencari auditor yang mau bersepakat 

dengan praktik akuntansi yang digunakan 
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perusahaan. Penelitian tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rahayu dan Effendi (2015) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching 

Kepemilikan institusional 

diartikan sebagai “Kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain” Gusti (2013) dalam Etika 

(2015). 

Menurut KNKG komisaris 

independen adalah anggota dewan 

komisaris yang tidak berafiliasi dengan 

manajemen, anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, 

serta bebas hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak demi kepentingan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2010), Johari (2015) 

menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan institusional dan proporsi 

dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Hal tersebut terjadi karena 

Semakin besar kepemilikan saham oleh 

institusi akan membuat kinerja 

manajemen semakin baik, dan terjadi 

keselarasan antara kepentingan 

manajemen dengan para pemegang 

saham. Selain itu dengan adanya dewan 

komisaris independen di dalam 

perusahaan akan memperkuat fungsi 

pengawasan sehingga manajemen dan 

auditor independen akan bekerja sama 

dengan baik dalam hal praktik akuntansi 

yang digunakan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  

Menurut KNKG ukuran komite 

audit diartikan sebagai sejumlah anggota 

dewan komisaris perusahaan klien yang 

bertanggungjawab untuk membantu 

auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen. Johari 

(2015) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching. 

Hal tersebut dikarenakan terjadi 

ketergantungan perusahaan terhadap 

sumberdaya dari komite audit untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, 

sehingga perusahaan akan lebih memilih 

untuk melakukan pergantian auditor 

karena biaya untuk mengganti auditor 

baru lebih rendah, dengan begitu 

perusahaan tetap dapat meningkatkan 

performa komite audit perusahaan. 

penelitian ini berbeda hasil dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sihotang 

(2014) yang menyatakan bahwa komite 

audit tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. 
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Faktor lain yang mempengaruhi 

auditor switching adalah ukuran kantor 

akuntan publik. Kantor akuntan publik 

adalah “Badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan mendapatkan 

izin usaha berdasarkan undang-undang” 

Tuanakotta (2016: 10). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya (2011), Nikmah (2014) 

mengungkapkan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Pengaruh ukuran KAP 

terhadap auditor switching adalah bahwa 

“KAP yang besar dianggap mampu 

memberikan layanan audit yang lebih 

baik dan berkualitas” Dong yu (2007) 

dalam Nikmah (2014). Sehingga, 

perusahaan yang diaudit oleh KAP kecil 

akan cenderung berganti ke KAP yang 

lebih besar untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yang disajikan. Hasil 

penelitian tersebut berbeda hasil dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arsih 

(2015) yang mengungkapkan bahwa 

Ukuran KAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor switching. 

Faktor yang diteliti selanjutnya 

adalah profitabilitas yang diukur dengan 

ROA. ROA diartikan sebagai “Rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu” Halim dan Hanafi 

(2012: 81). Wijaya (2011) 

mengungkapkan bahwa profitabilitas 

yang diukur dengan menggunakan ROA 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap 

auditor switching adalah bahwa 

perusahaan yang mendapatkan laba atau 

yang mengalami pertumbuhan akan 

cenderung berganti ke auditor yang lebih 

berkualitas, karena secara finansial 

perusahaan mampu membayar auditor 

independen tersebut. 

Hasil penelitian yang tidak 

konsisten tersebut, menunjukkan perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

auditor switching. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap auditor 

switching. Faktor-faktor yang digunakan 

adalah mekanisme good corporate 

governance (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi dewan 

komisaris independen, ukuran komite 

audit), ukuran kantor akuntan publik dan 

profitabilitas (ROA). Berdasarkan uraian 

di atas peneliti mengambil judul sebagai 

berikut: “Pengaruh Mekanisme Good 

Corporate Governance, Ukuran KAP 

Dan Profitabilitas Terhadap Auditor 

Switching Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015”. 
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II. METODE 

A. Variabel penelitian 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen (Y) 

dalam penelitian ini adalah 

Auditor Switching. Variabel 

aditor switching merupakan 

variabel dummy. Menurut 

Sharifah dkk., (2012) dalam 

Johari (2015) adapun pemberian 

kode variabel dummy pada 

pergantian auditor adalah sebagai 

berikut: 

a) Angka satu (1) dalam variabel 

dummy menunjukkan 

perusahaan melakukan 

pergantian auditor. 

b) Angka nol (0) dalam variabel 

dummy menunjukkan 

perusahaan tidak melakukan 

pergantian auditor. 

2. Variabel Independen (X) 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen 

adalah sebagai berikut: 

a) Kepemilikan Manajerial (X1) 

Mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh 

Johari (2015) kepemilikan 

manajerial dalam penelitian 

ini diukur dengan variabel 

dummy, dimana pemberian 

kode untuk kategori 

pengukuran kepemilikan 

manajerial adalah sebagai 

berikut: 

1) Angka 1 digunakan untuk 

manajer yang memiliki 

saham pada perusahaan 

yang dipimpinnya. 

2) Angka 0 digunakan untuk 

manajer yang tidak 

memiliki saham pada 

perusahaan yang 

dipimpinnya. 

b) Kepemilikan Institusional 

(X2) 

Menurut Effendi 

(2013) “Proporsi kepemilikan 

saham institusional diukur 

dalam presentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusi 

dalam suatu perusahaan dari 

total saham yang beredar” 

dengan rumus: 

c) Proporsi Dewan Komisaris 

Independen (X3) 

Linata dan Sugiarto 

(2012) menyatakan bahwa 

“Proporsi dewan komisaris 

independen dapat diukur 

dengan menghitung 

prosentase jumlah komisaris 

independen dari jumlah 

keseluruhan dewan komisaris” 

dengan rumus: 
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d) Ukuran Komite Audit (X4) 

Pratiwi (2014) 

menyatakan bahwa “Komite 

audit dapat diukur dengan 

menjumlahkan komite audit 

perusahaan dalam satu tahun” 

dengan rumus: 

UKA = ∑ Komite audit 

e) Ukuran KAP (X5) 

Aprillia (2013) 

menyatakan bahwa “Ukuran 

KAP dapat diukur 

berdasarkan besar kecilnya 

Kantor Akuntan Publik, 

dimana variabel ukur yang 

digunakan adalah variabel 

dummy”. Dimana pemberian 

kode untuk kategori 

pengukuran ukuran KAP 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika perusahaan diaudit 

oleh KAP yang berafiliasi 

dengan the big 4 (KAP 

besar) diberikan angka 

satu (1) 

2) Sedangkan perusahaan 

yang tidak diaudit oleh 

KAP yang tidak berafiliasi 

dengan the big 4 (KAP 

kecil) diberikan angka nol 

(0). 

f) Profitabilitas (X6) 

Dalam penelitian ini 

rasio profitabilitas yang 

digunakan adalah ROA 

(Return On Asset). Menurut 

Fahmi (2013: 137) ROA dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh 

Perusahaan Manufaktur yang listing 

di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2012 sampai dengan 2015 

yaitu sebanyak 148 perusahaan. 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Berikut adalah 

kriteria dalam penentuan sampel: 

1. Perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI berdasarkan 

klasifikasi IDX Tahun 2012-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar secara berturut-turut 

dalam sektor industri dasar dan 

kimia di BEI berdasarkan 

klasifikasi IDX (Indonesian Stock 

Exchange) pada Tahun 2012-

2015. 

3. Perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang 
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mempublikasikan laporan 

keuangan auditan periode 2012-

2015.  

4. Perusahaan yang menyajikan 

informasi laporan keuangan 

auditan secara lengkap yang 

diperlukan dalam mencari 

variabel penelitian untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 

31 Desember Tahun 2012-2015 

secara berkesinambungan. 

5. Perusahaan yang memperoleh 

laba selama tahun penelitian 

periode 2012-2015. 

6. Perusahaan yang melakukan 

pergantian rekan audit minimal 1 

kali selama tahun penelitian 

periode 2012-2015. 

Berdasarkan kriteria tersebut 

diperoleh sampel sebanyak 22 

Perusahaan. 

C. Teknik Pengumpulan dan Sumber 

Data 

Penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa laporan 

keuangan auditan dan ringkasan 

laporan keuangan Perusahaan yang 

terdaftar secara berturut-turut di BEI 

berdasarkan klasifikasi Indonesian 

Stock Exchange (IDX) melalui 

website www.idx.co.id periode tahun 

2012-2015. 

 

D. Teknik analisis data 

Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik dengan software SPSS 

for windows versi 23. Adapun 

tahapan daam analisis regresi logistik 

menurut Ghozali (2016: 328) sebagai 

berikut: 

1. Uji Kesesuaian Model 

Pengujian ini dilakukan 

untuk menguji hipotesis data 

empiris cocok atau tidak dengan 

model yang digunakan. 

Interpretasinya dengan melihat 

nilai Sig. pada tabel hosmer and 

lemeshow test dengan hipotesis: 

H0 : Model sesuai dengan data 

Ha : Model tidak sesuai dengan 

data 

Jika nilai Sig. Hosmer and 

Lemeshow Test ≤ 0,05 maka Ha 

diterima Dan sebaliknya, jika nilai 

Sig. Hosmer and Lemeshow Test 

≥ 0,05 maka H0 diterima. 

2. Koefisien Determinasi 

(Nagelkerke R Square) 

Tujuan dari koefisien 

determinasi adalah untuk 

mengetahui seberapa besar 

kombinasi variabel independen 

mampu menjelaskan variasi 

variabel dependen yaitu auditor 

switching. Besarnya nilai 
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koefisien determinasi pada model 

regresi logistik ditunjukkan oleh 

nilai Nagelkerke R Square dan 

dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

3. Ketepatan Klasifikasi 

Ketepatan klasifikasi 

menunjukkan kekuatan prediksi 

dari model regresi untuk 

memprediksi probabilitas auditor 

switching yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pengujian ini 

dilakukan dengan melihat output 

pada tabel klasifikasi dan 

dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

4. Model Regresi yang Terbentuk 

Analisis regresi logistik 

adalah “Analisis yang digunakan 

jika variabel terikat dalam 

penelitian merupakan variabel 

dummy, yaitu yang digunakan 

untuk mengkuantitatifkan variabel 

yang bersifat kualitatif” Ghozali 

(2013: 178). Model regresi 

logistik yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

Y = Dummy variable pergantian 

auditor 

β0 = Konstanta 

β1,β2,β3,β4,β5,β6 = Koefisien 

regresi 

X1 = Kepemilikan Manajerial 

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 

X4 = Komite Audit 

X5 = Ukuran KAP 

X6 = Return On Assets 

  = Variabel gangguan 

Persamaan regresi logistik 

dibentuk dengan melihat nilai dari 

koefisien regresi (β) pada output 

pengolahan data. Interpretasi pada 

regresi logistik dilakukan melalui 

angka odds ratio atau EXP(B) 

dari variabel in the equation pada 

output pengolahan data. 

5. Uji Hipotesis 

a) Uji Parsial 

Pengujian ini 

dilakukan untuk menguji 

apakah masing-masing 

variabel independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

yaitu auditor switching. 

Kesimpulan yang diambil 

dalam uji parsial ini adalah 

dengan melihat nilai 

signifikansi dengan ketentuan 

jika nilai Sig. > 5% maka H0 
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diterima dan jika nilai Sig. < 

5% maka Ha diterima. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Uji Kesesuaian Model 

Hasil uji kesesuaian model 

menunjukkan nilai Sig. Hosmer and 

Lemeshow Test sebesar 0,267 lebih 

besar dari taraf signifikansi yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (0,267 > 

0,05) maka Hipotesis nol diterima 

yang berarti model regresi logistik 

sesuai dengan data. 

Tabel  1 

Uji Kesesuaian Model 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9,970 8 ,267 

Sumber: Output SPSS versi 23 

B. Koefisien Determinasi (Nagelkerke 

R Square) 

Besarnya nilai koefisien 

determinasi Nagelkerke’s R Square 

sebesar 0,116 yang berarti variabilitas 

variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen 

adalah sebesar 11,6%. Sedangkan 

sisanya sebesar 88,4% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model 

penelitian. 

Tabel  2 

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R 

Square) 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 95,780a ,080 ,116 

Sumber: Output SPSS versi 23 

C. Ketepatan Klasifikasi 

Hasil uji ketepatan klasifikasi 

diperoleh hasil perusahaan tidak 

melakukan auditor switching dan 

diprediksi tidak melakukan auditor 

switching ada 64 perusahaan, 

sedangkan perusahaan yang 

berkategori melakukan auditor 

switching dan diprediksi tidak 

melakukan auditor switching ada 24 

perusahaan, sehingga secara 

keseluruhan ketepatan klasifikasi 

model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan melakukan 

auditor switching adalah sebesar 

72,7%. 

Tabel 3 

Ketepatan Klasifikasi 

 

Observed 

Predicted 
Aswitch 

Perce

ntage 

Corre
ct 

Tidak 

melakukan 

auditor 
switching 

Melakukan 

auditor 
switching 

Step 

1 
ASwitch Tidak 

melakukan 
auditor 

switching 
Melakukan 
auditor 

switching 

64 

24 

0 

0 

100,

0 

,0 

Overall Percentage   72,7 

Sumber: Output SPSS versi 23 

D. Model Regresi yang Terbentuk 

Tabel 4 

Model Regresi yang Terbentuk 

Variables in the Equation 

 B Exp(B) 

Step 1a X1(1) ,123 1,131 

X2 ,008 1,008 

X3 ,008 1,008 
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X4 ,517 1,677 

X5(1) ,093 1,098 

X6 -,114 ,892 

Constant -2,751 ,064 

Sumber: Output SPSS data diolah 

Berdasarkan hasil output uji 

koefisien regresi logistik dalam tabel 

4 di atas dapat ditulis persamaan 

regresi logistik sebagai berikut:  

 

 

Interpretasi pada regresi 

logistik dilakukan dengan melihat 

angka odds ratio atau EXP(B). 

Persamaan uji koefisien regresi 

logistik dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. β0 = -2,751 

Nilai             

     . Nilai konstan ini 

menunjukkan bahwa 

kemungkinan perusahaan 

melakukan auditor switching (Y) 

sebesar 0,064 kali dibanding 

perusahaan tidak melakukan 

auditor switching. 

2. β1 = 0,123 

Nilai            

     . Apabila perusahaan 

memiliki kepemilikan manajerial 

maka kemungkinan perusahaan 

melakukan auditor switching (Y) 

sebesar 1,131 kali dibanding tidak 

adanya kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan. 

3. β2 = 0,008 

Nilai            

     . Jika kepemilikan 

institusional bertambah satu 

satuan maka kemungkinan 

perusahaan melakukan auditor 

switching (Y) sebesar 1,008 kali 

dibanding tidak terjadinya auditor 

switching dalam perusahaan. 

4. β3 = 0,008 

Nilai            

     . Jika proporsi dewan 

komisaris independen bertambah 

satu satuan maka kemungkinan 

perusahaan melakukan auditor 

switching (Y) sebesar 1,008 kali 

dibanding tidak terjadinya auditor 

switching dalam perusahaan. 

5. β4 = 0,517 

Nilai            

     . Jika ukuran komite audit 

bertambah satu satuan maka 

kemungkinan perusahaan 

melakukan auditor switching (Y) 

sebesar 1,677 kali dibanding tidak 

terjadinya auditor switching 

dalam perusahaan. 

6. β5 = 0,093 

Nilai            

     . Apabila perusahaan 

diaudit oleh KAP Besar maka 
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kemungkinan perusahaan 

melakukan auditor switching (Y) 

sebesar 1,098 kali dibandingkan 

perusahaan diaudit KAP kecil. 

7. β6 = -0,114 

Nilai             

     . Jika profitabilitas (ROA) 

bertambah satu satuan maka 

kemungkinan perusahaan 

melakukan auditor switching (Y) 

sebesar 0,892 kali dibanding tidak 

terjadinya auditor switching 

dalam perusahaan. 

E. Pengujian Hipotesis 

Tabel 5 

Hasil Uji Parsial 

Variables in the Equation 

 Sig. 

Step 1a X1(1) ,831 

X2 ,682 

X3 ,691 

X4 ,404 

X5(1) ,873 

X6 ,023 

Constant ,339 

Sumber: Output SPSS data diolah 

Berdasarkan tabel 5 di atas, 

hasil uji hipotesis dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 5 diperoleh nilai signifikansi 

variabel kepemilikan manajerial 

sebesar 0,831. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching. 

Kurang mendukungnya 

variabel kepemilikan manajerial 

terhadap auditor switching karena 

rata-rata kepemilikan manajerial 

dalam penelitian ini hanya sebesar 

37,5%, sehingga manajemen 

perusahaan tidak memiliki banyak 

kendali dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. 

Kepemilikan saham perusahaan 

tidak hanya dimiliki oleh 

manajerial perusahaan saja, 

melainkan dimiliki juga oleh 

masyarakat luas, sehingga dalam 

pengambilan keputusan tidak 

hanya melibatkan salah satu 

pemilik tetapi melibatkan semua 

pemilik saham perusahaan. 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 5 diperoleh nilai signifikansi 

variabel kepemilikan institusional 

sebesar 0,682. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat 
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diartikan bahwa variabel 

kepemilikan institusional secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching. 

Kepemilikan institusional 

memiliki kemampuan dalam 

mengendalikan dan mengawasi 

kinerja manajemen perusahaan. 

Pengawasan yang tinggi dari 

institusi akan meminimalisasi 

penyelewengan dan kecurangan 

yang dilakukan oleh manajer 

sekaligus mendorong manajer 

untuk meningkatkan kinerjanya 

sebagai pengelola perusahaan. 

Kinerja auditor dalam 

memberikan kualitas audit 

perusahaan yang lebih baik akan 

meningkat melalui fungsi 

pengawasan oleh pihak institusi, 

sehingga perusahaan tidak perlu 

mengganti auditornya karena 

auditor tersebut telah cukup 

berkualitas. 

3. Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 5 diperoleh nilai signifikansi 

variabel proporsi dewan komisaris 

independen sebesar 0,691. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 

sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa 

variabel proporsi dewan komisaris 

independen secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. 

Proporsi Dewan Komisaris 

Independen dalam penelitian ini 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching karena 

fungsi pengawasan akan membuat 

manajemen dan auditor 

independen bekerja sama dengan 

baik dalam hal praktik akuntansi 

yang digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Peraturan 

Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) Nomor IX.I.5 Tahun 

2004 juga menegaskan bahwa 

meskipun dewan komisaris 

independen merupakan bagian 

dari komite audit tetapi tugas 

untuk memilih auditor adalah 

tugas komite audit. Dewan 

komisaris independen hanyalah 

bertugas untuk mengawasi kinerja 

manajemen perusahaan, bukan 

untuk menunjuk suatu auditor 

untuk melakukan audit. Sehingga, 

adanya dewan komisaris 

independen dalam perusahaan 

dianggap tidak mempengaruhi 

keputusan pergantian auditor 

perusahaan. 
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4. Pengujian Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 5 diperoleh nilai signifikansi 

variabel ukuran komite audit 

sebesar 0,404. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa variabel ukuran 

komite audit secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. 

Kurang mendukungnya 

variabel ukuran komite audit 

dalam penelitian ini disebabkan 

karena kurang efektifnya jumlah 

ukuran komite audit dalam 

perusahaan. Etika (2015) 

menyatakan bahwa  “Jumlah 

komite audit tidak menjamin 

keefektifan kinerja komite audit 

dalam melakukan pengawasan 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan”. Pembentukan 

komite audit dalam perusahaan 

diduga hanya didasari untuk 

pemenuhan regulasi, dimana 

regulasi mensyaratkan perusahaan 

harus mempunyai komite audit. 

Sehingga mengakibatkan kurang 

efektifnya keberadaan komite 

audit dalam memonitor kinerja 

perusahaan 

5. Pengujian Hipotesis 5 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 4.14 diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran KAP 

sebesar 0,873. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 

diterima. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa variabel ukuran 

KAP secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. 

Variabel Ukuran KAP 

dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching menunjukkan 

bahwa profesionalisme dan 

tingkat keahlian auditor tidak 

ditentukan oleh besar kecilnya 

KAP. Sebagian besar perusahaan 

sampel dalam penelitian ini telah 

menggunakan KAP non big 4 dan 

melakukan auditor switching dari 

KAP non big 4 ke KAP non big 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan berkeyakinan bahwa 

baik auditor dari KAP big 4 

maupun non big 4 akan tetap 

menjalankan tugas audit sesuai 

dengan profesionalismenya, 

menegakkan independensi serta 

menghasilkan kualitas audit dan 

kompetensi yang sama. 
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6. Pengujian Hipotesis 6 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS dalam 

tabel 4.14 diperoleh nilai 

signifikansi variabel Return On 

Asset sebesar 0,023. Nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 

ditolak. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa variabel Return 

On Asset secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching. 

Semakin besar Return On 

Asset yang dimiliki perusahaan 

maka semakin efisien penggunaan 

aset sehingga akan memperbesar 

laba. Tingkat pertumbuhan 

perusahaan menjadi pertimbangan 

tersendiri bagi investor untuk 

membuat keputusan investasinya. 

Laba perusahaan menunjukkan 

bahwa kegiatan bisnis yang 

dijalankan perusahaan tidak 

mengalami stagnasi. Perusahaan 

yang mendapatkan laba atau yang 

mengalami pertumbuhan (profit) 

akan cenderung berganti ke 

auditor yang lebih berkualitas, 

karena secara finansial 

perusahaan mampu membayar 

auditor independen yang lebih 

besar. 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Hasil ini 

dibuktikan dari uji t (parsial) 

dengan nilai sig. sebesar 0,831 > 

α = 0,05. 

2. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Hasil ini 

dibuktikan dari uji t (parsial) 

dengan nilai sig. sebesar 0,682 > 

α = 0,05. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap auditor 

switching pada perusahaan 
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manufaktur yang listing di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2015. 

Hasil ini dibuktikan dari uji t 

(parsial) dengan nilai sig. sebesar 

0,691 > α = 0,05. 

4. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa ukuran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Hasil ini 

dibuktikan dari uji t (parsial) 

dengan nilai sig. sebesar 0,404 > 

α = 0,05. 

5. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Hasil ini 

dibuktikan dari uji t (parsial) 

dengan nilai sig. sebesar 0,873 > 

α = 0,05. 

6. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap 

auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012-2015. Hasil ini 

dibuktikan dari uji t (parsial) 

dengan nilai sig. sebesar 0,023 > 

α = 0,05. 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

Arsih, L. 2015. Pengaruh Opini 

Going Concern, Ukuran KAP 

dan Profitabilitas Terhadap 

Auditor Switching. Accounting 

Analysis Journal, (Online), 4 

(3): 1-10, tersedia: 

(http://journal.unnes.ac.id/sju/i

ndex.php/aaj), diunduh 27 

Oktober 2016. 

Dong Yu, M. 2007. The Effect of Big 

Four Office Size on Audit 

Quality. Wall Street Journal, 

(Online), tersedia: 

https://mospace.umsystem.edu

.pdf, diunduh 27 Oktober 

2016. 

Effendi. 2013. Analisis Pengaruh 

Struktur Kepemilikan, 

Kebijakan Dividen Dan 

Kebijakan Hutang Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan 

Variabel Kontrol Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan Dan Kinerja 

Perusahaan. Diponegoro 

Journal Of Accounting, 

(Online), 25 (35): 1-14, 

tersedia: (http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/acco

unting), diunduh 24 

September 2016. 

Etika, A.D. 2015. Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, 

Proporsi Dewan Komisaris 

Independen, Dan Komite 

Audit Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahan Manufaktur 

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Winda Rosiana | 13.1.02.01.0246 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 17|| 

 
 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011-2013. 

Skripsi. Tidak Dipublikasikan. 

Kediri: FE UNP. 

Fahmi, I. 2013. Analisis Laporan 

Keuangan. Bandung: 

Alfabeta. 

Fitriany. 2015. Pengaruh Tenure, 

Rotasi dan Spesialisasi Kantor 

Akuntan Publik (KAP) 

Terhadap Kualitas Audit: 

Perbandingan Sebelum dan 

Sesudah Regulasi Rotasi KAP 

di Indonesia. Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan, (Online), 17 

(1): 12-27, tersedia: 

(http://jurnalakuntansi.petra.ac

.id/index.php/aku/article/view/

19513), diunduh 27 Oktober 

2016. 

Ganiyu, Olumuyiwa, Y. dan 

Abioudun, B.Y. 2012. 

Research Journal In 

Organizational Pshycology 

And Educational Studies 

(RJOPES). The Impact Of 

Corporate Governance On 

Capital Structure Decision Of 

Nigerian Firms 1. 2 (Mar. 

2012):p 121. 

Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program 

IBM SPSS 21. Semarang: 

UNDIP. 

            , I. 2016. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program 

IBM SPSS 23. Semarang: 

UNDIP. 

Hanafi, M.M. dan Halim, A. 2012. 

Analisis Laporan Keuangan. 

Yogyakarta: (UPP) STIM 

YKKPN. 

Johari, M.H.T. 2015. Pengaruh 

Corporate Governance 

Terhadap Voluntary Auditor 

Switching (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur, 

Perdagangan, Jasa, dan 

Investasi Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Pada 

Tahun 2009-2013). 

Diponegoro Jurnal of 

accounting, (Online), 4 (4): 1-

14, tersedia: (http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/acco

unting), diunduh 24 

September 2016. 

Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG). 2006. 

Pedoman Umum Good 

Corporate Governance 

Indonesia. (Online), tersedia: 

http://knkg.go.id, diunduh 06 

November 2016. 

Laporan keuangan. (Online), tersedia: 

www.idx.co.id, diunduh 20 

Maret 2017. 

Linata, Y. dan Sugiarto, S. 2012. 

Pengaruh Independensi 

Akuntan Publik, Kualitas 

Audit, Ketepatan Waktu 

Pelaporan Serta Mekanisme 

Corporate Governance 

Terhadap Integritas Laporan 

Keuangan Perusahaan LQ45 

Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2007-2010. Jurnal 

Akuntansi Keuangan, 

(Online), 1 (1): 78-87, 

tersedia: 

(http://digilib.mercubuana.ac.i

d), diunduh 20 Maret 2017. 

Nikmah, L. 2014. Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi 

Pergantian Auditor (Studi 

Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 

2008-2012). Diponegoro 

Journal of Accounting, 

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Winda Rosiana | 13.1.02.01.0246 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 18|| 

 
 

(Online), 3 (3): 1-14, tersedia: 

(http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/acco

unting), diunduh 24 

September 2016. 

Pratiwi, L. 2014. Analisis Pengaruh 

Struktur Good Corporate 

Governane dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Kinerja 

Perusahaan. Semarang: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Diponegoro. 

Rahayu, S dan Effendi, M. 2015. 

Analisis Pengaruh Opini 

Audit, Ukuran KAP, Ukuran 

Perusahaan Klien, dan 

Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Auditor Switching 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Subsektor Makanan dan 

Minuman, Farmasi, Rokok 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-

2013). Jurnal akuntansi dan 

keuangan, (Online), 4 (1): 81-

100, tersedia: 

(http://fe.budiluhur.ac.id), 

diunduh 27 Oktober 2016. 

Rahmawati, F. 2010. Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Perusahaan yang Terdaftar di 

BEI Melakukan Pergantian 

Kantor Akuntan Publik. 

Diponegoro Jurnal of 

accounting, (Online), tersedia: 

http://eprints.undip.ac.id, 

diunduh 24 September 2016. 

Gusti, R.A.M.E. 2013. Pengaruh 

Pengungkapan CSR Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan 

Profitabilitas Sebagai Variabel 

Pemoderasi. E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana. 

Sharifah, N.F.S.M.N. Smith, M. dan 

Ismail, Z. 2012. Factors 

Influencing Auditor Change: 

Evidence From Malaysia. 

Asian Review Accounting, 20 

(3): 222-240. 

Suparlan. 2015. Analisis Good 

Corporate Governance, ROE, 

Leverage terhadap Kualitas 

Auditor dan Pergantian 

Kantor Akuntan Publik (Studi 

Empiriras pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2009-2014). Ganec 

Swara, (Online), 9 (2): 78-84, 

tersedia: 

(http://unmasmataram.ac.id/w

p/wp-content/uploads/13.-

suparlan), diunduh 19 Oktober 

2016. 

Tarigan dan Guntur, H. 2007. 

Kepemilikan Manajerial: 

Kebijakan Hutang, Kinerja, 

dan Nilai Perusahaan. Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan, 

(Online), 9 (1), tersedia: 

(http://jurnalakuntansi.petra.ac

.id), diunduh 19 Oktober 

2016. 

Tuanakotta, T.M. 2016. Audit 

Kontemporer. Jakarta: 

Salemba 4. 

Wijaya, P.R.M.A. 2011. Faktor-

faktor yang Mempengaruhi 

Pergantian Auditor Oleh 

Klien. Skripsi. Malang: FE 

UB.

 

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB


