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SARI 

 

Fadil, Yasin. 2016. “Determinasi Pergantian KAP Upgrade, Downgrade, dan 

Samegrade dengan Kualitas Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2011-2014).” Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang.  

Pembimbing: Agung Yulianto, S,Pd., M.Si. 

 

 

Kata Kunci: Opini Audit Going Concern, Pergantian Manejemen, Kualitas 

Komite Audit, Pergantian KAP. 

 

Pergantian KAP di Indonesia dapat dilakukan secara mandatory maupun 

voluntary. Pergantian KAP secara voluntary inilah yang menimbulkan kecurigaan 

dari stakeholder untuk diketahui apa penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh opini audit going concern dan pergantian manajemen 

dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi terhadap pergantian KAP 

jenis upgrade, downgrade, dan samegrade. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, yaitu sebanyak 29 perusahaan. Data 

didapatkan dari laporan keuangan dan annual report perusahaan. Metode analisis 

data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik 

multinomial. 

Hasil nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0.0720 dan 0.0186 yang 

berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah 7,2% dan oleh variabel independen yang dimoderasi adalah 

18,6%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit going 

concern berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP jenis upgrade dan tidak 

pada jenis downgrade maupun samegrade. Sedangkan pergantian manajemen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP jenis upgrade, downgrade, 

dan samegrade. Kemudian variabel opini audit going concern yang dimoderasi 

variabel kualitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian 

KAP jenis upgrade, downgrade, dan samegrade. Sedangkan pergantian 

manajemen yang dimoderasi variabel kualitas komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap pergantian KAP jenis upgrade dan tidak pada jenis 

downgrade maupun samegrade. Saran bagi penelitian selanjutnya agar memiliki 

informasi objek penelitian yang lebih luas, mengembangkan pengukuran pada 

variabel yang sama, serta menambah variabel lainnya. 
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ABSTRACT 

 

Fadil, Yasin. 2016. "Determination of KAP Switching Upgrade, Downgrade, and 

Samegrade with Quality Audit Committee as Moderation Variable (Empirical 

Study On Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Year 

2011 to 2014)." Thesis. Accounting Major. Faculty of Economics. Semarang State 

University. 

Advisor: Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 

 

Keywords: Going Concern Audit Opinion, Management Turnover, Quality of 

Audit Committee, KAP Switching. 

 

KAP switching in Indonesia can be either mandatory or voluntary. KAP 

switching voluntary is what raises suspicion of stakeholders to know cause. The 

purpose of this research was to analyze the effect of going concern audit opinion 

and management turnover with the quality of audit committee as a moderating 

variable to KAP switching type of upgrade, downgrade, and samegrade. 

The samples are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 

Exchange 2011-2014 period, as many as 29 companies. Data obtained from the 

financial statements and annual report of the company. Methods of analysis using 

descriptive statistics and multinomial logistic regression analysis. 

Results Nagelkerke R Square value is equal to 0.0720 and 0.0186, which 

means that the variability of the dependent variable that can be explained by the 

independent variable was 7,2% and the independent variables are moderated is 

18,6%. While the rest is explained by other variables outside the model of this 

research. 

The conclusions of this research indicate that the going concern audit 

opinion variable significantly influence the KAP switching type of upgrade and 

not on the type of downgrade or samegrade. While management turnover did not 

significantly influence the KAP switching type of upgrade, downgrade, and 

samegrade. Then variable going concern audit opinion which moderated the 

variable quality of audit committee does not significantly influence the KAP 

switching type of upgrade, downgrade, and samegrade. While management 

turnover is moderated variable quality of audit committee significantly influence 

on KAP switching type of upgrade and not on the type of downgrade or 

samegrade. Suggestions for further research in order to have broader information 

object of the research to develop measurements on the same variable, and add 

other variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebijakan Pemerintah yang mengatur pergantian KAP dibuat dengan 

tujuan guna meningkatkan kualitas audit yang berdasarkan pada asumsi bahwa 

semakin lama hubungan perikatan antara KAP dengan kliennya akan mengurangi 

independensi akuntan publik. Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai baik atau 

tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh akuntan publik terhadap 

laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. De Angelo (1981) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan akuntan 

publik akan memberikan temuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem 

akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Seorang akuntan 

publik dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena 

akuntan publik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali 

masyarakat. Tidak hanya bergantung pada klien saja, akuntan publik merupakan 

pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan 

keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum (PABU) atau tidak.  

Berdasarkan pada standar pengauditan yang telah ditetapkan dan disahkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdapat tiga kategori dimana standar 

pengauditan dapat dikelompokkan, yaitu: (1) standar umum, (2) standar pekerjaan 
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lapangan, (3) dan standar pelaporan. Standar umum adalah standar yang berkaitan 

dengan kualifikasi dan mutu pekerjaan akuntan publik. Kemudian standar 

pekerjaan lapangan adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan audit di 

tempat atau pada bisnis klien. Sedangkan standar pelaporan adalah standar yang 

berkaitan dengan penyajian, pengungkapan, dan pernyataan pendapat atas hasil 

audit di tempat atau pada bisnis klien. 

Audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dikatakan berkualitas 

apabila memenuhi standar pengauditan. Merujuk standar pengauditan yang 

tercantum pada PSA No.1 tahun 2001, standar umum meliputi tiga hal, yaitu: (1) 

audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup, (2) dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh akuntan 

publik, (3) dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, akuntan publik 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat 

dan seksama.   

Apabila ditinjau dari sisi kompetensi, dengan adanya pergantian KAP 

justru menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit. Pendapat berbeda tersebut 

disampaikan oleh Chen et al. (2004) yang menjelaskan bahwa saat seorang 

akuntan publik harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya, maka akan 

diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk bisa mempelajari terlebih dahulu 

karakteristik klien barunya dari pada saat akuntan publik melanjutkan penugasan 

dari klien terdahulunya. Ketika akuntan publik melanjutkan penugasan klien 

terdahulu, kualitas audit semakin meningkat karena adanya peningkatan 
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kompetensi akuntan publik yang diperoleh seiring dengan semakin lamanya 

jangka waktu penugasan akuntan publik. Namun Siregar (2011) berpendapat 

bahwa dengan adanya pergantian KAP dapat berpengaruh positif atau negatif 

terhadap kualitas audit, bergantung pada mana yang lebih dominan antara 

pengaruh dari kenaikan independensi atau pengaruh dari penurunan kompetensi. 

Terjadinya pergantian KAP di satu sisi akan meningkatkan independensi akuntan 

publik, namun di sisi lain terjadinya pergantian KAP juga akan menurunkan 

kompetensi yang dimiliki akuntan publik dimana kedua hal tersebut berimplikasi 

pada kualitas audit. 

Prinsip kompetensi mewajibkan setiap akuntan publik untuk dapat 

memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang 

dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien dapat menerima jasa 

profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini 

dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Di dalam 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 diterangkan bahwa dalam pemberian 

jasa profesional yang kompeten, membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam 

menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi 

profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap 

perkembangan teknis profesi dan bisnis yang relevan. Bila dipandang perlu, 

akuntan publik harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan 

kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran atas pernyataan pendapat 

yang terkait dengan jasa yang diberikan.   
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Persepsi independensi akuntan publik menjadi dasar kepercayaan bagi 

masyarakat terhadap keberlangsungan profesi akuntan publik. Tertuang dalam 

PSA No.04 tahun 2001 SA 220, bahwa dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh seorang 

akuntan publik. Standar tersebut mengharuskan seorang akuntan publik harus 

bersikap independen, artinya tidak mudah untuk dipengaruhi, karena akuntan 

publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam 

hal berpraktik sebagai auditor internal). Akuntan publik tidak dibenarkan 

memihak kepada siapa pun sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis 

yang dimilikinya, akuntan publik akan kehilangan sikap untuk tidak memihak 

yang justru sangat penting demi mempertahankan kebebasan berpendapat yang 

dimilikinya. Kepercayaan masyarakat atas independensi sikap akuntan publik 

menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. 

Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi 

sikap akuntan publik ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga 

dapat menurun disebabkan oleh mereka yang berpikiran sehat (reasonable) 

dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut.  

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik telah menegaskan bahwa 

setiap akuntan publik harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan 

bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Akuntan publik tidak boleh 

membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak layak dari 

pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan 

bisnisnya. Akuntan Publik harus menjaga dirinya dari kehilangan persepsi 
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independensi dari masyarakat karena tanggung jawab profesi akuntan publik tidak 

hanya terbatas pada kepentingan klien saja. Anggapan masyarakat terhadap 

independensi akuntan publik ditekankan karena independensi secara intrinsik 

merupakan persoalan mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang 

dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi 

dimasukkan ke dalam aturan etika, hal tersebut akan mengikat akuntan publik 

menurut ketentuan profesi. Akuntan publik harus mengelola praktiknya dalam 

semangat persepsi independensi dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai 

derajat independensi dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk menekan 

independensi akuntan publik dari pihak manajemen, penunjukkan akuntan publik 

di banyak perusahaan kini dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat umum 

pemegang saham (RUPS), atau komite audit.  

Demi mencapai iklim perekonomian yang sehat dan efisien, Pemerintah 

memerlukan keterlibatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang 

profesional dan handal melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang 

efektif serta berkesinambungan. Maka dari itu ditetapkanlah Peraturan Menteri 

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

asumsi menjaga sikap independensi akuntan publik. Pada pasal 3 ayat 1 dalam 

peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 

(tiga) tahun buku berturut-turut dan oleh KAP paling lama menjadi 6 (enam) 

tahun buku berturut-turut.    
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Febrianto (2009) menjelaskan bahwa akibat dari peraturan di atas 

mengakibatkan adanya dua jenis pergantian KAP, yaitu pergantian secara wajib 

(mandatory) dan pergantian secara sukarela (voluntary). Pergantian KAP secara 

mandatory adalah pergantian KAP yang disebabkan karena adanya kewajiban dari 

sebuah peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan untuk melakukan pergantian 

KAP. Sedangkan pergantian KAP secara voluntary adalah pergantian KAP yang 

dilakukan atas dasar pertimbangan dari beberapa faktor tertentu di luar ketentuan 

dari peraturan regulasi yang ditetapkan. Pergantian KAP secara voluntary 

diakibatkan karena tidak adanya aturan yang melarang jika terjadi pergantian 

KAP kurang dari batasan waktu yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah. 

Oleh sebab itu, maka pergantian KAP secara voluntary dapat dimungkinkan 

terjadi akibat pengunduran diri akuntan publik atau justru pemberhentian 

perikatan oleh klien.    

Hermawan dan Fitriany (2013) melihat adanya potret perbedaan kelas 

diantara KAP yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu KAP besar, KAP menengah, 

dan KAP kecil. Melalui penelitiannya, Hermawan dan Fitriany (2013) 

berpendapat bahwa dalam pergantian KAP dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu pergantian KAP upgrade, pergantian KAP downgrade, dan pergantian KAP 

samegrade. Pergantian KAP upgrade adalah pergantian KAP menengah ke KAP 

besar, dari KAP kecil ke KAP besar, dan dari KAP kecil ke KAP menengah. 

Kemudian pergantian KAP downgrade adalah pergantian KAP besar ke KAP 

menengah, dari KAP besar ke KAP kecil, dan dari KAP menengah ke KAP kecil. 
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Sedangkan pergantian KAP samegrade adalah pergantian dari KAP besar ke KAP 

besar, dari KAP menengah ke KAP menengah, dan dari KAP kecil ke KAP kecil.  

Munculnya kebijakan dan peristiwa pergantian KAP tidak lepas dari 

maraknya skandal kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar yang terjadi akibat 

dari buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP. Terungkapnya kasus 

kebangkrutan yang menimpa perusahaan energi Enron di Amerika Serikat pada 

tahun 2002, menjadikan kasus tersebut demikian populer karena telah menyeret 

banyak pihak dan berdampak luas. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tucker (2003) ditemukan bahwa dari 228 jumlah perusahaan publik yang 

mengalami kebangkrutan, Enron adalah salah satu perusahaan yang menerima 

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Akibat dari kesalahan dalam pemberian opini yang dikeluarkan 

KAP Arthur Andersen yang merupakan KAP big five (pada waktu itu) yang 

mengaudit laporan keuangan Enron akhirnya ditutup dan diberhentikan 

beroperasi. Purba (2009:44) menjelaskan kasus Enron menunjukkan bahwa 

keinginan direksi untuk memperoleh insentif berupa bonus dapat mendorong 

mereka untuk melakukan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan pada 

kebangkrutan perusahaan tersebut. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa 

corporate governance yang buruk dapat menimbulkan kebangkrutan pada 

perusahaan sekelas Enron sekalipun. 

Praktik kecurangan yang dilakukan Enron terbukti telah melibatkan KAP 

kelas internasional Arthur Andersen yang menuai banyak kritik dari publik yang 

ditujukan pada proses audit yang dilakukan oleh KAP. Kritik tersebut 
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memprakarsai perombakan regulasi di Amerika Serikat dengan munculnya 

sarbanes oxley act (SOX) pada tahun 2002. Poin penting yang ingin diatur oleh 

Pemerintah Amerika Serikat adalah menciptakan kebijakan dalam pemberlakuan 

pergantian wajib bagi akuntan publik. Kebijakan tersebut dianggap penting karena 

kasus Enron terjadi akibat adanya hubungan antara akuntan publik dengan klien 

yang panjang sehingga membuat akuntan publik menjadi tidak independen dan 

ikut terlibat langsung dalam merencanakan kecurangan tersebut.  

Chalfidin; 2010 (Ardiani dkk., 2012) menerangkan adanya kasus serupa 

yang terulang kembali pada Lehman Brothers yang merupakan salah satu Bank 

Investasi terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2008. Bank Investasi yang 

didirikan oleh tiga bersaudara Lehman itu terbukti telah melakukan manipulasi 

terhadap standar akuntansi (window dressing) untuk menyembunyikan 

kebergantungan atas pinjaman. Ernst & Young yang merupakan KAP big four 

dinilai telah lalai dalam menerbitkan opini WTP bagi Lehman Brothers sebelum 

terjadinya kebangkrutan. Seharusnya Ernst & Young memberikan early warning 

dalam opini yang diberikannya tersebut agar pihak-pihak yang berkepentingan 

pada laporan keuangan yang telah diaudit tidak salah dalam melakukan investasi. 

Purba (2009:8) menerangkan bahwa Lehman Brothers telah kehilangan USD 14 

milyar dalam 18 bulan sebelum kebangkrutannya karena banyak bermain di 

investasi properti dan instrumen-instrumen terkait dengan subprime mortgage. 

Kasus kebangkrutan Lehman Brothers adalah kasus terbesar dalam sejarah 

Amerika Serikat hingga dapat berimbas terhadap kondisi ekonomi global. 
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Pelanggaran etika profesi yang hampir serupa juga pernah terjadi di 

Indonesia. Bapepam-LK menemukan adanya keanehan dalam transaksi 

perdagangan saham PT Great River International Tbk (GRIV) setelah mendapat 

laporan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) terkait adanya perdagangan yang tidak 

wajar. Kejanggalan berhasil ditemukan setelah Bapepam-LK melakukan 

pemeriksaan atas dugaan perdagangan semu terhadap saham perusahaan tersebut. 

Mencium adanya praktik kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh PT Great 

River International Tbk dengan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, akhirnya 

Bapepam-LK melimpahkan proses hukum kasus tersebut ke Kejaksaan pada 

tahun 2006 (HukumOnline, 2007). Dalam kasus tersebut, timbul pertanyaan 

apakah kecurangan yang terjadi tidak mampu dideteksi oleh akuntan publik yang 

sedang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya akuntan publik 

justru ikut menyembunyikan praktik kejahatan tersebut. Apabila seorang akuntan 

publik tidak mampu mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, maka yang 

menjadi inti permasalahan adalah kompetensi dari akuntan publik tersebut. 

Namun apabila seorang akuntan publik justru ikut serta dalam upaya 

mengamankan praktik kecurangan tersebut, maka inti permasalahan dari kasus 

tersebut adalah sikap independensi akuntan publik tersebut.  

Bapepam-LK menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian 

laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk. Oleh sebab itu, 

Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak tanggal 28 Nopember 2006 

membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun 

karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan 
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Publik (SPAP) yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan 

konsolidasi PT Great River International Tbk. pada tahun 2003. Selama izinnya 

dibekukan, Justinus dilarang untuk memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat 

atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, reviu, audit kerja dan 

audit khusus.  

Di Indonesia, terjadinya pergantian KAP secara voluntary termasuk dalam 

kategori yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil penelitian 

Pradipta dan Septiani (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat 125 perusahaan 

manufaktur yang exist terdaftar di BEI selama tahun 2010-2012. Kemudian dari 

125 perusahaan tersebut, ditemukan bahwa telah terjadi pergantian KAP secara 

voluntary sebanyak 31 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 25% 

dari jumlah perusahaan keseluruhan yang exist di BEI selama 3 tahun (2010-

2012) melakukan pergantian KAP di luar ketentuan yang diberlakukan 

Pemerintah. 

Teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan 

pergantian KAP adalah teori keagenan yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling 

(1976). Teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu 

hubungan antara pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent) dengan 

pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan terletak pada pihak 

manajemen. Apabila ditinjau dengan menggunakan teori keagenan, ketiga 

perusahaan di atas telah berhasil mematahkan kepercayaan yang diberikan oleh 

pihak principal untuk menerima informasi yang berkualitas dan dapat diandalkan 

mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent.  
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Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan dan asimetri 

informasi antara pihak principal dan agent, dimana kedua pihak tersebut berupaya 

untuk dapat memaksimalkan peran dan mencapai kepentingan yang dimiliki 

masing-masing. Konflik kepentingan yang terjadi di antara principal dengan 

agent akan memicu pada terjadinya pergantian manajemen. Manajemen pengganti 

umumnya akan menerapkan metode akuntansi yang baru, sehingga manajemen 

pengganti berharap dapat bekerjasama lebih baik dengan KAP pengganti dan 

berharap akan memperoleh opini audit sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

Kemudian manajemen menyarankan dalam RUPS untuk melakukan pergantian 

KAP. Oleh sebab itu, akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen 

diharapkan mampu menjaga independensi dan mengerahkan kompetensi yang 

dimiliki untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pihak principal 

dengan agent dalam mengelola perusahaan. 

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pergantian KAP diantaranya 

adalah opini audit going concern dan pergantian manajemen. Apabila ditinjau dari 

asal keberadaannya, opini audit going concern adalah faktor eksternal perusahaan. 

Opini audit going concern bersumber dari hasil audit akuntan publik yang menilai 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Sedangkan 

pergantian manajemen adalah faktor internal perusahaan. Pergantian manajemen 

terjadi saat adanya perubahan pada struktur manajemen perusahaan. Pergantian 

manajemen dapat disebabkan dari hasil kesepakatan principal atau pengunduran 

diri sendiri. Selain itu, demi menjaga hubungan kerja profesional antara 

manajemen dan akuntan publik, dibutuhkan komite audit sebagai pihak 
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independen lainnya yang mampu bertindak sebagai penghubung antara 

kepentingan manajemen dan akuntan publik. Hal tersebut selaras dengan upaya 

penerapan good corporate governance demi mencapai hasil audit yang 

berkualitas. 

Merawati dkk. (2013) berasumsi bahwa opini audit merupakan faktor yang 

menjadi pemicu atas terjadinya pergantian KAP. Tertuang pada SPAP 2011 

dijelaskan bahwa opini audit modifikasi going concern dapat diterbitkan saat 

akuntan publik mampu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan bertanggung jawab untuk 

mengevaluasi apakah terdapat kesangsian yang cukup besar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu 

pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang 

sedang diaudit. Hao, (2011) menjelaskan bahwa penerbitan opini audit going 

concern akan menimbulkan dampak negatif pada perusahaan karena akan 

menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pemegang saham maupun 

investor terhadap perusahaan sehingga agent akan cenderung menekan akuntan 

publik untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian.  

Januarti (2009), menemukan adanya permasalahan yang sering timbul dari 

diri seorang akuntan publik adalah sulitnya untuk memprediksi kelangsungan 

hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak akuntan publik yang mengalami 

dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini audit going concern. 

Penyebabnya disebabkan akibat adanya hipotesis self-fulfilling prophecy yang 

menyatakan bahwa jika seorang akuntan publik memberikan opini going concern, 
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diyakini bahwa perusahaan menjadi lebih cepat bangkrut karena akan banyak 

investor yang membatalkan investasinya dan segera menarik dananya dari 

perusahaan.  

Opini audit going concern juga dapat dianggap membawa sinyal negatif 

bagi para investor yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi yang 

belum tentu baik. Jama’an (2008) menjelaskan bahwa teori sinyal mampu 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Dengan adanya sinyal negatif yang diterima investor akan mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan. Demikian pula sinyal positif yang akan 

memberikan pengaruh yang positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Opini 

audit going concern dianggap mampu membantu investor sebagai early warning 

dalam mengirimkan sinyal untuk memutuskan apakah akan terus melanjutkan 

investasi atau tidak ke dalam perusahaan auditee tersebut.  

Penelitian mengenai penerbitan opini audit going concern dan pergantian 

akuntan publik oleh Aier et al. (2013) menemukan bahwa opini audit going 

concern berpengaruh terhadap pergantian KAP. Sedangkan hasil yang berbeda 

ditemukan dalam penelitian yang dimiliki Sinarwati (2010) dan Merawati dkk. 

(2013) yang menemukan bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh 

terhadap bahwa pergantian KAP. 

Faktor lain yang dapat menjadi pemicu pergantian KAP adalah pergantian 

manajemen. Nagy (2005) menerangkan bahwa pergantian manajemen perusahaan 
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dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan 

pemilihan KAP. Perusahaan lebih cenderung mencari KAP yang dianggap selaras 

dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Hermawan dan Fitriany (2013) 

menguatkan bahwa pergantian manajemen yang terjadi pada perusahaan adalah 

perubahan jajaran dewan komisaris dan dewan direksi. Apabila perusahaan 

mengganti jajaran dewan komisaris dan dewan direksi maka hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap perubahan visi dan misi perusahaan, teknologi yang 

digunakan oleh perusahaan, perubahan kerjasama dengan perusahaan lain, 

restrukturisasi pegawai, atau menerbitkan suatu kebijakan baru.  

Ismail et al. (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa berubah-

ubahnya struktur manajemen merupakan hal yang biasa terjadi, terutama dalam 

ruang lingkup perusahaan-perusahaan yang berstatus go public. Pergantian 

manajemen yang terjadi dapat mengindikasikan bahwa adanya pertimbangan 

terhadap kondisi perusahaan. Struktur manajemen yang ada dianggap tidak 

mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga mengakibatkan pada kondisi 

perusahaan yang kurang baik. Kemudian struktur sebelumnya diganti dengan 

struktur yang baru dengan harapan akan mampu membawa perbaikan pada 

pengelolaan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori harapan yang 

dikemukakan oleh Vroom; 1967 (Robbins dan Judge, 2008:253) yang menyatakan 

bahwa kekuatan dari sutau kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu 

bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti 

dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terehadap individu 
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tersebut. Dengan adanya pergantian manajemen, muncul harapan terjadinya 

pengelolaan perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya.  

Pergantian manajemen juga dapat terjadi karena pertumbuhan atau 

ekspansi yang terjadi pada perusahaan seperti perubahan status perusahan dari 

tidak go public menjadi go public. Penelitian mengenai pergantian manajemen 

dan pergantian KAP yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010) dan 

Chadegani et al. (2011) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh pergantian 

manajemen terhadap pergantian KAP. Sedangkan penelitian mengenai pergantian 

manajemen dan pergantian KAP oleh Sinarwati (2010) dan Nazri et al. (2012) 

menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian 

KAP. 

Demi mewujudkan implementasi dari good corporate governance, 

dibutuhkan satu pihak yang diharapkan dapat melakukan pengawasan atas kinerja 

akuntan publik. Keberadaan komite audit diharapkan mampu menjaga sikap 

independensi akuntan publik dan mengurangi munculnya konflik yang berujung 

pada pergantian KAP secara voluntary. Dalam proses audit, akuntan publik 

menjalin hubungan profesional dengan komite audit. Keberadaan komite audit 

dalam perusahaan diyakini mampu memberikan fungsi pengawasan yang lebih 

terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat 

pada laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada jaminan proses 

audit yang dilakukan dengan baik berkat adanya komunikasi formal antara komite 

audit dengan akuntan publik.  
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SK Bapepam dan LK No KEP-29/PM/2004 menerangkan salah satu tugas 

komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan dan melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan 

oleh akuntan publik. Dengan begitu keberadaan komite audit dalam suatu 

perusahaan dapat membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Dalam SK Bapepam dan LK No KEP-134/BL/2006 

disebutkan bahwa komite audit beranggotakan minimal tiga orang dimana satu 

adalah komisaris independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 

minimal dua orang pihak independen dari luar emiten, yang salah satu diantara 

mereka harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.  

Keberadaan komite audit dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas 

dapat memberikan respon yang positif terhadap kualitas audit perusahaan. 

Wardhani (2009) berasumsi bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang 

efektif, akan berdampak baik pada proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Boynton et al. (2001:58) menerangkan salah satu fungsi komite audit yang secara 

langsung mempengaruhi akuntan publik adalah mencalonkan KAP untuk 

melaksanakan audit tahunan. Peran komite audit juga akan memastikan bahwa 

perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan 

informasi keuangan yang lebih akurat dan berkualitas. Komite audit yang 

kompeten dan independen memiliki kemampuan untuk menemukan dan 

melaporkan audit yang kurang baik yang dilakukan oleh akuntan publik. Begitu 

juga komite audit yang aktif akan selalu memonitor pekerjaan akuntan publik 
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sehingga mencegah terjadinya pelanggaran etika profesi yang disebabkan 

hilangnya sikap independensi yang dialami akuntan publik.  

Melihat keberadaan komite audit di perusahaan, mendorong peneliti untuk 

menjadikannya sebagai variabel moderasi yang mampu melemahkan atau 

menguatkan hubungan langsung dari variabel opini audit going concern dan 

pergantian manajemen terhadap pergantian KAP. Kualitas komite audit diukur 

dengan aktivitas dan tanggung jawab, jumlah anggota, dan kompetensi komite 

audit. Pengukuran tersebut menggunakan scoring dengan nilai good, fair, dan 

poor dari setiap kriteria komite audit seperti yang dikembangkan oleh Setiawan 

dan Fitriany (2011). Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang 

dimiliki oleh Setiawan dan Fitriany (2011), yang melihat peran moderasi kualitas 

komite audit terhadap pengaruh spesialisasi akuntan publik terhadap kualitas 

audit. Setiawan dan Fitriany (2011) menemukan bahwa kualitas komite audit 

terbukti signifikan memperkuat pengaruh spesialisasi akuntan publik terhadap 

kualitas audit yang dilihat dari sisi timeliness. Dengan adanya pemantauan dari 

komite audit yang berkualitas maka diharapkan dapat mempengaruhi hubungan 

antara opini audit going concern dan pergantian manajemen terhadap pergantian 

KAP.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergantian 

KAP telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Namun 

konsistensi terhadap hasil penelitian masih sangat beragam. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) yang 

berjudul Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Hubungan Opini Audit Going 
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Concern dengan Pergantian KAP. Penelitian tersebut menggunakan sampel 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2008-2011. Penelitian tersebut menggunakan opini audit going concern 

sebagai faktor yang mempengaruhi pergantian KAP dengan karakteristik komite 

audit sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

opini audit going concern berpengaruh terhadap pergantian KAP. Selain itu, 

independensi komite audit dan keahlian akuntansi dan keuangan komite audit juga 

mampu memperkuat pengaruh opini audit going concern pada kemungkinan 

perusahaan melakukan pergantian KAP. 

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada praktik pergantian KAP yang 

dilakukan secara voluntary dimana penyebab terjadinya pergantian KAP 

dilakukan atas dasar pertimbangan dari beberapa faktor tertentu di luar ketentuan 

peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan pada industri manufaktur 

mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari segi laporan keuangan, sehingga 

perusahaan manufaktur cenderung mempunyai risiko keuangan yang beragam. 

Kemudian perusahaan manufaktur membutuhkan sumber dana yang akan 

digunakan pada aset tetap perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

manufaktur lebih membutuhkan sumber dana yang bersifat jangka panjang untuk 

membiayai kegiatan operasioal perusahaan, salah satunya dengan melakukan 

investasi saham oleh para investor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah selain menggunakan opini audit going concern, peneliti 

menambahkan pergantian manajemen sebagai variabel independen lainnya yang 
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mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian KAP sebagai 

variabel dependen. Hal tersebut disebabkan karena melihat hasil penelitian 

sebelumnya yang masih belum konsisten. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite 

audit dengan pengukuran menggunakan scoring. Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya dalam mengukur pergantian KAP yaitu dengan jenis 

upgrade, downgrade, dan samegrade dimana merujuk pada penelitian milik 

Hermawan dan Fitriany (2013) yang mengelompokkan adanya jenis KAP dalam 

kelas besar, menengah, dan kecil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dibahas pada 

penelitian ini adalah apakah opini audit going concern dan pergantian manajemen 

berpengaruh terhadap pergantian KAP dengan kualitas komite audit sebagai 

pemoderasi terhadap pergantian berbentuk upgrade, downgrade, maupun 

samegrade. Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul “Determinasi 

Pergantian KAP Jenis Upgrade, Downgrade, dan Samegrade dengan Kualitas 

Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba 

menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan 
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manufaktur di Indonesia untuk melakukan pergantian KAP secara upgrade, 

downgrade, dan samegrade. Penelitian ini akan menguji hubungan opini audit 

going concern dan pergantian manajemen terhadap pergantian KAP dengan 

menggunakan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi. Jadi, perumusan 

masalah yang akan diteliti diantaranya: 

1. Apakah probabilitas pergantian KAP baik pergantian jenis upgrade, 

downgrade, dan samegrade dapat diprediksi dengan opini audit going 

concern? 

2. Apakah probabilitas pergantian KAP baik pergantian jenis upgrade, 

downgrade, dan samegrade dapat diprediksi dengan pergantian manajemen? 

3. Apakah probabilitas pergantian KAP baik pergantian jenis upgrade, 

downgrade, dan samegrade dapat diprediksi dengan opini audit going 

concern yang menggunakan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi? 

4. Apakah probabilitas pergantian KAP baik pergantian jenis upgrade, 

downgrade, dan samegrade dapat diprediksi dengan pergantian manajemen 

yang menggunakan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai probabilitas pergantian KAP baik 

pergantian jenis upgrade, downgrade, dan samegrade yang dapat diprediksi 

dengan opini audit going concern. 
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2. Memperoleh bukti empiris mengenai probabilitas pergantian KAP baik 

pergantian jenis upgrade, downgrade, dan samegrade yang dapat diprediksi 

dengan pergantian manajemen. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai probabilitas pergantian KAP baik 

pergantian jenis upgrade, downgrade, dan samegrade yang dapat diprediksi 

dengan opini audit going concern yang menggunakan kualitas komite audit 

sebagai variabel moderasi. 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai probabilitas pergantian KAP baik 

pergantian jenis upgrade, downgrade, dan samegrade yang dapat diprediksi 

dengan pergantian manajemen yang menggunakan kualitas komite audit 

sebagai variabel moderasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan khasanah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergantian KAP. Selain itu, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 

yang spesifik mendalami pergantian KAP dengan jenis upgrade, downgrade, dan 

samegrade berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi 

akuntan publik untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dimungkinkan 

mempengaruhi pergantian KAP jenis upgrade, downgrade, dan samegrade. Selain 

itu, sebagai sarana informasi bagi investor untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi pergantian KAP sebagai dasar pertimbangan 

dalam mengambil suatu keputusan bisnis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih pemegang saham 

(principal) meminta pihak manajemen (agent) untuk melaksanakan sejumlah 

pekerjaan atas nama principal yang melibatkan pendelegasian beberapa 

wewenang dan pengambilan keputusan terletak pada pihak manajemen. Dalam 

praktiknya, pihak principal menyerahkan tanggung jawab penuh atas 

pengambilan keputusan terhadap tugas tertentu kepada pihak agent sesuai dengan 

kontrak yang telah disepakati bersama. Kemudian pihak agent akan melakukan 

tindakan-tindakan terbaik demi kepentingan principal tersebut. Di satu sisi, pihak 

principal sangat mementingkan hasil keputusan yang berdampak pada pencapaian 

laba sebesar mungkin atau adanya peningkatan terhadap nilai investasi 

perusahaannya. Sedangkan kepentingan yang dimiliki oleh pihak agent adalah 

kenaikan atas penerimaan kompensasi kinerja yang dilakukan. Kemudian pihak 

principal akan menilai prestasi kerja pihak agent berdasarkan pada 

kemampuannya dalam meningkatkan laba perusahaan.  

Terdapat dua asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam hubungan keagenan 

supaya menghasilkan suatu kontrak yang efisien diantara principal dan agent, 

yaitu (1) simetri informasi dan (2) imbalan pasti terhadap agent. Namun, pada 
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kenyataanya agent sebagai pengelola perusahaan selalu memiliki akses informasi 

yang lebih luas dan memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi 

perusahaan apabila dibandingkan dengan principal. Kondisi seperti ini disebut 

asimetri informasi yaitu kondisi informasi yang tidak ideal apabila dilihat dari 

kepentingan principal. 

Asimetri informasi dapat diantisipasi dengan melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih berkualitas. Menurut Scott (2000) terdapat dua jenis asimetri 

informasi, yaitu: 

a. Adverse Selection 

Adverse selection merupakan jenis asimetri infomasi dimana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, 

berpotensi memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection 

terjadi akibat beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam 

(insider) lainnya lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu 

perusahaan daripada para investor luar. 

b. Moral Hazard 

Moral hazard merupakan jenis asimetri informasi dimana satu pihak yang 

melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi 

yang dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi 

sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya 

pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik 

kebanyakan perusahaan besar. 
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Sebagai pengelola perusahaan, pihak manajemen berkewajiban untuk 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan melalui penyajian laporan 

keuangan beserta catatan dan penjelasannya. Penyampaian informasi melalui 

laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang tidak memiliki akses langsung 

ke dalam data keuangan perusahaan.  

Eisenhardt (1989) mengingatkan tentang adanya tiga asumsi sifat manusia 

yang terkait dengan teori keagenan, yaitu: (1) manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), (3) manusia selalu 

menghindari risiko (risk averse). Mempertimbangkan tiga asumsi sifat dasar 

manusia tersebut, Eisenhardt (1989) mengingatkan bahwa agent akan cenderung 

bertindak oportunis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan 

menjaga komitmennya kepada principal sehingga akan cenderung menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan tujuannya, bukan demi kepentingan 

principal. 

Baik agent maupun principal akan lebih mementingkan keinginan pribadi. 

Principal menginginkan perusahaan dengan keuntungan/laba yang tinggi 

sehingga deviden yang akan diperoleh juga akan tinggi. Sedangkan pihak agent 

juga menginginkan kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja yang 

mereka lakukan. Principal menilai sebuah kinerja yang dilakukan oleh agent dari 

laba yang diperoleh. Laba yang tinggi harus diiringi dengan kualitas sebuah 

laporan keuangan yang baik pula. Maka dari itu agent berusaha memilih akuntan 
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publik yang berkualitas untuk memberi opini audit atas laporan keuangaan yang 

berkualitas pula. Manajemen (agent) akan melakukan pergantian KAP apabila 

adanya ketidaksepakatan antara agent dengan pihak KAP terkait kebijakan dan 

praktik akuntasi perusahaan dan memilih KAP yang lebih koperatif dengan agent. 

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak principal maupun pihak 

agent akan menimbulkan konflik keagenan terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Elqorni (2009) menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah laba yang 

dihasilkan oleh pihak agent, maka pihak principal akan mendapatkan deviden 

yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, bagi pihak agent yang dianggap berhasil atau 

mampu memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan serta dapat menjawab 

segala bentuk tuntutan yang diberikan pihak principal, layak menerima 

kompensasi yang tinggi.  

Konflik keagenan tersebut dapat diredam dengan adanya pihak ketiga 

yang bersifat independen sebagai penengah (intermediary) kepentingan kedua 

belah pihak. Akuntan publik bertugas menilai keberadaan atas asimetri informasi 

atau manipulasi yang terjadi. Akuntan publik adalah pihak yang berwenang dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pihak agent, apakah telah 

bertindak sesuai dengan kepentingan pihak principal melalui sebuah sarana yaitu 

laporan keuangan.  

Tugas utama akuntan publik adalah memberikan jasa penilaian atas 

kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak agent, dengan 

hasil akhir adalah opini audit. Selain itu, akuntan publik harus mengungkapkan 

permasalahan going concern yang dihadapi perusahaan, apabila akuntan publik 
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meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Opini yang dikeluarkan akuntan publik harus berkualitas yang 

ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan 

perusahaan. Teori keagenan ini menjelaskan perlu adanya akuntan publik sebagai 

pihak penengah antara agent dan principal. Konflik antara agent dan principal 

muncul karena agent tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan principal. 

Konflik antara agent dan principal memunculkan biaya keagenan. Keberadaan 

akuntan publik dapat mengurangi biaya keagenan yang mungkin terjadi.   

Keberadaan akuntan publik saja dirasa belum cukup. Akibat terjadinya 

banyak kasus kecurangan yang melibatkan akuntan publik dengan manajemen, 

dibutuhkan satu pihak lainnya yang diharapkan dapat melakukan pengawasan 

terhadap kinerja akuntan publik. Dalam upaya mewujudkan implementasi dari 

good corporate governance perusahaan, dibutuhkan kebaradaan komite audit bagi 

perusahaan. Merawati dkk. (2013) menerangkan bahwa dengan keberadaan 

komite audit, diharapkan mampu menjaga sikap independensi akuntan publik dan 

mengurangi munculnya konflik yang berujung terhadap pergantian KAP. 

Terjadinya pergantian KAP dapat disebabkan dari penerbitan opini audit going 

concern terhadap perusahaan yang dikarenakan perusahaan merasa tidak puas 

dengan opini audit yang diterbitkan. Selain itu terjadinya pergantian KAP juga 

dapat disebabkan dari perubahan struktur manajemen perusahaan dimana 

manajemen pengganti akan mencari akuntan publik yang lebih selaras dan bisa 

diajak bekerja sama dalam memberikan jasa profesionalnya. 
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Pembentukan komite audit yang aktif dan independen akan menuntut 

kualitas audit yang tinggi untuk menghindari kerugian terhadap perusahaan yang 

ditimbulkan dari praktik kecurangan pada laporan keuangan auditan. Teori 

keagenan ini menjelaskan perlu adanya pihak yang juga mampu menengahi 

kepentingan akuntan publik dan manajemen. Konflik yang terjadi antara akuntan 

publik dan manajemen dipicu karena akuntan publik tidak selalu menerbitkan 

opini audit yang sesuai dengan keinginan manajemen. Konflik tersebut dapat 

memunculkan biaya keagenan yang cukup besar. Dengan keberadaan komite audit 

dalam suatu perusahan dapat menekan biaya keagenan yang mungkin terjadi.   

 

2.1.2. Teori Sinyal 

Leland dan Pyle (1977) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki 

prospek yang bagus di masa yang akan datang dan memilki kemungkinan sukses 

yang tinggi selalu mengirimkan sinyal yang jelas kepada pasar saat go public. 

Untuk dapat lebih meyakinkan, sinyal yang dikirim kepada calon investor 

merupakan proyeksi perusahaan di masa yang akan datang dan keberhasilan yang 

telah dicapai selama ini. Jika perusahaan tidak mengirimkan sinyal kepada pasar, 

maka akan menghasilkan asimetri informasi yang akan menyebabkan kerugian. 

Jama’an (2008) menjelaskan bahwa teori sinyal mampu mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang 

sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal 

dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan 
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tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa 

pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. 

Manajemen memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang 

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Teori sinyal juga dapat 

membantu pihak agent, principal, dan pihak luar perusahaan untuk dapat 

mengurangi kemungkinan adanya asimetri informasi dengan menghasilkan 

kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-

pihak yang berkepentingan agar bisa meyakini keandalan informasi keuangan 

yang disampaikan pihak agent, perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang 

bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan. 

Pengaruh penerbitan opini audit going concern terhadap pergantian KAP, 

dapat dikaitkan dengan teori sinyal dimana sinyal tersebut mampu membantu 

pihak principal, agent, dan investor untuk mengurangi perbedaan informasi 

tentang kondisi perusahaan. Kualitas informasi yang baik bertujuan supaya tidak 

terjadi perbedaan informasi yang diterima oleh pemilik perusahaan atau pihak 

eksternal perusahaan dari pihak pengelola perusahaan karena apabila terjadi 

perbedaan informasi maka akan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan 

keuangan. Apabila akuntan publik menemukan adanya keraguan yang cukup 

besar terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan keberlangsungan 

usahanya, akuntan publik akan menerbitkan opini audit modifikasi mengenai 
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going concern. Penerbitan opini audit going concern akan memberikan respon 

negatif terhadap saham dan hal tersebut dapat memicu pihak agent untuk 

mengganti akuntan publiknya karena telah memberikan opini audit yang tidak 

diharapkan.  

 

2.1.3. Teori Harapan 

 Menurut Vroom; 1967 (Robbins dan Judge, 2008:253) teori harapan 

adalah teori yang menggambarkan kekuatan dari suatu kecenderungan untuk 

bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa 

tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil 

itu terhadap individu tersebut. Pertanyaan yang mendasar untuk dijawab oleh teori 

harapan adalah apa yang menentukan kemauan seseorang untuk mencurahkan 

tenaga dan pikiran dalam menjalankan aktivitas organisasi.  

Teori harapan beranggapan bahwa motivasi ditentukan oleh pemahaman 

seseorang terhadap hubungan antara usaha dengan kinerja dan oleh keinginan atau 

dambaan terhadap hasil (outcomes) yang dikaitkan dengan berbagai tingkat 

kinerja. Dalam bentuk yang lebih praktis, teori harapan mengatakan bahwa 

penerima kerja akan termotivasi untuk mengerahkan usaha yang tinggi ketika 

mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kerja yang baik. 

Penilaian kerja yang baik akan menghasilkan penghargaan-penghargaan 

organisasional seperti bonus, kenaikan imbalan kerja, atau promosi. Penghargaan-

penghargaan tersebut akan memuaskan tujuan pribadi para penerima kerja.    
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Robbins dan Judge (2008:253) memfokuskan teori harapan pada tiga 

hubungan, yaitu: (1) hubungan usaha-kinerja, dimana kemungkinan yang 

dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan 

kinerja, (2) hubungan kinerja-penghargaan, sampai ditingkat mana individu  

tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian 

yang diinginkan, (3) hubungan penghargaan-tujuan pribadi, sampai ditingkat 

penghargaan-penghargaan organisasional memuaskan tujuan-tujuan pribadi atau 

kebutuhan-kebutuhan seorang individu dan daya tarik dari penghargaan-

penghargaan potensial bagi individu tersebut. 

Pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP, dapat 

dikaitkan dengan teori harapan dapat menjadi dasar atas motivasi agent dalam 

memutuskan pergantian KAP. Pergantian manajemen yang baru biasanya diikuti 

dengan adanya pergantian metode akuntansi yang akan diterapkan di perusahaan. 

Damayanti dan Sudarma (2008) menguatkan bahwa dengan terjadinya pergantian 

manajemen dapat memicu pada terjadinya pergantian KAP yang disebabkan 

manajemen baru yang memiliki harapan yang kuat terhadap KAP baru untuk 

mampu bersikap lebih koperatif sehingga perusahaan memperoleh opini audit 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agent.  

 

2.2. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)  

2.2.1. Konsep Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Sebagai pemegang regulasi terhadap akuntan publik di Republik 

Indonesia, Menteri Keuangan membatasi jangka waktu terhadap penugasan 
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Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pada tanggal 5 Februari 2008, 

Menteri Keuangan menerapkan kebijakan tentang Jasa Akuntan Publik dengan 

disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang 

merupakan pembaharuan kebijakan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002 dan Nomor 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak 

memadai.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 telah mengatur 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas harus 

dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 

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

Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien 

yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP 

tersebut. Pergantian KAP dapat didefinisikan sebagai peristiwa perpindahan KAP 

yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Adapun telah terjadi pengesahan 

peraturan terbaru pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 

20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No.5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik. 

Damayanti dan Sudarma (2008) menjelaskan bahwa apabila terjadi 

pergantian yang disebabkan atas pelaksanaan regulasi yang terkait dengan 

pergantian akuntan publik, maka pergantian tersebut diistilahkan dengan rotasi 

audit. Sedangkan apabila terjadi pergantian yang dilakukan bukan karena masa 

pemberian jasa audit sesuai regulasi telah selesai namun disebabkan oleh alasan 
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lain di luar regulasi tersebut, maka pergantian tersebut diistilahkan dengan 

pergantian KAP.  

Febrianto (2009) menerangkan bahwa pergantian KAP dapat terjadi secara 

sukarela (voluntary) atau secara wajib (mandatory). Pergantian KAP secara 

sukarela terjadi apabila akuntan publik memutuskan untuk mundur dari penugasan 

audit atau akuntan publik diberhentikan oleh klien. Sedangkan, pergantian KAP 

secara mandatory terjadi disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah yang 

mengatur pembatasan jasa audit bagi KAP, seperti yang berlaku di Indonesia yang 

tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008. Dalam 

peraturan tersebut, diatur mengenai pembatasan jasa audit umum atas laporan 

keuangan perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku 

berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun 

buku berturut-turut. Oleh sebab itu perusahaan wajib memiliki alasan dan 

pertimbangan untuk melakukan pergantian KAP.  

Soedibyo (2010) telah mengelompokkan KAP menjadi 3 kategori 

kelompok yang didasari pada jumlah akuntan publik yang bekerja di dalam KAP 

tertentu. Pada umumnya KAP hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok KAP Big 4 dan kelompok KAP Non Big 4, namun Soedibyo (2010) 

bermaksud menilai sejauh mana keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk 

setiap lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab akuntan publik. Karena 

volume dan kerumitan pekerjaan serta keterbatasan waktu, maka suatu audit tidak 

dikerjakan oleh akuntan publik seorang diri, melainkan dikerjakan oleh satu tim 

yang dipimpin akuntan publik, sehingga tim audit inilah yang bertanggung jawab 
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untuk mengumpulkan bukti-bukit yang kompeten dan memadai untuk mendukung 

pernyataan pendapat akuntan publik terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 

Kewajiban ini secara langsung menuntut setiap anggota tim audit harus memiliki 

keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk setiap lingkup pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Berikut adalah kategori KAP yang dikembangkan 

oleh Soedibyo (2010): 

a. Kategori KAP Besar (Big 4) dengan jumlah staf profesional >400 orang.  

b. Kategori KAP Menengah dengan jumlah staf professional 100-400 orang.  

c. Kategori KAP Kecil dengan jumlah staf professional <100 orang. 

Fitriany (2011) menyatakan bahwa bentuk pergantian KAP di Indonesia 

dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu pergantian KAP secara riil dan 

pergantian KAP secara semu. Pergantian KAP secara riil adalah kondisi ketika 

KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, benar-benar berubah. 

Sedangkan pergantian KAP secara semu adalah kondisi ketika KAP yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan sebenarnya tidak berubah, perubahan 

hanya terjadi pada komposisi partner audit atau nama KAP.  

Hermawan dan Fitriany (2013) mengembangkan pendekatan pergantian 

KAP menjadi tiga jenis yaitu pergantian KAP upgrade, pergantian KAP 

downgrade, dan pergantian KAP samegrade. Pergantian KAP upgrade adalah 

pergantian KAP menengah ke KAP besar, dari KAP kecil ke KAP besar, dan dari 

KAP kecil ke KAP menengah. Kemudian pergantian KAP downgrade adalah 

pergantian KAP besar ke KAP menengah, dari KAP besar ke KAP kecil, dan dari 

KAP menengah ke KAP kecil. Sedangkan pergantian KAP samegrade adalah 



35 
 

 
 

pergantian dari KAP besar ke KAP besar, dari KAP menengah ke KAP 

menengah, dan dari KAP kecil ke KAP kecil. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merujuk pengertian pergantian KAP 

milik Damayanti dan Sudarma (2008) yang mendefinisikan bahwa pergantian 

KAP adalah pergantian yang dilakukan bukan karena masa pemberian jasa audit 

sesuai regulasi telah selesai namun disebabkan oleh alasan lain di luar regulasi. 

Dalam hal pengukuran pergantian KAP peneliti merujuk pengukuran pergantian 

KAP milik Hermawan dan Fitriany (2013) dengan membedakan pergantian KAP 

menjadi tiga kategori, yaitu pergantian KAP upgrade, pergantian KAP 

downgrade, dan pergantian KAP samegrade.  

 

2.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP  

Damayanti dan Sudarma (2008) dalam penelitiannya mengartikan 

pergantian KAP adalah pergantian pada kantor akuntan publik yang dilakukan 

bukan karena masa pemberian jasa audit sesuai regulasi yang telah selesai namun 

disebabkan oleh alasan lain di luar regulasi tersebut. Pergantian KAP dapat 

diakibatkan dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan. 

Beberapa faktor internal perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

pergantian KAP diantaranya adalah pergantian manajemen, kesulitan keuangan, 

profitabilitas, corporate governance, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dewan 

komisaris, dan share growth. Sedangkan faktor eksternal perusahaan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pergantian KAP diantaranya adalah opini audit going 
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concern, opini audit sebelumnya, audit fee, audit delay, audit tenure, reputasi 

KAP, dan ukuran KAP. 

Merawati dkk. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Karakteristik Komite Audit pada Hubungan Opini Audit Going Concern dengan 

Pergantian Auditor” menjabarkan faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan 

melakukan pergantian KAP yaitu opini audit going concern. Penelitian Merawati 

dkk. (2013) menempatkan karakteristik komite audit sebagai variabel moderasi 

yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara opini audit going 

concern dengan pergantian KAP yang diproksikan dengan independensi, keahlian 

akuntansi dan keuangan, keahlian dan pengalaman governance, serta aktivitas 

komite audit. Penelitian ini menjelaskan temuan bahwa perusahaan di Indonesia 

cenderung menerima pemberian opini audit going concern dengan tanpa 

mengganti KAP. Hal tersebut membuktikan bahwa opini audit going concern 

seharusnya dapat diterima tanpa berimplikasi pada digantinya KAP karena untuk 

melindungi kepentingan investor. 

Hermawan dan Fitriany (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik 

Upgrade, Downgrade, dan Samegrade pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)” menjabarkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong 

perusahaan melakukan pergantian KAP yaitu financial distress, pergantian 

manajemen, profitabilitas, dan prior audit opinion. Penelitian Hermawan dan 

Fitriany (2013) menerangkan bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP adalah financial distress, 
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pergantian manajemen, dan profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP adalah prior audit 

opinion. 

Berdasarkan uraian di atas tentang pergantian KAP, dalam penelitian ini 

peneliti berasumsi bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong probabilitas 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP adalah opini audit going concern 

(X1) dan pergantian manajemen (X2). Apabila ditinjau dari asal keberadaannya, 

opini audit going concern merupakan faktor eksternal perusahaan yang bersumber 

dari hasil audit yang dilakukan akuntan publik dalam menilai seberapa besar 

perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sedangkan 

pergantian manajemen adalah faktor internal perusahaan yang disebabkan dari 

hasil kesepakatan principal atau adanya keputusan pengunduran diri sendiri. 

Peneliti juga berasumsi bahwa kualitas komite audit (Z) dapat digunakan sebagai 

variabel moderasi yang mampu memperkuat atau memperlemah probabilitas 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP yang disebabkan opini audit going 

concern (X1) dan pergantian manajemen (X2).    

 

2.3. Opini Audit Going Concern 

Belkaoui (1997:271) menjelaskan going concern adalah suatu dalil yang 

menganggap bahwa suatu entitas bisnis akan menjalankan terus kegiatan 

operasionalnya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk dapat merealisasikan 

proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini berasumsi 
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bahwa entitas tersebut tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan dan akan 

berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan.  

Purba (2009:21) menerangkan asumsi going concern merupakan salah satu 

asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. 

Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan 

memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Merujuk pada 

SPAP, terdapat lima opini yang biasanya diberikan oleh akuntan publik, yaitu: (1) 

wajar tanpa pengecualian, (2) wajar tanpa pengecualian dengan bahas penjelas, 

(3) wajar dengan pengecualian, (4) tidak wajar, dan (5) tidak memberikan 

pendapat. Akuntan publik selain memberikan opini atas kewajaran suatu laporan 

keuangan, juga memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi status going 

concern perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya.  

Loebbecke (1993) dalam Puspitasari dan Cahyono (2012) menjelaskan 

bahwa terdapat empat faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai going 

concern suatu perusahaan yang juga harus dipertimbangkan oleh akuntan publik. 

Empat faktor tersebut antara lain:  

a. Kerugian usaha yang secara besar dan terus berulang kali terjadi atau 

kekurangan modal kerja secara terus menerus.  

b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh 

tempo dalam jangka pendek. Terkait dalam hal ini perusahaan secara terus 

menerus tidak dapat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.  

c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan 

seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa. 
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Kehilangan pelanggan utama akan menyebabkan penjualan perusahaan 

menurun sehingga perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar, 

begitu pula dengan bencana yang terjadi dan tidak diasuransikan. Ketiga hal 

ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar 

sehingga perusahaan dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya.  

d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi 

yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. 

 

Opini audit going concern adalah laporan akuntan publik yang 

dimodifikasi mengenai going concern dan menunjukkan suatu indikasi bahwa 

dalam penilaian akuntan publik terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam 

bisnis (Solikhah dan Kiswanto, 2010). Dalam PSA No.30 apabila akuntan publik 

merasa terdapat keraguan mengenai going concern suatu perusahaan maka 

akuntan publik harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Jika akuntan publik yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

waktu tertentu, maka akuntan publik harus: (a) Memperoleh informasi 

mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak dan 

kondisi yang menyebabkan suatu usaha tersebut tidak dapat bertahan lama, 

dan (b) Menganalisis apakah ada kemungkinan bahwa rencana tersebut secara 

efektif dilaksanakan oleh manajemen.  

b. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang dapat digunakan untuk 

mengurangi dampak kondisi atau suatu peristiwa yang menyebabkan suatu 

usaha tersebut dinilai tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, 
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akuntan publik harus mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan 

tidak memberikan pendapat (disclaimer).  

c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan oleh akuntan publik adalah menyimpulkan (berdasarkan 

pertimbangannya) efektivitas rencana tersebut.  

d. Jika akuntan publik berkesimpulan rencana manajemen tersebut tidak efektif, 

akuntan publik harus menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer).  

e. Jika akuntan publik mendapatkan kesimpulan bahwa rencana tersebut akan 

berjalan secara efektif dan klien mengungkapkan keadaan tersebut di dalam 

catatan laporan keuangan, akuntan publik dapat menyatakan pendapat wajar 

tanpa pengecualian (unqualified opinion).  

f. Jika akuntan publik berkesimpulan bahwa rencana tersebut akan dapat 

berjalan secara efektif namun klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut di 

dalam catatan laporan keuangan, akuntan publik dapat memberikan pendapat 

tidak wajar (adverse opinion). 

 

Penelitian ini merujuk definisi opini audit going concern milik Solikhah 

dan Kiswanto (2010), yakni laporan akuntan publik yang dimodifikasi mengenai 

going concern dan menunjukkan suatu indikasi bahwa dalam penilaian akuntan 

publik terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan dalam bisnis. Sedangkan dalam 

hal pengukuran opini audit going concern, peneliti merujuk pada metode 

pengukuran yang digunakan oleh Sinarwati (2010) dengan menggunakan variabel 

dummy. Pengukuran tersebut sama dengan pengukuran yang dilakukan oleh 

Merawati dkk. (2013). 
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2.4. Pergantian Manajemen 

Boynton (2001:57) mengartikan manajemen sebagai kelompok perorangan 

yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan 

jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks pengauditan, manajemen 

menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personil kunci sebagai 

penyelia (supervisor). Ismail et al. (2008) berpendapat bahwa pergantian yang 

terjadi pada struktur manajemen merupakan suatu hal yang biasa terjadi, terutama 

untuk perusahaan-perusahaan yang berstatus go public. Pergantian manajemen 

yang terjadi seperti perubahan terhadap dewan direksi, financial controller, 

direktur manajemen, dan struktur komite audit.  

Damayanti dan Sudarma (2008) menerangkan bahwa yang dimaksud 

dengan pergantian manajemen adalah pergantian direksi perusahaan yang 

terutama disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau 

direksi berhenti karena kemauan sendiri. Apabila suatu perusahaan mengganti 

dewan direksi, maka akan terjadi perubahan di dalam kebijakan perusahaan. 

Adapun perubahan tersebut meliputi perubahan terhadap teknologi yang 

digunakan, visi dan misi perusahaan, restrukturisasi tenaga kerja, perubahan kerja 

sama dengan pihak lain, atau menetapkan suatu kebijakan baru bagi perusahaan.    

Wijaya (2011) membedakan pergantian manajemen dapat dikategorikan 

menjadi dua, yaitu pergantian manajemen rutin dan pergantian manajemen tidak 

rutin. Pergantian manajemen tidak rutin cenderung terjadi akibat adanya 

pertimbangan terhadap kondisi perusahaan. Struktur manajemen yang ada 

dianggap tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga kondisi 
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perusahaan menjadi tidak baik. Kemudian struktur yang ada sebelumnya diganti 

dengan struktur manajemen yang baru dengan harapan akan membawa perbaikan 

pada pengelolaan perusahaan di tahun yang akan datang. Selain itu, pergantian 

manajemen juga dapat terjadi akibat adanya ekspansi perusahaan, seperti 

perubahan pada perusahaan yang berstatus tidak go public menjadi perusahaan go 

public. 

Penelitian ini merujuk definisi pergantian manajemen milik Damayanti 

dan Sudarma (2008), yakni pergantian manajemen adalah pergantian direksi 

perusahaan yang terutama disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang 

saham (RUPS) atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Sedangkan dalam 

hal pengukuran pergantian manajemen, peneliti merujuk pada metode pengukuran 

yang digunakan oleh Sinarwati (2010) dengan menggunakan variabel dummy. 

Pengukuran tersebut sama dengan pengukuran yang dilakukan oleh Suparlan dan 

Andayani (2010), Wijaya (2011), serta Hermawan dan Fitriany (2013). 

 

2.5. Kualitas Komite Audit  

Boynton (2001:58) mendefinisikan komite audit sebagai pihak yang 

ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, yang 

bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen. SK 

Bapepam dan LK No. KEP-29/PM/2004, menyebutkan bahwa salah satu tugas 

komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan dan melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan 

oleh akuntan publik. Merawati dkk. (2013) menjelaskan bahwa komite audit 
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merupakan perwujudan dari mekanisme corporate governance internal yang 

diharapkan dapat melakukan supervisi atau pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan dan proses audit. Keberadaan komite audit berperan dalam memberikan 

pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan 

informasi yang akurat dan tepat serta membantu Dewan Komisaris dalam 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komunikasi formal 

antara komite audit, auditor internal, dan akuntan publik, maka proses audit akan 

berjalan dengan baik sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.  

Uraian seputar tugas dan tanggung jawab komite audit tercantum pada SK 

Bapepam dan LK No. KEP-29/PM/2004, dimana komite audit bertugas untuk 

memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal 

yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain 

berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi: (1) melakukan 

penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan; (2) 

melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan; (3) melakukan penelaahan atas 

pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik eksternal; (4) melaporkan berbagai 

risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi; 

(5) melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten. 

Dalam SK Bapepam dan LK No Kep-643/BL/2012 dijelaskan bahwa 

komite audit beranggotakan minimal tiga orang anggota yang dimana satu adalah 
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komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit dan minimal 

dua pihak independen dari luar emiten yang memiliki pemahaman mengenai 

akuntansi dan keuangan dan bukan anggota dari Kantor Akuntan Publik yang 

memeberikan jasa assurance maupun non assurance pada emiten bersangkutan. 

Pada peraturan tersebut ditekankan mengenai pentingnya independensi dari 

komite audit. Keberadaan komite audit berperan penting dalam menentukan masa 

perikatan audit dan berperan juga dalam penunjukan akuntan publik spesialis yang 

akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu komite audit secara aktif 

memantau kinerja akuntan publik dan dapat menegur apabila proses audit tidak 

sesuai dengan audit plan yang telah disusun.  

SK Bapepam dan LK No. KEP-134/BL/2006 menjelaskan bahwa dalam 

laporan tahunan harus diungkapkan informasi mengenai komite audit yang 

mencakup antara lain: (a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota 

komite audit; (b) uraian tugas dan tanggung jawab komite audit; (c) frekuensi 

pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan (d) 

laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit. 

Wardhani (2009) menyimpulkan bahwa dengan keberadaan komite audit 

dalam perusahaan, proses pelaporan keuangan perusahaan akan terpantau dengan 

baik. Komite audit berperan untuk memastikan perusahaan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan 

berkualitas. Dengan adanya komunikasi formal antara komite audit, akuntan 

publik internal, dan akuntan publik akan menjamin proses audit internal dan 

eksternal dilakukan dengan baik.  
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Penelitian ini merujuk definisi komite audit milik Boynton (2001:58), 

yakni komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang 

berasal dari luar dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan 

publik dan manajemen. Komite audit merupakan perangkat Dewan Komisaris 

dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh direksi. Keberadaan komite audit merupakan implementasi atas 

praktik penerapan good corporate governance, sehingga peneliti bermaksud 

menjadikan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi yang diasumsikan 

mampu memperkuat atau memperlemah probabilitas terjadinya pergantian KAP 

yang disebabkan oleh opini audit going concern dan pergantian manajemen.  

Dalam hal pengukuran, peneliti merujuk pada model yang dikembangkan 

oleh Setiawan dan Fitriany (2011) dengan melakukan scoring untuk mengukur 

kualitas komite audit yang dapat dilihat dari aktifitas dan tanggung jawab komite 

audit, jumlah anggota komite audit, dan kompetensi komite audit dengan memberi 

penilaian good, fair, dan poor. Penilaian yang terkait dengan aktifitas dan 

tanggung jawab komite audit dibagi menjadi sembilan item yaitu, (1) reviu 

laporan keuangan, (2) evaluasi kepatuhan hukum, (3) analisa resiko perusahaan, 

(4) menelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan 

dengan emiten, (5) evaluasi pengendalian internal, (6) melakukan penelaahan 

laporan auditan, (7) mengajukan atau memilih auditor eksternal, (8) jumlah rapat 

dalam setahun, dan (9) tingkat kehadiran dalam rapat komite audit. Selanjutnya 

penilaian yang terkait dengan jumlah anggota komite audit diamati dari jumlah 

anggota komite audit suatu perusahaan yang didasarkan pada ketentuan BEI dan 



46 
 

 
 

Bapepam. Sedangkan penilaian yang terkait dengan kompetensi komite audit 

didasarkan pada jumlah komite audit yang memiliki latar belakang dan keahlian 

dalam bidang akuntansi dan rata-rata usia komite audit. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Thahir dan Wahid (2006) melakukan penilitian mengenai pengaruh client 

size, client growth, change in operation income, change in market value, change 

in total asset, tenure, audit firm, dan financial risk terhadap pergantian KAP. 

Hasil pengujian dari 297 perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock 

Exchange lebih dari satu periode selama 11 (sebelas) tahun, menyatakan audit 

firm switching berpengaruh signifikan pada perusahaan dengan besarnya financial 

risk dan mengarahkan untuk melakukan pergantian dan bergantung pada tipe 

audit firm. 

Aier et al. (2010) melakukan penelitian yang bertujuan menemukan bukti 

empiris atas pengaruh audit fee, going concern, dan future restatement terhadap 

pergantian KAP. Penelitian ini mengevaluasi dinamika hubungan antara akuntan 

publik dengan klien yang berdampak pada audit quality selama tahun perikatan 

audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 

diteliti berpengaruh perusahaan terhadap pergantian KAP. 

Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai pergantian KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh opini going concern, pergantian manajemen, 

reputasi auditor, dan financial distress. Hasil penelitian memberikan bukti empiris 
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bahwa hanya variabel pergantian manajemen dan financial distress yang 

mempengaruhi perusahaan berganti KAP. 

Suparlan dan Andayani (2010) melakukan penelitian yang hanya berfokus 

pada sisi klien dan memberikan bukti empiris bahwa karakteristik perusahaan 

mempengaruhi pergantian KAP. Ukuran corporate governance digunakan untuk 

memprediksikan dampak pergantian KAP yang dilakukan perusahaan. Variabel 

yang digunakan adalah kepemilikan publik, kepemilikan institusional, 

penambahan jumlah saham, dewan komisaris, pergantian manajemen, Leverage, 

ROE (Return on Equity), ukuran klien. Hasilnya adalah variabel kepemilikan 

publik, penambahan jumlah saham, dan ukuran klien yang mempengaruhi 

perusahaan melakukan pergantian KAP. 

Chadegani et al. (2011) melakukan penelitian dengan indikasi bahwa 

diantara keenam variabel, yaitu change in management, qualified audit opinion, 

client size, financial distress audit fees dan audit quality, hanya audit quality yang 

berpengaruh signifikan terhadap Pergantian KAP selama perusahaan terdaftar 

pada Teheran Stock Exchange. Selanjutnya, konsisten dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan diantara penerimaan opini audit WTP dan pergantian KAP. 

Wijaya (2011) melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang 

menunjukkan bahwa opini auditor, ukuran KAP, dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan pengujian terhadap 

financial distress, pergantian manajemen, dan peluang untuk manipulasi income 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 
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Merawati dkk. (2013) melakukan penelitian dengan tujuan menilai apakah 

opini audit going concern berpengaruh positif pada pergantian auditor dan apakah 

karakteristik komite audit yakni karakteristik independensi, keahlian akuntansi 

dan keuangan, keahlian dan pengalaman tata kelola serta aktivitas komite audit 

berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian. Hasil 

penelitian ini adalah opini audit going concern berpengaruh negatif signifikan 

pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Independensi 

komite audit meningkatkan (memperkuat) pengaruh negatif opini audit going 

concern pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Keahlian 

akuntansi dan keuangan komite audit meningkatkan (memperkuat) pengaruh 

negatif opini audit. 

Hermawan dan Fitriany (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah financial distress, pergantian manajemen, profitablitas 

perusahaan, prior audit opinion dan ukuran perusahaan mempengaruhi 

perusahaan melakukan pergantian KAP. Penelitian ini mengkategorikan 

pergantian KAP menjadi tiga bentuk yaitu, pergantian KAP secara upgrade, 

pergantian KAP secara downgrade, dan pergantian KAP secara samegrade. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa  perusahaan yang mengalami financial distress 

akan berganti KAP baik ke KAP yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. 

Perusahaan yang berganti manajemen juga akan berganti ke KAP yang lebih besar 

atau berkualitas sama. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat 

perusahaan berganti ke KAP yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang 

menerima prior audit opinion selain WTP akan berganti ke KAP yang lebih kecil. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergantian KAP yang akan dijadikan sebagai rujukan untuk 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini: 

 

Tabel 2.1. 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti (tahun) 

Variabel yang diuji dalam Penelitian  

Pergantian KAP 

Signifikan Tidak Signifikan 

1. Thahir dan 

Wahid  

(2006) 

 

 Audit Firm  

 Financial Risk 

 

 Client Size 

 Client Growth 

 Change in 

Operation Income 

 Change in Market 

Value 

 Change in Total 

Asset 

 Tenure 

2. Aier et al. 

(2010) 
 Audit Fee 

 Going Concern 

 Future Restatement 

 - 

3 Sinarwati  

(2010) 
 Pergantian Manajemen 

 Kesulitan Keuangan 

 Opini Going 

Concern 

 Reputasi akuntan 

publik 

4. Suparlan dan 

Andayani  

(2010) 

 Kepemilikan Publik 

 Pertumbuhan Saham 

 Ukuran Perusahaan 

 Kepemilikan 

Institusional 

 Jumlah Dewan 

Komisaris 

 Pergantian 

Manajemen 

 Leverage 

 ROE 

5. Chadegani et al. 

(2011) 
 Audit Quality 

 

 Change in 

Management 

 Qualified Audit 

Opinion 

 Client Size 

 Financial Distress 

 Audit Fees 
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Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan Merawati dkk. 

(2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Merawati dkk. (2013) 

adalah adanya penambahan variabel pergantian manajemen sebagai variabel 

independen yang ditinjau sebagai faktor internal perusahaan yang dapat 

mendorong keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian KAP sebagai 

variabel dependen. Alasan peneliti memilih pergantian manajemen sebagai 

variabel independen karena terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Perbedaan selanjutnya adalah pengukuran variabel moderasi yang 

digunakan yaitu kualitas komite audit dengan menggunakan scoring yang 

6. Wijaya (2011)  Opini Audit 

 Ukuran KAP 

 Pertumbuhan Usaha 

 Financial Distress 

 Pergantian 

Manajemen 

 Manipulasi Income 

7. Merawati dkk. 

(2013) 

 

 Opini Audit Going 

Concern Yang 

Dimoderasi Independensi 

Komite Audit 

 Opini Audit Going 

Concern Yang 

Dimoderasi Keahlian 

Akuntansi dan Keuangan 

Komite Audit 

 

 Opini Audit Going 

Concern 

 Opini Audit Going 

Concern Yang 

Dimoderasi 

Karakteristik 

Keahlian dan 

Pengalaman 

Governance  

 Opini Audit Going 

Concern Yang 

Dimoderasi 

Aktivitas Komite 

Audit 

8. Hermawan dan 

Fitriany  

(2013) 

 Financial Distress 

(Upgrade, Downgrade, 

Samegrade) 

 Pergantian Manajemen 

(Upgrade, Samegrade) 

 Profitabilitas (Upgrade) 

 Prior Audit Opinion 

(Downgrade) 

 Pergantian 

Manajemen 

(Downgrade) 

 Profitabilitas 

(Downgrade, 

Samegrade) 

 Prior Audit 

Opinion (Upgrade, 

Samegrade) 
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merujuk pada penelitian milik Setiawan dan Fitriany (2011). Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur pergantian KAP sebagai 

variabel dependen, dimana pergantian KAP dilihat dari jenis upgrade, downgrade, 

dan samegrade dengan rujukan penelitian milik Hermawan dan Fitriany (2013). 

 

2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.7.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

a. Pengaruh Opini Audit Going Concern Pada Pergantian KAP 

Opini audit merupakan sumber informasi bagi pihak eksternal perusahaan 

yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan ekonomi. Opini 

audit dapat merepresentasikan tentang bagaimana kondisi kinerja keuangan 

perusahaan dan seberapa besar keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa 

depan. Merawati dkk. (2013) menegaskan bahwa akuntan publik memiliki 

tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap 

kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya 

dalam periode waktu pantas. Ketika akuntan publik menemukan adanya keraguan 

terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya, akuntan publik harus 

memberikan opini audit dengan modifikasi mengenai going concern. Solikhah 

dan Kiswanto (2010) berasumsi bahwa opini audit going concern adalah laporan 

akuntan publik yang dimodifikasi mengenai going concern dan menunjukkan 

suatu indikasi bahwa dalam penilaian akuntan publik terdapat risiko auditee tidak 

dapat bertahan dalam bisnis.  
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Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan posisi akuntan 

publik sebagai pihak ketiga yang independen dan berkompeten untuk mengatasi 

konflik antara agent dan principal. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua 

individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri (self interst). Akuntan publik 

yang independen dan kompeten akan menerbitkan opini audit yang objektif dan 

akurat sesuai dengan bukti-bukti audit yang ditemukan. Apabila terdapat keraguan 

atas keberlangsungan usaha suatu entitas, maka akuntan publik tidak segan untuk 

menerbitkan opini audit going concern. Namun, dampak dari penerbitan opini 

audit going concern akan memberikan pesan negatif terhadap nilai saham dan hal 

tersebut dapat memicu pihak agent untuk berinisiatif mengganti akuntan 

publiknya karena telah memberikan opini audit yang tidak diharapkan.  

Perusahaan yang memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang 

dan memilki kemungkinan sukses yang tinggi, selalu mengirimkan sinyal yang 

jelas kepada pasar begitu juga sebaliknya. Teori sinyal yang dikemukakan oleh 

Leland dan Pyle (1977), menerangkan bahwa sinyal merupakan informasi 

mengenai perusahaan yang dikirim kepada calon investor yang merupakan 

proyeksi perusahaan di masa yang akan datang dan keberhasilan yang telah 

dicapai selama ini. Sehingga untuk menyiasati dampak negatif yang merugikan 

atas penilaian publik terhadap perusahaan, manajemen perusahaan merasa perlu 

mengganti akuntan publik dan mencari akuntan publik yang lebih bersikap 

koperatif demi memperoleh opini audit yang diinginkan. 

Tandirerung (2006) dalam Hermawan dan Fitriany (2013) menambahkan 

bahwa apabila akuntan tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau 
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tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan tidak segan-segan akan 

berpindah pada KAP yang mungkin dapat memberikan opini yang sesuai dengan 

harapannya. Sehingga manajemen akan memberhentikan akuntan publik dan 

berharap mendapatkan akuntan publik lain yang lebih lunak. 

 

b. Pengaruh Pergantian Manajemen Pada Pergantian KAP 

Pergantian manajemen dalam suatu perusahaan merupakan mufakat dari 

rapat umum pemegang saham (RUPS) atau atas keinginan manajemen itu sendiri. 

Sinarwati (2010) berpendapat bahwa pergantian manajemen dalam perusahaan 

sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam 

pemilihan KAP. Hermawan dan Fitriany (2013) berasumsi bahwa pergantian 

manajemen perusahaan dapat terjadi jika perusahaan mengubah komposisi dewan 

komisaris dan dewan direksi yang memiliki peran vital dalam setiap pengambilan 

keputusan, tak terkecuali dalam pemilihan KAP.  

Teori keagenan milik Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa 

pemegang saham adalah pihak yang berperan sebagai principal dan manajemen 

sebagai agent, dimana manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang 

saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pemegang saham 

sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan 

keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan 

penuh tanggung jawab. Akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen dan 

berkompeten diyakini mampu mengatasi konflik antara agent dan principal. Teori 

keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan 
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mereka sendiri (self interst). Apabila ditemukan kondisi perusahaan sedang 

berkembang, hal tersebut akan mendorong manajemen baru untuk memilih KAP 

yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi segala tuntutan pertumbuhan 

perusahaan.  

 Teori harapan yang dikembangkan oleh Vroom; 1967 (Robbins dan Judge, 

2008:253) menjelaskan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk 

bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa 

tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil 

itu terhadap individu tersebut. Pemegang saham memiliki harapan kepada 

manajemen yang baru untuk bisa mengelola perusahaan lebih baik dengan 

memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Mendapat 

harapan tersebut, manajemen baru akan berupaya memberikan kinerja terbaiknya, 

baik demi kepentingan perusahaan maupun demi memperoleh kompensasi yang 

dijanjikan principal. Pergantian manajemen yang baru biasanya diikuti dengan 

adanya pergantian metode akuntansi yang akan diterapkan di perusahaan. 

Pergantian manajemen dapat memicu terjadinya pergantian KAP apabila KAP 

sebelumnya dinilai tidak selaras dengan kebijakan baru perusahaan. Manajemen 

baru memiliki harapan yang kuat terhadap KAP baru untuk mampu bekerja lebih 

baik sehingga perusahaan dapat memperoleh jasa audit yang berkualitas. 

Sinarwati (2010) menerangkan apabila dengan adanya pergantian KAP, 

manajemen beranggapan bahwa KAP yang baru akan lebih mudah untuk diajak 

bekerjasama sehingga mampu memberikan opini audit yang sesuai dengan 

harapannya, yang disertai dengan preferensi tersendiri tentang akuntan publik 
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yang akan digunakannya, jadi bukan tidak mungkin perusahaan memutuskan 

untuk melakukan pergantian KAP. Nagy (2005) memperkuat pendapat 

sebelumnya bahwa perusahaan akan mencari KAP yang lebih selaras dengan 

kebijakan dan sistem pelaporan akuntansi yang diterapkan.  

 

c. Pengaruh Kualitas Komite Audit Pada Hubungan Opini Audit Going 

Concern Dengan Pergantian KAP 

Komite audit adalah perpanjangan tangan dewan komisaris yang bertugas 

untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan 

keuangan dan pengendalian internal, dan memonitor hubungan kerja akuntan 

publik dengan manajemen yang diatur dalam piagam komite audit. Boynton 

(2001:58) menjelaskan bahwa salah satu fungsi komite audit yang secara langsung 

mempengaruhi akuntan publik adalah mencalonkan KAP untuk melaksanakan 

audit tahunan. Dalam hal ini, komite audit yang ditunjuk terutama terdiri dari 

anggota independen yang berasal dari luar dewan yang dapat bertindak sebagai 

penghubung antara akuntan publik dan manajemen.  

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

dinilai mampu menerangkan posisi komite audit sebagai pihak yang melakukan 

pengawasan terhadap kinerja akuntan publik dan memiliki kendali internal 

perusahaan. Teori keagenan ini menjelaskan perlu adanya pihak yang juga mampu 

menengahi kepentingan akuntan publik dan manajemen. Konflik yang terjadi 

antara akuntan publik dan manajemen dapat dipicu karena akuntan publik tidak 

selalu menerbitkan opini audit yang sesuai dengan keinginan manajemen. Konflik 
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tersebut dapat memunculkan biaya keagenan yang cukup besar. Dengan 

keberadaan komite audit dalam suatu perusahan diyakini dapat mengurangi biaya 

keagenan yang mungkin terjadi.  

Fitriany (2011) melakukan penelitian untuk melihat peran moderasi 

kualitas komite audit terhadap pengaruh spesialisasi akuntan publik terhadap 

kualitas audit. Fitriany (2011) juga telah menemukan bahwa kualitas komite audit 

terbukti signifikan memperkuat pengaruh spesialisasi akuntan publik terhadap 

kualitas audit yang dilihat dari sisi timeliness. Merawati dkk. (2013) menjelaskan 

bahwa pembentukan komite audit dalam perusahaan memegang peran penting 

terhadap implementasi corporate governance.  

Keberadaan komite audit dapat menjawab kekhawatiran atas pengawasan 

dan tata kelola yang baik bagi keberlangsungan perusahaan. Komite audit di suatu 

perusahaan dapat melakukan tindakan preventif dalam permasalahan mengenai 

going concern. Apabila komite audit mampu menjalankan fungsinya sebagai 

pihak yang berwenang dalam mereviu laporan keuangan dan laporan audit pada 

saat penyelesaian penugasan dengan baik, maka bukan tidak mungkin bagi 

perusahaan dapat mencegah kemungkinan terjadinya menerima opini audit going 

concern yang diterbitkan oleh akuntan publik yang akan berdampak negatif pada 

nilai saham perusahaan.     

 

 

 



57 
 

 
 

d. Pengaruh Kualitas Komite Audit Pada Hubungan Pergantian 

Manajemen Dengan Pergantian KAP 

Boynton (2001:58) menjelaskan bahwa salah satu fungsi komite audit yang 

secara langsung mempengaruhi akuntan publik adalah mencalonkan KAP untuk 

melaksanakan audit tahunan. Dalam hal ini, komite audit yang ditunjuk terutama 

terdiri dari anggota independen yang berasal dari luar dewan, sehingga dapat 

bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen. Karena 

dewan direksi juga berkepentingan dengan keahlian dan pengetahuan akuntan 

publik tentang faktor risiko bisnis dan daya saing perusahaan. Komite audit akan 

memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan akuntan publik untuk 

menerapkan keraguan profesional secara tepat dalam perikatan.  

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

menggambarkan peran komite audit sebagai pihak yang mampu melaksanakan 

pengawasan terhadap kinerja akuntan publik dan memiliki kendali internal 

perusahaan. Teori keagenan ini menjelaskan perlu adanya pihak yang juga mampu 

menengahi kepentingan akuntan publik dan manajemen. Pergantian manajemen 

yang baru dapat memicu terhadap pergantian KAP. Tidak jarang bagi manajemen 

baru akan mencari KAP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Komite audit 

memiliki fungsi strategis untuk menilai kebijakan manajemen dalam memutuskan 

perikatan dengan KAP. Komite audit juga dapat merekomendasikan KAP yang 

sesuai bagi kebutuhan perusahaan. Dengan keberadaan komite audit dalam suatu 

perusahan, dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bijak 
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mengenai perikatan dengan KAP. Selain itu, komite audit juga mampu menjaga 

stabilitas hubungan profesional antara KAP dengan manajemen. 

Setiawan dan Fitriany (2011) menegaskan bahwa apabila pada suatu 

perusahaan terdapat akuntan publik yang telah spesialis, kemudian ditambah 

dengan komite audit yang berkualitas dengan memiliki latar belakang akuntansi 

dan keuangan yang memadai, maka kedua pihak tersebut dapat berkomunikasi 

dengan baik mengenai permasalahan audit yang ditemukan oleh akuntan publik 

untuk diatasi. Merawati dkk. (2013) membuktikan bahwa komite audit yang 

berkualitas akan lebih efektif dalam memberikan pengawasan terhadap proses 

pelaporan keuangan perusahaan.  

Komite audit yang memiliki banyak pengalaman di bidang tata kelola 

perusahaan serta kompetensi akuntansi dan keuangan, dinilai mampu membantu 

pekerjaan manajemen baru dalam mencalonkan KAP yang kompeten dengan 

anggapan bahwa komite audit mengupayakan semaksimal mungkin pada kualitas 

audit bagi perusahaan. Keberadaan komite audit juga diharapkan dapat memegang 

kendali internal perusahaan dengan memberikan respon yang positif terhadap 

kualitas audit bagi perusahaan.  
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.7.2. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan uraian mengenai hubungan opini audit going concern pada 

pergantian KAP, peneliti memperkirakan bahwa perusahaan yang menerima opini 

audit going concern akan cenderung melakukan pergantian KAP jenis downgrade 

karena perusahaan merasa tidak puas dengan opini yang diberikan oleh akuntan 

publik dan mencoba mencari upaya alternatif lain demi menjaga nilai harga saham 

perusahaan. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah: 

H1a : Perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis upgrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H1b : Perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis downgrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

Opini Audit Going Concern 

(X1) 

Pergantian Manajemen 

(X2) 

Kualitas Komite Audit 

(Z) 

Pergantian KAP 

(Y) 
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H1c : Perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis samegrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

 

Berdasarkan uraian mengenai hubungan pergantian manajemen pada 

pergantian KAP, peneliti memperkirakan bahwa perusahaan yang melakukan 

pergantian manajemen akan cenderung melakukan KAP jenis upgrade atau 

samegrade dikarenakan manajemen baru perusahaan akan mencari KAP yang 

mampu membantu untuk mengelola perusahaan dengan maksimal tanpa 

menurunkan kualitas KAP yang dipilih. Maka dari itu hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H2a: Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas 

yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis upgrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H2b : Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas 

yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis downgrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H2c : Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas 

yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis samegrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 
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Berdasarkan uraian mengenai hubungan kualitas komite audit pada 

hubungan opini audit going concern dengan pergantian KAP, peneliti 

memperkirakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas 

akan mendorong pergantian KAP jenis upgrade atau samegrade karena 

disebabkan adanya penerbitan opini audit going concern dengan pertimbangan 

tetap mempertahankan kualitas KAP yang baru. Maka dari itu hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H3a : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi pada 

pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade dari pada perusahaan tidak melakukan  pergantian KAP. 

H3b : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih rendah pada 

pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H3c : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi pada 

pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

 

Berdasarkan uraian hubungan kualitas komite audit pada hubungan 

pergantian manajemen dengan pergantian KAP, peneliti memperkirakan bahwa 

perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas akan mendorong 

pergantian KAP jenis upgrade atau samegrade karena disebabkan adanya 

pertimbangan untuk menjaga kualitas audit. Maka dari itu hipotesis yang diajukan 

adalah: 
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H4a : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi pada 

pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis upgrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H4b : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih rendah pada 

pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 

H4c : Kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi pada 

pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Ferdinand (2006:9) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang melalui sebuah proses yang memungkinkan peneliti untuk 

membangun hipotesis dan menguji secara empiris terhadap hipotesis yang 

dibangun. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang menjadi 

objek penelitian, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat 

digeneralisasi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam pengukuran yang 

disertai secara statistik.  

Desain penelitian merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk 

melaksanakan riset. Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan deduktif, dimana penelitian berangkat dari teori yang 

kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Hasil dari penelitian berupa angka-

angka atau kuantifikasi, kemudian ditarik kesimpulan yang diambil dari hal-hal 

yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.  

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Ferdinand (2006:71) mendefinisikan populasi sebagai gabungan dari 

seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 
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karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu 

dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2011-2014 sebanyak 150 perusahaan dengan rincian data terlampir pada Lampiran 

1. Dimulai dari tahun 2011 karena penelitian ini merupakan konfirmasi terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) yang menggunakan rentang 

waktu dari tahun 2008-2011. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur 

sebagai objek penelitian dikarenakan pada industri manufaktur mempunyai ruang 

lingkup yang lebih luas dari segi laporan keuangan, sehingga perusahaan 

manufaktur cenderung mempunyai risiko keuangan yang beragam.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya 

dengan proses produksi yang tidak putus mulai dari pembelian bahan baku, proses 

pengolahan bahan, hingga menjadi barang jadi. Sehingga perusahaan manufaktur 

membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada aset tetap perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber 

dana yang bersifat jangka panjang untuk membiayai kegiatan operasioal 

perusahaan, salah satunya dengan melakukan investasi saham oleh para investor. 

Kemudian apabila dilihat dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar di 

BEI, perusahaan sektor manufaktur memiliki jumlah yang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan jumlah perusahaan di sektor lainnya, hal tersebut akan 

memudahkan peneliti dalam menggeneralisasikan hasil yang ditemukan. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 

merupakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak yang informasinya 
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diperoleh dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Ferdinand (2006:171) 

mendefinisikan sampel sebagai subset dari populasi yang terdiri dari beberapa 

anggota populasi. Subset tersebut diambil karena dalam banyak kasus tidak 

mungkin bagi peneliti untuk meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu 

peneliti membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Pemilihan 

sampel penelitian didasarkan pada metode purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria khusus sehingga layak untuk 

dijadikan sampel. Dari seluruh jumlah populasi, hanya 29 perusahaan manufaktur 

saja yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun proses 

seleksi sampel berdasarkan kriteria disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1. 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 
 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-

turut selama tahun 2011-2014. 

128 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan auditan dan annual report selama periode 2011-2014. 

(35) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan informasi secara 

lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

(4) 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan pergantian KAP 

selama periode 2011-2014. 

(52) 

5 

 

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian 

KAP secara mandatory selama periode 2011-2014. 

(8) 

 Jumlah perusahaan yang masuk kriteria 29 

 Total unit analisis selama periode penelitian (4 tahun) 116 
Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 1-7 

 

Adapun daftar nama perusahaan manufaktur yang masuk dalam sampel penelitian 

ini disajikan dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. 

Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADES PT Akhasa Wira International Tbk. 

2 AKKU PT Alam Karya Unggul Tbk. 

3 ALKA PT Alakasa Industrindo Tbk. 

4 ARGO PT Argo Pantes Tbk. 

5 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

6 BRNA PT Berlina Tbk. 

7 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk. 

8 FPNI PT Lotte Chemical Titan Tbk. 

9 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk. 

10 INCI PT Intanwijaya Internasional Tbk. 

11 INRU PT Toba Pulp Lestari Tbk. 

12 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

13 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 

14 KIAS PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 

15 MBTO PT Martina Berto Tbk. 

16 NIKL PT Latinusa Tbk. 

17 NIPS PT Nipress Tbk. 

18 PBRX PT Pan Brothers Tbk. 

19 PRAS PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. 

20 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. 

21 SIAP PT Sekawan Intipratama Tbk. 

22 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

23 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

24 SSTM PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. 

25 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

26 TKIM PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

27 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk. 

28 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

29 YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 
Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 lampiran 7 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dari pihak lain 
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yang berkaitan atau berhubungan dengan data yang akan diambil. Data sekunder 

ini bersumber pada laporan keuangan dan annual report perusahaan. Untuk 

menjaga homogenitas terhadap data, penelitian ini hanya menggunakan populasi 

yang berasal dari sektor manufaktur selama tahun 2011-2014. Sumber data yang 

diperoleh bersumber dari situs resmi BEI dengan alamat website www.idx.co.id. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dirancang sebagai studi empiris dan merupakan pool data, 

yaitu data yang merupakan kombinasi antara time series dan cross-section. Teknik 

pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan dan laporan 

keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

2011-2014 yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan. 

 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.5.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pergantian KAP. Definisi pergantian KAP dirujuk dari pendapat milik 

Damayanti dan Sudarma (2008) yang menjelaskan bahwa pergantian KAP adalah 

pergantian yang dilakukan bukan karena masa pemberian jasa audit sesuai 

regulasi telah selesai namun disebabkan oleh alasan lain di luar regulasi tersebut. 

http://www.idx.co.id/
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Pergantian KAP tersebut dapat diakibatkan karena adanya faktor-faktor yang 

timbul dari dalam perusahaan maupun dari KAP itu sendiri.  

Pada umumnya KAP dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok KAP Big 4 dan kelompok KAP Non Big 4. Namun Soedibyo (2010) 

telah mengelompokkan KAP menjadi 3 kelompok yang berdasarkan pada jumlah 

akuntan publik yang bekerja di dalam KAP tertentu, yaitu: 

d. Kategori KAP Besar (Big 4) dengan jumlah staf profesional >400 orang.  

e. Kategori KAP Menengah dengan jumlah staf professional 100-400 orang.  

f. Kategori KAP Kecil dengan jumlah staf professional <100 orang.  

Adapun penjabaran lebih rinci terkait pembagian kategori KAP Besar (Big 

4) dan kategori KAP Menengah terlampir pada lampiran 8. Pergantian KAP yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah pergantian KAP secara voluntary. Pergantian 

KAP di sini membandingkan antara KAP tahun penenilitian (t) dengan tahun 

sebelumnya (t-1). Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy dengan 

memakai data tingkat nominal. Pengukuran data nominal adalah sebuah pengukur 

data yang menghasilkan “nomen” yaitu nama dan tanda. Dalam hal pengukuran 

pergantian KAP peneliti merujuk pengukuran pergantian KAP milik Hermawan 

dan Fitriany (2013), yaitu: 

a. Pergantian KAP jenis upgrade yaitu apabila perusahaan berganti KAP yang 

ukurannya lebih besar dari sebelumnya (KAP Menengah ke KAP Besar, KAP 

Kecil ke KAP Big 4, dan KAP Kecil ke KAP Menengah). Pengkukuran 

variabel ini menggunakan dummy. Kode 0 jika perusahaan tidak berganti 
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KAP, dan kode 1 diberikan apabila perusahaan berganti ke KAP jenis 

upgrade.  

b. Pergantian KAP jenis downgrade yaitu apabila perusahaan berganti KAP 

yang ukurannya lebih kecil dari sebelumnya (KAP Besar ke KAP Menengah, 

KAP Besar ke KAP Kecil, dan KAP Menengah ke KAP Kecil). Pengkukuran 

variabel ini menggunakan dummy. Kode 0 jika perusahaan tidak berganti 

KAP, dan kode 2 diberikan apabila perusahaan berganti ke KAP jenis 

downgrade.  

c. Pergantian KAP jenis samegrade yaitu apabila perusahaan berganti KAP 

yang ukurannya sama besar dari sebelumnya (Besar ke Besar, KAP 

Menengah ke KAP Menengah, dan KAP Kecil ke KAP Kecil) Pengukuran 

variabel ini menggunakan dummy. kode 0 jika perusahaan tidak berganti 

KAP, dan kode 3 diberikan apabila perusahaan berganti ke KAP jenis 

samegrade. 

 

3.5.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Opini Audit Going Concern (OAGC)  

Belkaoui (2006:271) menjelaskan going concern adalah suatu dalil yang 

menganggap bahwa suatu entitas bisnis akan menjalankan terus kegiatan 

operasionalnya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk dapat merealisasikan 
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proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini berasumsi 

bahwa entitas tersebut tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan dan akan 

berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan. Solikhah dan Kiswanto 

(2010) mendefinisikan opini audit going concern adalah laporan akuntan publik 

yang dimodifikasi mengenai going concern dan menunjukkan suatu indikasi 

bahwa dalam penilaian akuntan publik terdapat risiko auditee tidak dapat bertahan 

dalam bisnis.  

Variabel opini audit going concern diukur dengan memakai variabel 

dummy yang dirujuk dari penelitian milik Sinarwati (2010) dan Merawati dkk. 

(2013), yakni apabila perusahaan klien menerima opini audit going concern 

(OAGC) pada tahun sebelumnya (t-1) diberi kode 1, sedangkan apabila tidak 

menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya (t-1) diberi kode 0. 

Maksud dari mendapatkan opini audit going concern adalah jika dalam laporan 

akuntan publik terdapat pernyataan akuntan publik atas kelangsungan hidup 

entitas, baik yang tertera dalam paragraf keempat laporan akuntan publik maupun 

dalam penjelasan atas laporan keuangan auditan.  

 

2. Pergantian Manajemen (PMAN) 

Boynton (2001:57) mengartikan manajemen sebagai kelompok perorangan 

yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan 

jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks pengauditan, manajemen 

menunjuk kepada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personil kunci sebagai 

penyelia (supervisor). Damayanti dan Sudarma (2008) menerangkan bahwa 
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pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang terutama 

disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau direksi 

berhenti karena kemauan sendiri.  

Variabel pergantian manajemen diukur dengan memakai variabel dummy 

yang dirujuk dari metode pengukuran yang digunakan oleh Sinarwati (2010), 

Suparlan dan Andayani (2010), Wijaya (2011), serta Hermawan dan Fitriany 

(2013). Pergantian manajemen di sini membandingkan antara Dewan Direksi di 

tahun (t) dengan tahun sebelumnya (t-1). Jika perusahaan klien mengganti Dewan 

Direksi maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien tidak mengganti 

Dewan Direksi maka diberikan nilai 0. 

 

3.5.3. Kualitas Komite Audit 

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud menggunakan kualitas komite audit 

sebagai variabel moderasi. Ghozali (2013:221) mengartikan variabel moderasi 

adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu 

variabel independen dengan variabel dependen. Alasan peneliti menempatkan 

kualitas komite audit sebagai variabel moderasi dikarenakan komite audit dapat 

diasumsikan sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi kualitas audit dan 

merupakan bentuk implementasi dalam praktik penerapan good corporate 

governance bagi perusahaan. Boynton (2001:58) mengartikan komite audit 

sebagai pihak yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan 

manajemen.  



72 
 

 
 

Tabel 3.3. 

Pengukuran Scoring Kualitas Komite Audit 

 
 Good Fair Poor 

Aktivitas dan Tanggung Jawab Komite Audit 

   1   Review/telaah Laporan Keuangan 

   2   Evaluasi Kepatuhan Hukum 

   3   Analisis Risiko Perusahaan 

   4   Menelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan      

yang berkaitan dengan emiten 

   5   Evaluasi Pengendalian Internal 

   6   Melakukan Penelaahan Terhadap Laporan Auditan 

   7   Mengajukan/Memilih Auditor Eksternal 

   8   Jumlah Rapat Komite Audit dalam Setahun 

   9   Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Audit 

Jumlah Anggota Komite Audit 

   10  Jumlah Anggota Komite Audit 

Kompetensi Komite Audit 

   11  Jumlah anggota komite audit yang memiliki Latar Belakang  

jAkuntansi atau Keuangan 

   12  Rata-rata Umur Anggota Komite Audit 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Jumlah maksimum dan minimum 29 10 12 

Sumber: Setiawan dan Fitriany (2011) 

Variabel kualitas komite audit diukur dengan menggunakan scoring yang 

dirujuk dari penelitian milik Setiawan dan Fitriany (2011) yang dilihat dari 

aktifitas dan tanggung jawab komite audit, jumlah anggota komite audit, serta 

kompetensi komite audit dengan memberi penilaian good, fair, dan poor untuk 

setiap komponen seperti yang disajikan pada Tabel 3.3. Adapun skala yang 

digunakan adalah skala interval, yakni jenis skala yang membedakan kategori 

dengan selang waktu atau jarak tertentu dengan jarak antara kategori (range) yang 

sama. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. 

Berikut adalah rincian dan cara penilaian komponen pada variabel kualitas 

komite audit guna mendapatkan kriteria yang akurat yang dikembangkan oleh 

Setiawan dan Fitriany (2011): 
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a. Aktivitas dan Tanggung Jawab Komite Audit 

Setiawan dan Fitriany (2011) berasumsi bahwa komite audit di perusahaan 

juga bertugas melakukan hal-hal yang tertera pada nomor 1-7 walau belum 

diwajibkan dalam SK Bapepam No. Kep. 29/PM/2004. Oleh sebab itu, 

pengukuran pada nomor 1-7 hanya diberi nilai good dan poor saja dengan 

mengacu pada  ketersediaan  informasi yang diberikan. Dalam data sekunder yang 

bersumber pada laporan keuangan dan annual report perusahaan, terdapat 

keberagaman pada tata tulis dan tata letak atas informasi yang dibutuhkan. Hal 

tersebut menuntut kejelian bagi peneliti untuk bisa menangkap informasi, baik 

informasi yang bersifat eksplisit maupun yang bersifat implisit. Untuk informasi 

yang bersifat eksplisit, peneliti dapat dengan mudah menyesuaikan antara 

informasi yang tersedia dengan kebutuhan komponen informasi tersebut. 

Sementara untuk informasi yang bersifat implisit, peneliti harus lebih jeli dalam 

menerka ketersediaan informasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan 

komponen informasi tersebut. Sehingga pada akhirnya peneliti memiliki dasar 

yang kuat dalam mengambil keputusan terhadap penilaian seluruh komponen 

kualitas komite audit. Aktifitas komite audit terdapat pada item 1-7 dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Good apabila terdapat informasi bahwa komite audit melaksanakan tugas 

tersebut. 

2. Poor apabila tidak terdapat informasi bahwa komite audit melaksanakan 

tugas tersebut. 
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b. Jumlah Rapat Komite Audit dalam Setahun 

Rapat yang dilaksanakan komite audit sangat berpengaruh terhadap 

efektifitas komite audit. Semakin sering komite audit melakukan rapat membuat 

koordinasi dan perencanaan terhadap pengawasan laporan keuangan semakin 

baik. Kriteria penilaian pada nomor 8, Jumlah Rapat Komite Audit dalam satu 

tahun di atas berdasarkan kriteria: 

1. Good apabila komite audit melaksanakan rapat lebih dari 6 (enam) kali dalam 

satu tahun. 

2. Fair apabila komite audit melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) sampai 6 

(enam) kali dalam setahun.  

3. Poor apabila komite audit melaksanakan rapat kurang dari 4 (empat) kali 

dalam setahun. 

 

c. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite Audit 

Kriteria penilaian untuk nomor 9 mengukur tingkat kehadiran dalam rapat 

Komite Audit. Efektifitas dari komite audit dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dapat dilihat juga dari tingkat kehadiran setiap anggota komite  

dalam rapat komite audit sesuai informasi yang ada dalam laporan tahunan, 

kemudian dirataratakan. Kriteria penilaian yang digunakaan, sebagai berikut: 

1. Good apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat 

komite audit selama setahun berjumlah lebih dari 80%.  

2. Fair apabila tingkat kehadiran rata- rata anggota komite audit dalam rapat 

komite audit selama setahun berjumlah antara 70%-80%. 
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3. Poor apabila tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat 

komite audit selama setahun berjumlah kurang dari 70%. 

 

d. Jumlah (Size) Anggota Komite Audit  

Kriteria penilaian untuk nomor 10 yaitu jumlah anggota komite audit. 

Berdasarkan ketentuan BEI dan Bapepam, jumlah anggota komite audit suatu 

perusahaan minimum adalah tiga orang. Kriteria penilaian yang digunakan, 

sebagai berikut: 

1. Good apabila jumlah komite audit lebih dari tiga orang. 

2. Fair apabila jumlah komite audit adalah tiga orang. 

3. Poor apabila jumlah komite audit kurang dari tiga orang. 

 

e. Kompetensi Komite Audit 

Kompetensi komite audit dilihat dari latar belakang akuntansi dan rata-rata 

umur komite audit.  Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

dan keakhlian dalam bidang akuntansi sangat diperlukan bagi seorang auditor 

dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan 

akurat dan tepat serta mengurangi terjadinya fraud yang mungkin terjadi dalam 

proses pelaporan keuangan. Latar belakang akuntansi dinilai berdasarkan latar 

belakang pendidikan di bidang akuntansi dan juga berdasarkan pengalaman kerja 

di bidang akuntansi. Kriteria penilaian yang digunakan untuk nomor 11 mengenai 

anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi adalah sebagai 

berikut: 
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1. Good apabila jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

akuntansi lebih dari 1 (satu) orang. 

2. Fair apabila jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

akuntansi 1 (satu) orang. 

3. Poor apabila tidak satupun anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

akuntansi. 

 

f. Rata-rata Umur Anggota Komite Audit 

Usia anggota komite audit dapat mempengaruhi kompetensi seorang komite 

audit. Sehingga jumlah rata–rata usia anggota komite audit dapat menjadi proksi 

kompetensi yang dimiliki oleh komite audit dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kriteria penilaian umur anggota komite audit yang 

dikembangkan oleh Hermawan (2009), adalah sebagai berikut: 

1. Good apabila rata–rata usia anggota komite audit diatas 40 tahun. 

2. Fair apabila rata–rata usia anggota komite audit antara 30 tahun sampai 40 

tahun. 

3. Poor apabila rata–rata usia anggota komite audit dibawah 30 tahun. 

 

 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan uraian di atas mengenai definisi dan pengukuran variabel, 

dapat ditabulasikan lebih rinci ke dalam operasionalisasi variabel penelitian yang 

terdapat pada Tabel 3.4 sebagai berikut: 
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Tabel 3.4. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No. Variabel  Indikator Skala Rujukan 

1 Pergantian KAP 

Pergantian KAP jenis 

upgrade, downgrade, 

samegrade, dan tidak 

berganti KAP 

dibandingkan antara 

tahun t dan t-1. 

Dummy Hermawan dan 

Fitriany (2013) 

2 
Opini Audit Going 

Concern 

Opini audit Going 

Concern atau Opini 

audit  non Going 

Concern pada tahun t-1. 

Dummy Sinarwati (2010), 

Merawati dkk. (2013) 

3 
Pergantian 

Manajemen 

Perubahan dewan 

direksi yang 

membandingkan tahun t 

dan t-1. 

Dummy Sinarwati (2010), 

Suparlan dan 

Andayani (2010), 

Wijaya (2011), serta 

Hermawan dan 

Fitriany (2013) 

4 
Kualitas Komite 

Audit 

Pembobotan nilai 

kualitas komite audit 

pada tahun t. 

Scoring Setiawan dan Fitriany 

(2011) 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik multinomial. Regresi logistik multinomial adalah perluasan dari binary 

(dua kategori) regresi logistik jika variabel dependen mempunyai kategori lebih 

dari dua. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik multinomial  adalah 

karena variabel dependen bersifat dikotomi. Ghozali (2013:333) menyatakan 

bahwa metode regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis deskriminan. 

Ghozali (2013:333) menjelaskan bahwa regresi logistik digunakan untuk menguji 

apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independen. Dari keempat kategori diversifikasi upgrade, samegrade, downgrade, 

dan tidak berganti, harus dipilih salah satu sebagai reference category sebagai 

pembanding untuk analisis.  
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Ghozali (2013:333) menjelaskan bahwa pada teknik analisis regresi 

logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik karena 

variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorial (non-metrik). Regresi logistik mengabaikan heteroscedasity, artinya 

variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity untuk masing-masing 

variabel independennya.  

 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi terhadap perolehan data penelitian. Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel 

penelitian yang digunakan yaitu, pergantian KAP, opini audit going concern, 

pergantian manajemen, dan kualitas komite audit. Penelitian ini menggunakan 

tabel yang berguna untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti secara 

lebih rinci supaya memperoleh penggambaran yang lebih jelas terhadap 

pergantian KAP (variabel dependen) yang dilihat dari sudut pandang variabel 

independen. 

Pada variabel opini audit going concern digambarkan kedalam dua 

kemungkinan, yaitu adanya penerimaan opini audit going concern atau tidak 

adanya penerimaan opini audit going concern. Opini audit going concern dalam 

penelitian ini dilihat dari perolehan paragraf keempat laporan akuntan publik 

maupun dalam penjelasan atas laporan keuangan auditan. Berikut dapat dilihat 

pada Tabel 3.5. di bawah ini: 
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Tabel 3.5. 

Pergantian KAP Dilihat dari Opini Audit Going Concern 

 

Variabel 

 

Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

OAGC 
Ya       

Tidak       

TOTAL       

 

Kemudian pada variabel pergantian manajemen digambarkan kedalam dua 

kemungkinan, yaitu adanya pergantian manajemen atau tidak adanya pergantian 

manajemen. Pergantian manajemen dalam penelitian ini dilihat dari pergantian 

presiden direktur pada suatu perusahaan. Berikut dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. 

Pergantian KAP Dilihat dari Pergantian Manajemen 

 

Variabel 

 

Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

PMAN 
Ya       

Tidak       

TOTAL       

 

Sedangkan untuk penggambaran pergantian KAP yang dilihat dari variabel 

kualitas komite audit adalah dengan memakai tabel yang diklasifikasikan 

berdasarkan daftar distribusi frekuensi dengan menghitung terlebih dahulu range, 

banyak kelas interval yang diperlukan, dan panjang kelas interval dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Range    = Data Terbesar – Data Terkecil 

Banyak Kelas  = 1 + (3,3) log n 

Panjang Interval = Range : Banyak Kelas 
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Setelah menyelesaikan penghitungan dengan rumus di atas, maka berikut 

ini adalah Tabel 3.7 yang dapat menggambarkan pergantian KAP yang dilihat dari 

perspektif kualitas komite audit: 

Tabel 3.7 

Pergantian KAP Dilihat dari Kualitas Komite Audit 

Variabel 
Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

KKA 

       

       

       

       

       

TOTAL       

 

3.6.2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Estimasi parameter menggunakan Maximum Likehood Estimation (MLE). 

Ho = b1 = b2 = b3 = … = bi = 0 

Ho ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ … ≠ bi ≠ 0 

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan (dalam 

populasi). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan α = 10%. 

Kaidah pengambilan keputusan adalah: 

1. Jika nilai probabilitas (sig.) < α = 10% maka hipotesis alternatif didukung. 

2. Jika nilai probabilitas (sig.) > α = 10% maka hipotesis alternatif tidak 

didukung. 
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a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Ghozali (2013:340) menerangkan langkah pertama adalah dengan menilai 

overall fit model terhadap data. Beberapa tes statistik diberikan untuk menilai hal 

ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar 

model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi 

likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Penurunan likelihood (-2LL) 

menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

 

b. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran R
2
 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterpretasikan. Nagelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien 

Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s  R
2
 dengan 

nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R
2
 dapat diinterpretasikan seperti nilai R

2
 

pada multiple regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel 

dependen. 

 

c. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 

ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika 

nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics sama dengan atau 

kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka 

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 

 

d. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara 
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variabel bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel 

bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. 

 

e. Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi menunjukkan seberapa besar kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya pergantian KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

f. Model Regresi Logistik Multinomial Yang Terbentuk 

Penelitian ini memiliki dua model regresi logistik multinomial, model (1) 

terdiri dari 3 persamaan yang menguji pengaruh langsung antara opini audit going 

concern dan pergantian manajemen dengan pergantian KAP, sedangkan model (2) 

terdiri dari 3 persamaan menguji pengaruh antara opini audit going concern dan 

pergantian manajemen dengan pergantian KAP yang dimoderasi oleh kualitas 

komite audit. Model (1) regresi logistik multinomial dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 persamaan, yaitu: 

Persamaan 1: 

Ln 
             

               
 = α + β1OAGC + β2PMAN + e   
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Persamaan 2: 

Ln 
               

               
 = α + β1OAGC + β2PMAN + e   

Persamaan 3: 

Ln 
               

               
 = α + β1OAGC + β2PMAN + e   

 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh moderasi pada 

model (2) yaitu dengan uji nilai selisih mutlak. Frucot dan Shearon; 1991 

(Ghozali, 2011:235) menerangkan bahwa interaksi seperti ini lebih disukai oleh 

karena ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara variabel 

independen dan variabel moderasi dan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite 

audit. Model (2) regresi logistik multinomial dengan moderasi yang terbentuk 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 persamaan, yaitu: 

Persamaan 1 

Ln 
             

               
  = α + β1ZOAGC + β2ZPMAN + β3ZKKA + β4AbsX1_Z + 

β5AbsX2_Z + e   

Persamaan 2 

Ln 
               

               
  = α + β1ZOAGC + β2ZPMAN + β3ZKKA + β4AbsX1_Z + 

β5AbsX2_Z + e  

Persamaan 3 

Ln 
               

               
  = α + β1ZOAGC + β2ZPMAN + β3ZKKA + β4AbsX1_Z + 

β5AbsX2_Z + e  
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Keterangan: 

P (Yi) Pergantian KAP (Yi = pergantian KAP jenis upgrade (1), 

pergantian KAP jenis downgrade (2), pergantian KAP 

jenis samegrade (3), tidak melakukan pergantian KAP 

(4))  

A Konstanta 

Βi Koefisien regresi variabel independen. 

OAGC Opini Audit Going Concern  

PMAN Pergantian Manajemen 

KKA Kualitas Komite Audit 

ZOAGC Standardize Opini Audit Going Concern 

ZPMAN Standardize Pergantian Manajemen  

ZKKA Standardize Kualitas Komite Audit 

AbsX1_Z Nilai Absolut Perbedaan Antara ZOAGC dan ZKKA 

AbsX2_Z Nilai Absolut Perbedaan Antara ZPMAN dan ZKKA 

E Error 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk menggambarkan total 

sampel perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian KAP selama tahun 

2011-2014 berdasarkan variabel-variabel penelitian, yaitu opini audit going 

concern, pergantian manajemen, dan kualitas komite audit. Deskripsi ini 

menjelaskan mengenai total dari 116 unit analisis yang melakukan pergantian 

KAP dan tidak melakukan pergantian KAP. Data pergantian KAP dikelompokkan 

berdasarkan pergantian KAP jenis upgrade, pergantian KAP jenis downgrade, 

dan pergantian KAP jenis samegrade. 

a. Deskripsi Pergantian KAP Dilihat dari Perspektif Opini Audit Going 

Concern 

Deskripsi pertama adalah mengenai pergantian KAP yang dilihat dari 

perspektif opini audit going concern. Pendeskripsian variabel opini audit going 

concern dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. 

Pergantian KAP Dilihat dari Perspektif Opini Audit Going Concern 

Variabel 

 

Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

OAGC 
Ya 3 2 2 7 8 15 

Tidak 6 6 21 33 68 101 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 13 
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Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diamati bahwa dari total 116 unit 

analisis dapat dideskripsikan bahwa dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 15 

opini audit going concern telah diberikan oleh akuntan publik kepada perusahaan 

manufaktur selama tahun 2011-2014. Adapun pemberian 15 opini audit going 

concern tersebut ditujukan kepada 7 perusahaan yang berbeda dengan rincian 

terlampir. Temuan lainnya adalah sebanyak 101 opini audit non-going concern 

telah diberikan oleh akuntan publik kepada perusahaan manufaktur selama tahun 

2011-2014 yang diterdiri dari 22 perusahaan yang berbeda dengan rincian 

terlampir. 

Adapun penjabaran lebih rinci dari total data yang melakukan pergantian 

KAP  jenis upgrade terdiri dari 3 perusahaan yang mendapat opini audit going 

concern dan 6 perusahaan yang tidak mendapat opini audit going concern. 

Kemudian dari total data pergantian KAP jenis downgrade terdiri dari 2 

perusahaan yang mendapat opini audit going concern dan 6 perusahaan yang tidak 

mendapat opini audit going concern. Selanjutnya dari total data pergantian KAP 

jenis samegrade terdiri dari 2 perusahaan yang mendapat opini audit going 

concern dan 21 perusahaan yang tidak mendapat opini audit going concern.  

Jadi, dari total 40 kasus pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia, terdiri dari 7 pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang 

mendapat opini audit going concern dan 33 pergantian KAP secara yang 

dilakukan oleh perusahaan yang tidak mendapat opini audit going concern. 

Selanjutnya dari total 76 perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP terdiri 

dari 8 perusahaan yang mendapat opini audit going concern dan 68 perusahaan 
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yang tidak mendapat opini audit going concern. Dari data tersebut, dapat dilihat 

bahwa pergantian KAP secara voluntary yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014 lebih banyak dilakukan 

oleh perusahaan yang tidak mendapat opini audit going concern. 

 

b. Deskripsi Pergantian KAP Dilihat dari Perspektif Pergantian 

Manajemen 

Deskripsi kedua adalah mengenai pergantian KAP yang dilihat dari 

perspektif pergantian manajemen. Pendeskripsian variabel pergantian manajemen 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Pergantian KAP Dilihat dari Perspektif Pergantian Manajemen 

Variabel 

 

Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

PMAN 
Ya 4 1 6 11 15 26 

Tidak 5 7 17 29 61 90 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 13 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diamati bahwa dari total 116 unit 

analisis dapat dideskripsikan bahwa dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 26 

peristiwa pergantian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur 

selama tahun 2011-2014. Adapun dari 26 peristiwa pergantian manajemen 

tersebut terjadi pada 18 perusahaan yang berbeda dengan rincian terlampir. 

Temuan lainnya adalah sebanyak 90 peristiwa tidak melakukan pergantian 
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manajemen yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur selama tahun 2011-2014 

yang diterdiri dari 11 perusahaan yang berbeda dengan rincian terlampir. 

Adapun dari total data yang melakukan pergantian KAP jenis upgrade 

terdiri dari 4 perusahaan yang melakukan pergantian manajemen dan 5 

perusahaan yang tidak melakukan pergantian manajemen. Kemudian dari total 

data pergantian KAP jenis downgrade terdiri dari 1 perusahaan yang melakukan 

pergantian manajemen dan 7 perusahaan yang tidak melakukan pergantian 

manajemen. Selanjutnya dari total data pergantian KAP jenis samegrade terdiri 

dari 6 perusahaan yang melakukan pergantian manajemen dan 17 perusahaan 

yang tidak melakukan pergantian manajemen.  

Jadi, dari total 40 kasus pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia, terdiri dari 11 pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang 

melakukan pergantian manajemen dan 29 pergantian KAP yang dilakukan oleh 

perusahaan yang tidak melakukan pergantian manajemen. Selanjutnya dari total 

76 perusahaan tidak melakukan pergantian KAP terdiri dari 15 perusahaan yang 

melakukan pergantian manajemen dan 61 perusahaan yang tidak melakukan 

pergantian manajemen. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pergantian KAP 

secara voluntary yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2011-2014 lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang tidak 

melakukan pergantian manajemen. 
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c. Deskripsi Pergantian KAP Dilihat dari Perspektif Kualitas Komite 

Audit 

Deskripsi ketiga adalah mengenai deskripsi Pergantian KAP yang dilihat 

dari perspektif kualitas komite audit dapat disajikan dengan tabel yang 

diklasifikasikan berdasarkan daftar distribusi frekuensi (Sudjana, 2005:47).  

Tabel 4.3. 

Pergantian KAP Dilihat dari Kualitas Komite Audit 

 

Variabel 
Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

KKA 

17 ─ 18,5 - - - - 1 1 

18,5 ─ 20,03 - - - - - - 

20,04 ─ 21,54 - - 2 2 4 6 

21,55 ─ 23,05 1 2 6 9 13 22 

23,06 ─ 24,56 5 3 3 11 18 29 

24,57 ─ 26,07 3 2 11 16 31 47 

26,08 ─ 27,58 - 1 - 1 6 7 

27,59 ─ 29 - - 1 1 3 4 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 13 

 

Adapun cara membuat daftar distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:  

1. Tentukan range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil.  

Range   = 29 - 17  

= 12  

2. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan.  

Banyak Kelas  = 1 + (3,3) log n  

= 1 + (3,3) log (116)  

= 7,81  
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Sehingga ditetapkan daftar distribusi frekuensi dengan banyak kelas 8 buah. 

3. Tentukan panjang kelas interval.  

Panjang Kelas  = Range : Banyak Kelas  

= 12 : 7,81  

= 1,54 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari total 40 

perusahaan yang melakukan pergantian KAP jenis upgrade terdiri dari 1 

perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 21,55 ─ 

23,05, lalu 5 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 

23,06 ─ 24,56, dan 3 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan 

rentang skor 24,57 ─ 26,07. Kemudian dari total data pergantian KAP jenis 

downgrade terdiri dari 2 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan 

rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit 

dengan rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 2 perusahaan yang memiliki kualitas 

komite audit dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, dan 1 perusahaan yang memiliki 

kualitas komite audit dengan rentang skor 26,08 ─ 27,58. Selanjutnya dari total 

data pergantian KAP jenis samegrade terdiri dari 2 perusahaan yang memiliki 

kualitas komite audit dengan rentang skor 20,04 ─ 21,54, lalu 6 perusahaan yang 

memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 

perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 23,06 ─ 

24,56, lalu 11 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 
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24,57 ─ 26,07, dan 1 perusahaan yang memiliki kualitas komite audit dengan 

rentang skor 27,59 ─ 29.  

Dari total 76 perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP terdiri 

dari 1 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 

17 ─ 18,5, lalu 4 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan 

rentang skor 20,04 ─ 21,54, lalu 13 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite 

audit dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 18 perusahaan yang yang memiliki 

kualitas komite audit dengan rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 31 perusahaan yang 

yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, lalu 6 

perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 26,08 ─ 

27,58, dan 3 yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 27,59 

─ 29.  

Secara keseluruhan, dapat diamati bahwa dari total 116 unit analisis terdiri 

dari 1 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 

17 ─ 18,5, lalu 6 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan 

rentang skor 20,04 ─ 21,54, lalu 22 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite 

audit dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 29 perusahaan yang yang memiliki 

kualitas komite audit dengan rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 47 perusahaan yang 

yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, lalu 7 

perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang skor 26,08 ─ 

27,58, dan 4 perusahaan yang yang memiliki kualitas komite audit dengan rentang 

skor 27,59 ─ 29. 
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Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa pergantian KAP secara 

voluntary yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2011-2014 banyak dilakukan oleh perusahaan yang memiliki 

kualitas komite audit dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07. 

 

d. Deskripsi Pergantian KAP Dilihat dari Seluruh Perspektif Variabel 

Berdasarkan hasil deskripsi setiap variabel-variabel bebas sebelumnya, 

dapat dideskripsikan secara menyeluruh seperti yang tersaji pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. 

Pergantian KAP Dilihat dari Seluruh Perspektif Variabel 

Variabel 
Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

OAGC 
Ya 3 2 2 7 8 15 

Tidak 6 6 21 33 68 101 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Variabel 
Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

PMAN 
Ya 4 1 6 11 15 26 

Tidak 5 7 17 29 61 90 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Variabel 
Pergantian KAP Tidak 

Berganti 
Total 

Upgrade Downgrade Samegrade Σ 

KKA 

17 ─ 18,5 - - - - 1 1 

18,5 ─ 20,03 - - - - - - 

20,04 ─ 21,54 - - 2 2 4 6 

21,55 ─ 23,05 1 2 6 9 13 22 

23,06 ─ 24,56 5 3 3 11 18 29 

24,57 ─ 26,07 3 2 11 16 31 47 

26,08 ─ 27,58 - 1 - 1 6 7 

27,59 ─ 29 - - 1 1 3 4 

TOTAL 9 8 23 40 76 116 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 13 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat nilai total dari setiap aspek pergantian 

KAP baik jenis upgrade, downgrade, dan samegrade. Dari total 116 unit analisis 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang dijadikan sampel, tercatat sebanyak 15 

perusahaan manufaktur menerima opini audit going concern dan 101 perusahaan 

manufaktur lainnya tidak menerima opini audit going concern. Kemudian tercatat 

sebanyak 26 perusahaan manufaktur melakukan pergantian manajemen dan 90 

perusahaan manufaktur lainnya tidak melakukan pergantian manajemen. 

Sedangkan untuk skor kualitas komite audit perusahaan manufaktur terbanyak, 

terletak pada rentang skor 23,06 ─ 24,56 dengan jumlah sebanyak 29 perusahaan. 

Dari 40 perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian KAP voluntary 

selama tahun 2011-2014 yang dibagi menjadi tiga kategori tersebut, telah 

dianalisis dan diketahui bahwa terjadi 9 pergantian KAP jenis upgrade, 8 

pergantian KAP jenis downgrade, dan 23 pergantian KAP jenis samegrade. 

 

4.1.2. Analisis Multivariat 

Analisis regresi logistik multinomial dilakukan untuk menguji probabilitas 

pengaruh opini audit going concern dan pergantian manajemen terhadap 

pergantian KAP baik pergantian jenis upgrade, downgrade, dan samegrade yang 

dimoderasi oleh kualitas komite audit pada perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian. Hasil analisis statistik regresi logistik multinomial dapat dilihat 

pada lampiran. 

 



95 
 

 
 

 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Pengujian overall model fit dilakukan untuk mengetahui apakah model 

yang dihipotesiskan fit dengan data atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) pada awal dengan nilai -2 

Log Likehood (-2LL) pada akhir. Jika terjadi penurunan nilai antara -2LL awal 

dengan nilai -2LL akhir berarti model yang dihipotesiskan fit dengan data dan jika 

tidak terjadi penurunan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL akhir berarti 

model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Tabel 4.5. 

Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir 

Model 1 -2 Log Likehood (-2LL) awal  37,399 

-2 Log Likehood (-2LL) akhir  29,939 

Model 2 -2 Log Likehood (-2LL) awal  114,151 

-2 Log Likehood (-2LL) akhir  93,943 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 14 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada model (1) awal 

sebelum dimasukkan variabel independen nilai -2 Log Likehood sebesar 37,399. 

Sedangkan setelah dimasukkan variabel independen baru maka nilai -2 Log 

Likehood turun menjadi 29,939 atau terjadi penurunan sebesar 7,460. Kemudian 

pada model (2) awal sebelum dimasukkan variabel independen nilai -2 Log 

Likehood sebesar 114,151. Sedangkan setelah dimasukkan variabel independen 

baru maka nilai -2 Log Likehood turun menjadi 93,943 atau terjadi penurunan 

sebesar 20,208. Adanya penurunan pada nilai -2 Log Likehood meunjukkan 

model regresi yang baik atau dengan kata lain model dengan variabel independen 
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memberikan akurasi yang lebih baik untuk memprediksi pergantian KAP. Hal ini 

berarti hipotesis nol dapat diterima dan menunjukan bahwa model fit dengan data. 

 

b. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti 

variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 

Tabel 4.6. 

Tabel Nagelkerke’s R
2
 

 McFadden Cox and Snell Nagelkerke 

Model 1 ,033 ,062 ,072 

Model 2 ,089 ,160 ,186 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 15 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 pada model (1) nilai Cox & Snell R Square sebesar 

0,062 dan nilai Nagelkerke R Square adalah 0,072. Hal ini berarti bahwa variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen pada model (1) 

dalam penelitian ini adalah sebesar 7,2%, prosentase ini lebih besar dari 

prosentase penelitian sebelumnya milik Merawati dkk. (2013) yang memperoleh 

R Square sebesar 4,7%. Artinya telah terjadi kenaikan sebesar 2,5% pada 

prosentasi R Square penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan 

sisanya sebesar 92,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 
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penelitian ini. Kemudian pada model (2) nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,160 

dan nilai Nagelkerke R Square adalah 0,186. Hal ini berarti bahwa variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang 

dipengaruhi variabel moderasi pada model (2) dalam penelitian ini adalah sebesar 

18,6%, prosentase ini lebih besar dari prosentase penelitian sebelumnya milik 

Merawati dkk. (2013) yang memperoleh R Square sebesar 15,8%. Artinya telah 

terjadi kenaikan sebesar 2,8% pada prosentasi R Square penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Sedangkan sisanya sebesar 81,4% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. 

 

c. Menguji Kelayakan Model Regresi 

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

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness-of-fit test statistik sama dengan atau kurang dari 0,05, 

maka hipotesis nol ditolak dan berarti ada perbedaan signifikan antara model 

dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model 

tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok 

dengan data observasinya (Ghozali, 2011:341). 
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Tabel 4.7. 

Kelayakan Model Regresi Hosmer and  

Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 

  Chi-Square Df Sig. 

Model 1 Pearson 2,324 3 ,508 

Deviance 2,903 3 ,407 

Model 2 Pearson 89,488 54 ,002 

Deviance 53,998 54 ,474 
Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 16 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test pada model (1), diketahui chi-

square pearson sebesar 2,324 dengan nilai signifikansi sebesar 0,508 dan chi-

square deviance sebesar 2,903 dengan nilai signifikansi sebesar 0,407. Sedangkan 

pada pearson model (2), diketahui chi-square pearson sebesar 89,488 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 dan chi-square deviance sebesar 53,998 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,474. Berdasarkan hasil tersebut, maka model (1) dikatakan 

mampu memprediksi dan menjelaskan data empiris dikarenakan perolehan nilai 

signifikansi chi-square pearson dan chi-square deviance lebih dari 0,05, namun 

tidak dengan model (2). 

 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji mulktikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 
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dalam model regresi adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Berikut disajikan cara pendeteksian multikolinieritas dengan 

menganalisis matrik korelasi antar variabel independen pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. 

Coefficient Correlations Model 1 

Model PMAN OAGC 

1 

Correlations 
PMAN 1 0,022 

OAGC 0,022 1 

Covariances 
PMAN 0,075 0,002 

OAGC 0,002 0,116 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 17 

 

Menurut Ghozali (2011:105), apabila di antara variabel independen 

terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat 

dilihat besaran korelasi pada model (1) variabel independen di antara variabel 

pergantian manajemen dengan variabel opini audit going concern mempunyai 

tingkat korelasi sebesar 0,022 atau sekitar 2,2%. Tingkat korelasi tersebut masih 

di bawah 90%, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas yang serius 

diantara kedua variabel independen.  

Kemudian berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat besaran korelasi pada 

model (2) dimana diantara variabel ZOAGC, variabel ZPMAN, variabel ZKKA, 

variabel AbsX1_Z, dan variabel AbsX2_Z diketahui mempunyai tingkat korelasi 

yang masih di bawah 90%, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas 

yang serius diantara variabel-variabel pada model (2). 
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Tabel 4.9. 

Coefficient Correlations Model 2 

Model AbsX2_Z ZOAGC ZKKA ZPMAN AbsX1_Z 

2 

Correlations 

AbsX2_Z 1,000 ,343 ,191 -,511 -,502 

ZOAGC ,343 1,000 ,126 -,070 -,687 

ZKKA ,191 ,126 1,000 -,029 -,213 

ZPMAN -,511 -,070 -,029 1,000 ,122 

AbsX1_Z -,502 -,687 -,213 ,122 1,000 

Covariances 

AbsX2_Z ,028 ,009 ,004 -,012 -,016 

ZOAGC ,009 ,025 ,002 -,001 -,021 

ZKKA ,004 ,002 ,014 ,000 -,005 

ZPMAN -,012 -,001 ,000 ,018 ,003 

AbsX1_Z -,016 -,021 -,005 ,003 ,037 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 17 

 

e. Matriks Klasifikasi 

Prediksi terhadap ketepatan model regresi ditunjukkan dengan 

menggunakan matrik klasifikasi yang mengandung nilai estimasi yang benar 

(correct) dan salah (incorrect) pada variabel dependen. Matrik klasifikasi akan 

menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan terjadinya pergantian KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan.  

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui pada model (1) sebanyak 76 observasi 

(100%) diklasifikasikan secara benar oleh model regresi logistik multinomial 

tidak melakukan pergantian KAP. Sebanyak 9 observasi (0,0%) tidak 

diklasifikasikan secara benar oleh model regresi logistik multinomial yang 

melakukan pergantian KAP upgrade. Sebanyak 8 observasi (0,0%) tidak 

diklasifikasikan secara benar oleh model regresi logistik multinomial yang 

melakukan pergantian KAP downgrade. Kemudian sebanyak 23 observasi (0,0%) 
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tidak diklasifikasikan secara benar oleh model regresi logistik multinomial yang 

melakukan pergantian KAP samegrade.  

Secara keseluruhan dapat diketahui ketepatan klasifikasi prediksi dari 

model regresi logistik multinomial pada penelitian ini adalah sebesar 65,5%. Bisa 

dikatakan model regresi logistik multinomial pada penelitian ini mempunyai 

ketepatan yang tergolong baik dalam memprediksi pergantian KAP upgrade, 

downgrade, dan samegrade pada perusahaan manufaktur sampel penelitian.  

Kemudian pada model (2) diketahui sebanyak 73 observasi (96,1%) 

diklasifikasikan secara benar oleh model regresi logistik multinomial tidak 

melakukan pergantian KAP. Sebanyak 9 observasi (0,0%) tidak diklasifikasikan 

secara benar oleh model regresi logistik multinomial yang melakukan pergantian 

KAP upgrade. Sebanyak 7 observasi (0,0%) tidak diklasifikasikan secara benar 

oleh model regresi logistik multinomial yang melakukan pergantian KAP 

downgrade. Kemudian sebanyak 22 observasi (4,3%) diklasifikasikan secara 

benar oleh model regresi logistik multinomial yang melakukan pergantian KAP 

samegrade.  

Secara keseluruhan dapat diketahui ketepatan klasifikasi prediksi dari 

model regresi logistik multinomial pada penelitian ini adalah sebesar 63,8%. Bisa 

dikatakan model regresi logistik multinomial pada penelitian ini mempunyai 

ketepatan yang tergolong baik dalam memprediksi pergantian KAP upgrade, 

downgrade, dan samegrade yang dimoderasi oleh kualitas komite audit pada 

perusahaan manufaktur sampel penelitian. Berikut adalah hasil pengujian matrik 

klasifikasi yang tersaji dalam Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. 

Matrik Klasifikasi 

Observed 
Predicted 

Tidak 
Berganti 

Upgrade Downgrade Samegrade Percent Correct 

Model 1 

0 76 0 0 0 100,00% 

1 9 0 0 0 0,00% 

2 8 0 0 0 0,00% 

3 23 0 0 0 0,00% 

Overall 
Percentage 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,50% 

Model 2 

0 73 1 0 2 96,10% 

1 9 0 0 0 0,00% 

2 7 0 0 1 0,00% 

3 22 0 0 1 4,30% 

Overall 
Percentage 

95,70% 0,90% 0,00% 3,40% 63,80% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 18 

 

f. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap probabilitas variabel 

dependen dilakukan dengan Wald Test. Koefisien regresi dari tiap variabel yang 

diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan yaitu cara membandingkan nilai probabilitas (Sig.) dengan tingkat 

signifikansi (α) 0,10. Apabila angka signifikan lebih kecil dari α (0,10) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Jika angka signifikan lebih besar 

dari α (0,10), maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Dalam 
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output regresi logistik multinominal model (1), estimasi parameter dan 

interpretasinya dapat dilihat di dalam Tabel 4.11 yang memakai Wald Test dan 

dapat juga dilihat model regresi logistik multinominal yang terbentuk.  

Tabel 4.11. 

Parameter Estimates Model 1 

 

PKAP
a
 B 

Std. 
Error 

Wald Df Sig. Exp(B) 

90% Confidence 
Interval for Exp(B) 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Up 

Intercept -,048 ,870 ,003 1 ,956       

[OAGC = 0] -1,533 ,824 3,463 1 ,063 ,216 ,056 ,837 

[OAGC = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN = 0] -1,259 ,752 2,801 1 ,094 ,284 ,082 ,979 

[PMAN = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

Dw 

Intercept -1,823 1,271 2,056 1 ,152       

[OAGC = 0] -1,021 ,900 1,287 1 ,257 ,360 ,082 1,583 

[OAGC = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN = 0] ,499 1,112 ,201 1 ,654 1,646 ,264 10,248 

[PMAN = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

Sm 

Intercept -1,094 ,910 1,444 1 ,229       

[OAGC = 0] ,192 ,831 ,053 1 ,818 1,211 ,309 4,748 

[OAGC = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN = 0] -,356 ,556 ,410 1 ,522 ,700 ,281 1,748 

[PMAN = 1] 0
b
 . . 0 . . . . 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 19 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, diperoleh 3 persamaan pada model (1) regresi 

logistik multinomial sebagai berikut: 

Persamaan 1: 

Ln 
             

                    
 = -0,048 + (-1,533) OAGC + (-1,259) PMAN  

Persamaan 2:  

Ln 
               

                    
 = -1,823 + (-1,021) OAGC + 0,499 PMAN  

Persamaan 3: 

Ln 
               

                    
 = -1,094 + 0,192 OAGC + (-0,356) PMAN  

Dari persamaan 1, 2, dan 3 tersebut, dapat diperoleh penjelasan uji hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Opini Audit Going Concern (OAGC) 

a. Berganti KAP Upgrade 

Koefisien opini audit going concern (OAGC) sebesar -1,533 dengan odd-

ratio (Exp-B) sebesar 0,216. Artinya jika perusahaan menerima opini audit going 

concern (skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis 

upgrade akan semakin rendah, yaitu 0,216 kali peluang perusahaan tidak berganti 

KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,063 < 0,10 menyimpulkan bahwa 

opini audit going concern (OAGC) mempengaruhi secara signifikan peluang 

perusahaan berganti KAP jenis upgrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dari H1a yang 
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menduga perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis upgrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis diterima.  

 

b. Berganti KAP Downgrade 

Koefisien opini audit going concern (OAGC) sebesar -1,021 dengan odd-

ratio (Exp-B) sebesar 0,360. Artinya jika perusahaan menerima opini audit going 

concern (skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis 

downgrade akan semakin rendah, yaitu 0,360 kali peluang perusahaan tidak 

berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,257 > 0,10 menyimpulkan 

bahwa opini audit going concern (OAGC) tidak mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari  H1b 

yang menduga perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis downgrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak 

karena arah koefisiensinya negatif dan nilai signifikansi yang diperoleh melebihi α 

(0,10).  

 

c. Berganti KAP Samegrade 

Koefisien opini audit going concern (OAGC) sebesar 0,192 dengan odd-

ratio (Exp-B) sebesar 1,211. Artinya jika perusahaan menerima opini audit going 

concern (skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis 
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samegrade akan semakin tinggi, yaitu 1,211 kali peluang perusahaan tidak 

berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,818 > 0,10 menyimpulkan 

bahwa opini audit going concern (OAGC) tidak mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari H1c yang 

menduga perusahaan yang menerima opini audit going concern memiliki 

probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis samegrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis 

ditolak karena arah koefisiensinya positif dan nilai signifikansi yang diperoleh 

melebihi α (0,10).  

 

2. Pergantian Manajemen (PMAN) 

a. Berganti KAP Upgrade 

Koefisien pergantian manajemen (PMAN) sebesar -1,259 dengan odd-

ratio (Exp-B) sebesar 0,284. Artinya jika perusahaan melakukan pergantian 

manajemen (skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP 

jenis upgrade akan semakin rendah, yaitu 0,284 kali peluang perusahaan tidak 

berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,094 < 0,10 menyimpulkan 

bahwa pergantian manajemen (PMAN) mempengaruhi secara signifikan peluang 

perusahaan berganti KAP jenis upgrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari H2a yang 

menduga perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki 

probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis upgrade dari pada 
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perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak 

dikarenakan arah koefisiensinya negatif. 

 

b. Berganti KAP Downgrade 

Koefisien pergantian manajemen (PMAN) sebesar 0,499 dengan odd-ratio 

(Exp-B) sebesar 1,646. Artinya jika perusahaan melakukan pergantian manajemen 

(skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis 

downgrade akan semakin tinggi, yaitu 1,646 kali peluang perusahaan tidak 

berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,654 < 0,10 menyimpulkan 

bahwa pergantian manajemen (PMAN) tidak mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari H2b 

yang menduga perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki 

probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis downgrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis 

ditolak karena arah koefisiensinya negatif dan nilai signifikansi yang diperoleh 

melebihi α (0,10). 

 

c. Berganti KAP Samegrade 

Koefisien pergantian manajemen (PMAN) sebesar -0,356 dengan odd-

ratio (Exp-B) sebesar 0,700. Artinya jika perusahaan melakukan pergantian 

manajemen (skor 1), maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP 

jenis samegrade akan semakin rendah, yaitu 0,700 kali peluang perusahaan tidak 
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berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 0,522 < 0,10 menyimpulkan 

bahwa pergantian manajemen (PMAN) tidak mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dari  H2c 

yang menduga perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki 

probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis samegrade dari pada 

perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak 

karena arah koefisiensinya negatif dan nilai signifikansi yang diperoleh melebihi α 

(0,10).   

Berikut adalah ringkasan hasil uji hipotesis model (1): 

Tabel 4.12. 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model 1 

Var 
Upgrade Downgrade Samegrade 

H1a Hasil Kes H1b Hasil Kes H1c Hasil Kes 

OAGC - 
(sig.) 

- 
(sig.) 

Diterima + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak - 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

PMAN + 
(sig.) 

- 
(sig.) 

 

Ditolak - 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 19 

 

Kemudian untuk menguji pengaruh moderasi pada model (2) yaitu 

dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak. Adapun sebelumnya peneliti 

melakukan pengujian dengan menggunakan uji interaksi (MRA), namun output 

yang dihasilkan tidak lebih baik dibandingkan dengan menggunakan uji nilai 

selisih mutlak. Frucot dan Shearon; 1991 (Ghozali, 2011:235) menerangkan 

bahwa interaksi seperti ini (nilai selisih mutlak) lebih disukai oleh karena 
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ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara variabel 

independen dan variabel moderasi dan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite 

audit. Dalam output regresi logistik multinominal model (2), estimasi parameter 

dan interpretasinya dapat dilihat di dalam Tabel 4.15 yang memakai Wald Test 

dan dapat juga dilihat model regresi logistik multinominal yang terbentuk. 

 

Tabel 4.13. 

Parameter Estimates Model 2 

PKAP
a
 B 

Std. 
Error 

Wald df Sig. Exp(B) 

90% Confidence 
Interval for Exp(B) 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 

Intercept -1,604 ,839 3,649 1 ,056       

ZOAGC ,772 ,519 2,215 1 ,137 2,164 ,922 5,08 

ZPMAN ,825 ,496 2,767 1 ,096 2,281 1,009 5,155 

ZKKA -,433 ,510 ,721 1 ,396 ,648 ,280 1,501 

AbsX1_Z -,390 ,623 ,393 1 ,531 ,677 ,243 1,884 

AbsX2_Z -,443 ,626 ,501 1 ,479 ,642 ,230 1,797 

2 

Intercept -,319 1,148 ,077 1 ,781       

ZOAGC 1,414 ,686 4,251 1 ,039 4,113 1,331 12,709 

ZPMAN ,332 ,692 ,230 1 ,632 1,393 ,446 4,353 

ZKKA ,038 ,768 ,002 1 ,961 1,039 ,294 3,672 

AbsX1_Z -1,642 ,893 3,386 1 ,066 ,194 ,045 ,840 

AbsX2_Z -,748 ,995 ,564 1 ,453 ,473 ,092 2,434 

3 

Intercept -1,481 ,479 9,549 1 ,002       

ZOAGC ,327 ,369 ,784 1 ,376 1,387 ,755 2,545 

ZPMAN -,319 ,382 ,696 1 ,404 ,727 ,388 1,363 

ZKKA ,010 ,248 ,002 1 ,966 1,011 ,672 1,519 

AbsX1_Z -,804 ,508 2,501 1 ,114 ,448 ,194 1,033 

AbsX2_Z ,917 ,451 4,131 1 ,042 2,501 1,191 5,250 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 19 
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Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, diperoleh 3 persamaan pada model (2) regresi 

logistik multinomial yang dimoderasi sebagai berikut: 

Persamaan 1 

Ln 
             

                    
  =  -1,604 + 0,772 ZOAGC +  0,825 ZPMAN + (-0,433) 

ZKKA + (-0,390) AbsX1_Z + (-0,443) AbsX2_Z 

Persamaan 2 

Ln 
               

                    
  =  -0,319 + 1,414 ZOAGC + 0,332 ZPMAN + 0,038 ZKKA 

+ (-1,642) AbsX1_Z + (-0,748) AbsX2_Z 

Persamaan 3 

Ln 
               

                    
  =  -1,481 + 0,327 ZOAGC + (-0,319) ZPMAN + 0,010 

ZKKA + (-0,804) AbsX1_Z + 0,917 AbsX2_Z 

Dari persamaan 1, 2, dan 3 tersebut, dapat diperoleh penjelasan uji hipotesis 

sebagai berikut: 

3. Opini Audit Going Concern Yang Dimoderasi Dengan Kualitas Komite 

Audit (ZOAGC) 

a. Berganti KAP Upgrade 

Koefisien dari standardize opini audit going concern (ZOAGC) diketahui 

sebesar 0,772 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 2,164. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas menerima opini audit going concern, 

maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade akan 

semakin tinggi, yaitu 2,164 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,137 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 
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standardize opini audit going concern (ZOAGC) tidak mempengaruhi secara 

signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade dibandingkan tidak 

berganti KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX1_Z yang merupakan 

nilai absolut dari variabel standardize opini audit going concern dan variabel 

standardize kualitas komite audit ( | ZOAGC – ZKKA | ) diketahui sebesar -0,390 

dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,677. Artinya probabilitas variabel moderating 

terhadap peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade akan semakin rendah, 

yaitu 0,677 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai signifikansi Wald 

Test sebesar 0,531 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel moderasi AbsX1_Z 

tidak mempengaruhi secara signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis 

upgrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. H3a yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap 

hubungan opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis upgrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis ini 

ditolak karena nilai signifikansi yang diperoleh melebihi α (0,10). 

 

b. Berganti KAP Downgrade 

Koefisien dari standardize opini audit going concern (ZOAGC) diketahui 

sebesar 1,414 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 4,113. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas menerima opini audit going concern, 

maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade akan 

semakin tinggi, yaitu 4,113 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 
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signifikansi Wald Test sebesar 0,039 < 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

standardize opini audit going concern (ZOAGC) mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX1_Z yang merupakan nilai 

absolut dari variabel standardize opini audit going concern dan variabel 

standardize kualitas komite audit ( | ZOAGC – ZKKA | ) diketahui sebesar -1,642 

dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,194. Artinya probabilitas variabel moderating 

terhadap peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade akan semakin 

rendah, yaitu 0,194 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,066 < 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

moderasi AbsX1_Z mempengaruhi secara signifikan peluang perusahaan berganti 

KAP jenis downgrade dibandingkan tidak berganti KAP. Temuan ini 

menunjukkan bahwa variabel kualitas komite audit merupakan variabel moderasi. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. H3b yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap 

hubungan opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis downgrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. 

Hipotesis ini ditolak karena arah koefisiensinya adalah positif.  

 

c. Berganti KAP Samegrade 

Koefisien dari standardize opini audit going concern (ZOAGC) diketahui 

sebesar 0,327 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 1,387. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas menerima opini audit going concern, 
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maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade akan 

semakin tinggi, yaitu 1,387 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,376 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

standardize opini audit going concern (ZOAGC) tidak mempengaruhi secara 

signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade dibandingkan tidak 

berganti KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX1_Z yang merupakan 

nilai absolut dari variabel standardize opini audit going concern dan variabel 

standardize kualitas komite audit ( | ZOAGC – ZKKA | ) diketahui sebesar -0,804 

dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,448. Artinya probabilitas variabel moretaing 

terhadap peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade akan semakin 

rendah, yaitu 0,448 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,114 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

moderasi AbsX1_Z tidak mempengaruhi secara signifikan peluang perusahaan 

berganti KAP jenis samegrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. H3c yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap 

hubungan opini audit going concern terhadap pergantian KAP jenis samegrade 

dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. 

Hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi yang diperoleh melebihi α (0,10). 
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4. Pergantian Manajemen Yang Dimoderasi Dengan Kualitas Komite 

Audit (ZPMAN) 

a. Berganti KAP Upgrade 

Koefisien dari standardize pergantian manajemen (ZPMAN) diketahui 

sebesar 0,825 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 2,281. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas melakukan pergantian manajemen, 

maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade akan 

semakin tinggi, yaitu 2,281 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,096 < 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

standardize pergantian manajemen (ZPMAN) mempengaruhi secara signifikan 

peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade dibandingkan tidak berganti 

KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX2_Z yang merupakan nilai 

absolut dari variabel standardize pergantian manajemen dan variabel standardize 

kualitas komite audit ( | ZPMAN – ZKKA | ) diketahui sebesar -0,443 dengan 

odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,642. Artinya probabilitas variabel moderating 

terhadap peluang perusahaan berganti KAP jenis upgrade akan semakin rendah, 

yaitu 0,642 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai signifikansi Wald 

Test sebesar 0,479 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel moderasi AbsX2_Z 

tidak mempengaruhi secara signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis 

upgrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima. H4a yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap 
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hubungan pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis upgrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis diterima.  

 

b. Berganti KAP Downgrade 

Koefisien dari standardize pergantian manajemen (ZPMAN) diketahui 

sebesar 0,332 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 1,393. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas melakukan pergantian manajemen, 

maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade akan 

semakin tinggi, yaitu 1,393 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,632 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

standardize pergantian manajemen (ZPMAN) tidak mempengaruhi secara 

signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade dibandingkan tidak 

berganti KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX2_Z yang merupakan 

nilai absolut dari variabel standardize pergantian manajemen dan variabel 

standardize kualitas komite audit ( | ZPMAN – ZKKA | ) diketahui sebesar -0,748 

dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,473. Artinya probabilitas variabel moderating 

terhadap peluang perusahaan berganti KAP jenis downgrade akan semakin 

rendah, yaitu 0,473 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,453 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

moderasi AbsX2_Z tidak mempengaruhi secara signifikan peluang perusahaan 

berganti KAP jenis downgrade dibandingkan tidak berganti KAP. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. H4b yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap 
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hubungan pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis downgrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis 

ditolak karena arah koefisiensinya positif dan nilai signifikansi yang diperoleh 

melebihi α (0,10).  

 

c. Berganti KAP Samegrade 

Koefisien dari standardize pergantian manajemen (ZPMAN) diketahui 

sebesar -0,319 dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 0,727. Artinya jika perusahaan 

yang memiliki komite audit yang berkualitas melakukan pergantian manajemen, 

maka probabilitas atau peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade akan 

semakin rendah, yaitu 0,727 kali peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai 

signifikansi Wald Test sebesar 0,404 > 0,10 menyimpulkan bahwa variabel 

standardize pergantian manajemen (ZPMAN) tidak mempengaruhi secara 

signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade dibandingkan tidak 

berganti KAP. Kemudian koefisien variabel moderasi AbsX2_Z yang merupakan 

nilai absolut dari variabel standardize pergantian manajemen dan variabel 

standardize kualitas komite audit ( | ZPMAN – ZKKA | ) diketahui sebesar 0,917 

dengan odd-ratio (Exp-B) sebesar 2,501. Artinya probabilitas atau peluang 

perusahaan berganti KAP jenis samegrade akan semakin rendah, yaitu 2,501 kali 

peluang perusahaan tidak berganti KAP. Nilai signifikansi Wald Test sebesar 

0,042 < 0,10 menyimpulkan bahwa variabel moderasi AbsX2_Z mempengaruhi 

secara signifikan peluang perusahaan berganti KAP jenis samegrade 
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dibandingkan tidak berganti KAP. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel 

kualitas komite audit memang merupakan variabel moderasi. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima dan Ha ditolak. H4c yang 

menduga kualitas komite audit memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap 

hubungan pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis samegrade dari 

pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ditolak. Hipotesis 

ditolak karena arah koefisiensinya negatif dan nilai signifikansi yang diperoleh 

melebihi α (0,10).  

Berikut adalah ringkasan hasil uji hipotesis model (2): 

Tabel 4.14. 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Model 2 

Var 
Upgrade Downgrade Samegrade 

H1a Hasil Kes H1b Hasil Kes H1c Hasil Kes 

ZOAGC + 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
Sig.) 

 

Ditolak - 
(sig.) 

+ 
(sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

AbsX1_Z  - 
(tdk. 
Sig.) 

 

  - 
(sig.) 

  - 
(tdk. 
sig.) 

 

ZPMAN + 
(sig.) 

+ 
(sig.) 

 
 

Diterima - 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

 

AbsX2_Z  - 
(tdk. 
sig.) 

 

  - 
(tdk. 
sig.) 

  + 
(sig.) 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 19 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis pada model (1) yang menguji pengaruh langsung 

antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta model (2) yang 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang 

dimoderasi dengan variabel moderasi yang menggunakan uji nilai selisih mutlak, 

maka dapat ditabulasikan secara menyeluruh terkait hasil uji hipotesis seperti 

yang terlihat dalam Tabel 4.15 di bawah ini: 

 

Tabel 4.15. 

Ringkasan Seluruh Hasil Uji Hipotesis Model 1 dan 2 

Var 
Upgrade Downgrade Samegrade 

H1a Hasil Kes H1b Hasil Kes H1c Hasil Kes 

OAGC - 
(sig.) 

- 
(sig.) 

Diterima + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak - 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

PMAN + 
(sig.) 

- 
(sig.) 

 

Ditolak - 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

ZOAGC + 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
Sig.) 

 

Ditolak - 
(sig.) 

+ 
(sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 

AbsX1_Z  - 
(tdk. 
Sig.) 

 

  - 
(sig.) 

  - 
(tdk. 
sig.) 

 

ZPMAN + 
(sig.) 

+ 
(sig.) 

 
 

Diterima - 
(sig.) 

+ 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak + 
(sig.) 

- 
(tdk. 
sig.) 

Ditolak 
 

AbsX2_Z  - 
(tdk. 
sig.) 

 

  - 
(tdk. 
sig.) 

  + 
(sig.) 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 pada lampiran 19 
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4.2.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris 

pergantian KAP baik jenis upgrade, downgrade, dan samegrade pada perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2011-2014. Hal ini dapat diihat dari total 128 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014 terdapat sebanyak 29 perusahaan yang 

melakukan pergantian KAP secara voluntary atau sekitar 22,6% dari total seluruh 

perusahaan manufaktur. Kemudian dari total 29 perusahaan tersebut diteliti lebih 

lanjut selama tahun 2011-2014 dan ditemukan sebanyak 40 peristiwa terjadinya 

pergantian KAP dan 76 peristiwa tidak terjadinya pergantian KAP. Dari jumlah 

40 peristiwa terjadinya pergantian KAP, ditemukan 9 peristiwa pergantian KAP 

jenis upgrade, 8 peristiwa pergantian KAP jenis downgrade, dan 23 peristiwa 

pergantian KAP jenis samegrade. Adanya peristiwa pergantian KAP jenis 

upgrade, downgrade, dan samegrade tersebut mengindikasikan bahwa pergantian 

KAP secara voluntary yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

cukup beragam. 

 

4.2.1. Pengaruh Opini Audit Going Concern Terhadap Pergantian KAP 

1. Berganti KAP Upgrade 

 Hipotesis 1a menyatakan perusahaan yang menerima opini audit going 

concern memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

diterima. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 
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menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan menerima opini audit going 

concern, kemungkinan perusahaan akan berganti ke KAP yang lebih besar dari 

sebelumnya atau upgrade adalah rendah. Hal tersebut dikarenakan apabila 

perusahaan berganti ke KAP yang lebih besar disaat perusahaan menerima opini 

audit going concern dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya kemungkinan 

untuk mendapatkan opini tidak wajar dengan penilaian atas keberlangsungan 

usaha yang lebih rinci karena adanya pertimbangan terhadap kualitas audit yang 

lebih baik dari KAP yang lebih besar dibandingkan KAP sebelumnya.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, menunjukkan 

terdapat 3 dari 15 data perusahaan yang mendapat opini audit going concern  yang 

melakukan pergantian KAP jenis upgrade. Hal ini tergolong kecil jika 

dibandingakan dengan keseluruhan data perusahaan yang menerima opini audit 

gooing concern yang tidak berganti KAP. 

Sebagai intermediasi antara pihak principal dan pihak agent yang 

mengacu pada teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976), akuntan publik yang 

independen dan berkompeten dituntut untuk menilai apakah terdapat kesangsian 

yang cukup besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup usahanya dalam periode waktu pantas. Apabila terdapat 

keraguan tersebut, maka akuntan publik harus tegas memberikan opini audit 

dengan modifikasi mengenai going concern. Dampak dari pemberian opini audit 

going concern adalah terkirimnya sinyal negatif terhadap nilai saham perusahaan 

dimana hal ini sesuai dengan teori sinyal (Leland dan Pyle, 1977). Sehingga 
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penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan keputusan dalam berganti 

KAP jenis upgrade.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang menerima opini 

audit going concern memiliki peluang yang lebih rendah untuk berganti ke KAP 

yang lebih besar dari sebelumnya atau upgrade. Temuan ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) dan Merawati dkk. (2013),  

namun bertentangan dengan penelitian Aier et al. (2013). 

 

2. Berganti KAP Downgrade 

 Hipotesis 1b menyatakan perusahaan yang menerima opini audit going 

concern memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan menerima opini audit going 

concern, perusahaan tidak akan berganti ke KAP yang lebih kecil dari sebelumnya 

atau downgrade. Meskipun ada kesangsian akuntan publik terhadap kondisi yang 

berakibat pada kelangsungan usaha perusahaan, tetapi manajemen sudah memiliki 

rencana yang efektif untuk mengatasi kondisi tersebut serta menurut 

pertimbangan akuntan publik, manajemen telah melakukan pengungkapan dengan 

baik (Sinarwati, 2010). Selain itu, dikarenakan opini audit going concern 

diperoleh dari akuntan publik yang cukup kompatibel menurut perusahaan 

sehingga perusahaan cenderung menerima pemberian opini audit going concern 

dengan tanpa berganti KAP (Merawati dkk., 2013). Kemudian apabila perusahaan 
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berganti ke KAP yang lebih kecil disaat menerima opini audit going concern 

dikhawatirkan akan menyebabkan kemungkinan perusahaan mengalami 

penurunan tingkat kepercayaan dari investor dan pemegang saham sehingga 

perusahaan memutuskan untuk tidak berganti ke KAP yang lebih kecil, karena 

akan meningkatkan  risiko penurunan terhadap kualitas audit bagi perusahaan itu 

sendiri.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, menunjukkan 

terdapat 2 dari 15 data perusahaan yang mendapat opini audit going concern  yang 

melakukan pergantian KAP jenis downgrade. Hal ini tergolong kecil jika 

dibandingakan dengan keseluruhan data perusahaan yang menerima opini audit 

gooing concern yang tidak berganti KAP. 

Sebagai intermediasi antara pihak principal dan pihak agent yang 

mengacu pada teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976), akuntan publik yang 

independen dan berkompeten dituntut untuk menilai apakah terdapat kesangsian 

yang cukup besar terhadap kemampuan perusahaann dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup usahanya dalam periode waktu pantas. Apabila terdapat 

keraguan tersebut, maka akuntan publik harus tegas memberikan opini audit 

dengan modifikasi mengenai going concern. Dampak dari pemberian opini audit 

going concern adalah terkirimnya sinyal negatif terhadap nilai saham perusahaan 

dimana hal ini sesuai dengan teori sinyal (Leland dan Pyle, 1977). Sehingga 

penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan keputusan dalam berganti 

KAP jenis downgrade.  
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang menerima opini 

audit going concern cenderung tidak akan melakukan pergantian KAP. Temuan 

ini bertentangan dengan penelitian Aier et al. (2013), namun hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) dan Merawati dkk. 

(2013) yang menunjukkan bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP. 

 

3. Berganti KAP Samegrade 

 Hipotesis 1c menyatakan perusahaan yang menerima opini audit going 

concern memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan menerima opini audit going 

concern, perusahaan tidak akan berganti ke KAP yang memiliki ukuran yang 

sama atau samegrade. Meskipun ada kesangsian akuntan publik terhadap kondisi 

yang berakibat pada kelangsungan usaha perusahaan, tetapi manajemen sudah 

memiliki rencana yang efektif untuk mengatasi kondisi tersebut serta menurut 

pertimbangan akuntan publik, manajemen telah melakukan pengungkapan dengan 

baik (Sinarwati, 2010). Selain itu, dikarenakan opini audit going concern 

diperoleh dari akuntan publik yang cukup kompatibel menurut perusahaan 

sehingga perusahaan cenderung menerima pemberian opini audit going concern 

dengan tanpa berganti KAP (Merawati dkk., 2013). Kemudian apabila perusahaan 

berganti ke KAP yang memiliki ukuran sama disaat menerima opini audit going 
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concern dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan dari investor dan pemegang 

saham karena perusahaan memutuskan berganti ke KAP yang sebenarnya 

memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dari kualitas KAP sebelumnya. 

Sehingga akan muncul asumsi di pihak investor dan pemegang saham bahwa 

pergantian KAP jenis samegrade tidak bijak dilakukan saat menerima opini audit 

going concern. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1, menunjukkan 

terdapat 2 dari 15 data perusahaan yang mendapat opini audit going concern  yang 

melakukan pergantian KAP jenis samegrade. Hal ini tergolong kecil jika 

dibandingakan dengan keseluruhan data perusahaan yang menerima opini audit 

gooing concern tetapi tidak berganti KAP. 

Sebagai intermediasi antara pihak principal dan pihak agent yang 

mengacu pada teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976), akuntan publik yang 

independen dan berkompeten dituntut untuk menilai apakah terdapat kesangsian 

yang cukup besar terhadap kemampuan perusahaann dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup usahanya dalam periode waktu pantas. Apabila terdapat 

keraguan tersebut, maka akuntan publik harus tegas memberikan opini audit 

dengan modifikasi mengenai going concern. Dampak dari pemberian opini audit 

going concern adalah terkirimnya sinyal negatif terhadap nilai saham perusahaan 

dimana hal ini sesuai dengan teori sinyal (Leland dan Pyle, 1977). Sehingga 

penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan keputusan dalam berganti 

KAP jenis samegrade.  
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang menerima opini 

audit going concern cenderung tidak akan melakukan pergantian KAP. Temuan 

ini bertentangan dengan penelitian Aier et al. (2013), namun hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) dan Merawati dkk. 

(2013) yang menunjukkan bahwa opini audit going concern tidak berpengaruh 

terhadap pergantian KAP. 

 

4.2.2. Pengaruh Pergantian Manajemen (PMAN) Terhadap Pergantian 

KAP  

1. Berganti KAP Upgrade 

 Hipotesis 2a menyatakan perusahaan yang melakukan pergantian 

manajemen memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan melakukan pergantian 

manajemen, perusahaan tidak akan berganti ke KAP yang lebih besar dari 

sebelumnya atau upgrade. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pergantian 

manajemen tidak selalu diikuti dengan perubahan kebijakan perusahaan dalam 

menggunakan jasa KAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan 

masih menerapkan kebijakan dan pelaporan akuntansi yang lama, perikatan 

dengan KAP lama masih dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen baru 

dengan cara melakukan negosiasi ulang antara kedua pihak (Damayanti dan 

Sudarma, 2008). Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan manajamen baru 
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untuk tidak melakukan pergantian KAP secara voluntary adalah biaya agensi. 

Apabila perusahaan melakukan pergantian KAP maka akan ada kecenderungan 

bahwa perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan dapat mengurangi 

efisiensi. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2, menunjukkan 

frekuensi pergantian manajemen yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade terdapat 4 dari 26 data yang melakukan pergantian manajemen. Dari 

penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur sampel 

penelitian yang melakukan pergantian manajemen cenderung tidak melakukan 

pergantian KAP dari pada melakukan pergantian KAP jenis upgrade. 

Sebagai pihak yang dikontrak oleh principal, manajemen merupakan pihak 

yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan 

jalannya operasi dan transaksi klien (Boynton, 2001:57). Hal tersebut sesuai 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yang melihat hubungan 

keagenan dari sisi principal dan agent. Dengan terjadinya pergantian manajemen 

baru di internal perusahaan, muncul harapan dari principal adanya kinerja yang 

lebih baik dalam mengelola perusahaan, dimana hal tersebut sesuai degan teori 

harapan yang (Victor Vroom; 1967 (Robbins dan Judge (2008:253)). Dalam 

praktiknya manajemen diberi wewenang penuh atas pengambilan keputusan 

perusahaan yang sesuai kontrak kesepakatan kerja dengan principal. Sehingga 

penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan dalam berganti KAP jenis 

upgrade.  



127 
 

 
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

tidak selalu dikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan untuk memilih KAP 

yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan 

Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010) dan Chadegani et al. (2011) yang 

tidak menemukan adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian 

KAP, namun bertentangan dengan penelitian Sinarwati (2010), Nazri et al. 

(2012), dan Hermawan dan Fitriany (2013). 

 

2. Berganti KAP Downgrade 

 Hipotesis 2b menyatakan perusahaan yang melakukan pergantian 

manajemen memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap pergantian KAP 

jenis downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis 

ini ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan melakukan pergantian 

manajemen, perusahaan tidak akan melakukan pergantian KAP. Dalam penelitian 

Damayanti dan Sudarma (2008) ditemukan bahwa kebijakan dan pelaporan 

akuntansi KAP lama tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen yang 

baru dengan cara melakukan negosiasi ulang antara kedua pihak. Adapun faktor 

lain yang menjadi pertimbangan manajamen baru untuk tidak melakukan 

pergantian KAP secara voluntary adalah biaya agensi. Apabila perusahaan 

melakukan pergantian KAP maka akan ada kecenderungan bahwa perusahaan 

mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan dapat mengurangi efisiensi.  
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2, menunjukkan 

frekuensi pergantian manajemen yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade terdapat 1 data dari 26 data yang melakukan pergantian manajemen. 

Dari penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur sampel 

penelitian yang melakukan pergantian manajemen cenderung tidak melakukan 

pergantian KAP dari pada melakukan pergantian KAP jenis downgrade. 

Sebagai pihak yang dikontrak oleh principal, manajemen merupakan pihak 

yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan 

jalannya operasi dan transaksi klien (Boynton, 2001:57). Hal tersebut sesuai 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yang melihat hubungan 

keagenan dari sisi principal dan agent. Dengan terjadinya pergantian manajemen 

baru di internal perusahaan, muncul harapan dari principal adanya kinerja yang 

lebih baik dalam mengelola perusahaan, dimana hal tersebut sesuai degan teori 

harapan yang (Victor Vroom; 1967 (Robbins dan Judge (2008:253)). Dalam 

praktiknya manajemen diberi wewenang penuh atas pengambilan keputusan 

perusahaan yang sesuai kontrak kesepakatan kerja dengan principal. Sehingga 

penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan dalam berganti KAP jenis 

downgrade.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

tidak selalu dikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan untuk memilih KAP 

yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan 

Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010), dan Chadegani et al. (2011), dan 

Hermawan dan Fitriany (2013) yang tidak menemukan adanya pengaruh 
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pergantian manajemen terhadap pergantian KAP, namun bertentangan dengan 

penelitian Sinarwati (2010), dan Nazri et al. (2012). 

 

3. Berganti KAP Samegrade 

 Hipotesis 2c menyatakan perusahaan yang melakukan pergantian 

manajemen memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 1 pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa dalam kondisi perusahaan melakukan pergantian 

manajemen, perusahaan tidak akan berganti ke KAP yang memiliki ukuran yang 

sama atau samegrade. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pergantian 

manajemen tidak selalu diikuti dengan perubahan kebijakan perusahaan dalam 

menggunakan jasa KAP. Lebih dari itu, dengan berganti KAP jenis samegrade, 

dikhawatirkan manajemen akan mempengaruhi persepsi negatif dari pemegang 

saham sebagai pemilik perusahaan akibat seringnya perusahaan berganti KAP 

jenis samegrade. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih 

menerapkan kebijakan dan pelaporan akuntansi yang lama, perikatan dengan KAP 

lama tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen baru dengan cara 

melakukan negosiasi ulang antara kedua pihak (Damayanti dan Sudarma, 2008). 

Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan manajamen baru untuk tidak 

melakukan pergantian KAP secara voluntary adalah biaya agensi. Apabila 

perusahaan melakukan pergantian KAP maka akan ada kecenderungan bahwa 

perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan dapat mengurangi efisiensi. 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2, frekuensi pergantian 

manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis samegrade memiliki 

pengaruh yang cukup banyak jika dibandingkan dengan pergantian KAP upgrade 

dan downgrade, yakni 6 dari 26 data yang melakukan pergantian manajemen.. 

Sebaliknya jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berganti KAP, 

frekuensinya lebih sedikit. Dari penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat 

perusahaan manufaktur sampel penelitian yang melakukan pergantian manajemen 

cenderung tidak melakukan pergantian KAP dari pada melakukan pergantian 

KAP samegrade.  

Sebagai pihak yang dikontrak oleh principal, manajemen merupakan pihak 

yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan 

jalannya operasi dan transaksi klien (Boynton, 2001:57). Hal tersebut sesuai 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yang melihat hubungan 

keagenan dari sisi principal dan agent. Dengan terjadinya pergantian manajemen 

baru di internal perusahaan, muncul harapan dari principal adanya kinerja yang 

lebih baik dalam mengelola perusahaan, dimana hal tersebut sesuai degan teori 

harapan yang (Victor Vroom; 1967 (Robbins dan Judge (2008:253)). Dalam 

praktiknya manajemen diberi wewenang penuh atas pengambilan keputusan 

perusahaan yang sesuai kontrak kesepakatan kerja dengan principal. Sehingga 

penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan dalam berganti KAP jenis 

downgrade.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

tidak selalu dikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan untuk memilih KAP 
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yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan 

Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010), dan Chadegani et al. (2011) 

yang tidak menemukan adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap 

pergantian KAP, namun bertentangan dengan penelitian Sinarwati (2010), dan 

Nazri et al. (2012), dan Hermawan dan Fitriany (2013). 

 

4.2.3. Opini Audit Going Concern Yang Dimoderasi Dengan Kualitas 

Komite Audit (ZOAGC) 

1. Berganti KAP Upgrade 

Hipotesis 3a menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih tinggi pada pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP 

jenis upgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis 

ini ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 

menunjukkan bahwa apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang 

berkualitas menerima opini audit going concern, perusahaan tidak akan berganti 

KAP. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pertimbangan dari komite audit 

untuk tidak berganti ke KAP disaat menerima opini audit going concern. Sebagai 

pihak yang mereviu laporan akuntan publik bersama akuntan publik (Boynton, 

2001:58), komite audit dapat menelaah dan menilai sejauh mana keandalan dan 

kualitas hasil audit dari KAP tersebut. Apabila laporan akuntan publik dinilai 

andal oleh komite audit, maka komite audit merekomendasikan untuk tidak 

melakukan pergantian KAP. Dengan adanya pergantian KAP justru akan 

menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit. Chen et al. (2004) menjelaskan 



132 
 

 
 

bahwa saat seorang akuntan publik harus menghadapi perusahaan baru sebagai 

kliennya, maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk bisa 

mempelajari terlebih dahulu karakteristik klien barunya dari pada saat akuntan 

publik melanjutkan penugasan dari klien terdahulunya. Hal tersebut juga dapat 

memicu timbulnya peningkatan pada biaya keagenan. Jadi, sudah sewajarnya 

komite audit memberi rekomendasi untuk mempertahankan perikatan KAP 

selama KAP tersebut masih mempertahankan independensi dan menjaga 

kompetensi seiring berharap adanya perbaikan kinerja perusahaan demi 

pencapaian hasil penilaian keberlangsungan usaha yang lebih baik di tahun 

mendatang.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade terdapat 1 data dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 5 data dengan 

rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 3 data dengan rentang skor 24,57 ─ 23,07. Dari 

penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur sampel 

penelitian yang memiliki komite audit yang berkualitas cenderung tidak 

melakukan pergantian KAP dari pada melakukan pergantian KAP jenis upgrade. 

Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton , 2001:58). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan penelaahan 

atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik. Komite audit umumnya 

beranggotakan minimal dua individu yang memiliki pemahaman mengenai 

akuntansi dan keuangan yang mumpuni, sehingga mampu memberikan penilaian 
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yang akurat terhadap hasil audit bagi perusahaan. Melihat posisi komite audit 

selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja akuntan publik, 

komite audit dapat meredam konflik kepentingan antara akuntan publik dan 

manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal kebangkrutan perusahaan 

yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen 

dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan komite audit dalam perusahaan 

memegang peran penting terhadap implementasi good corporate governance 

(Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diterimanya opini audit going 

concern pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, tidak selalu 

diikuti dengan pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan pengalaman governance dan aktivitas komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 

 

2. Berganti KAP Downgrade 

Hipotesis 3b menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih rendah pada pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP 

jenis downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis 

ini ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 

bahwa apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas menerima 

opini audit going concern, perusahaan tidak akan berganti KAP. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya pertimbangan dari komite audit untuk tidak berganti 
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ke KAP disaat menerima opini audit going concern. Sebagai pihak yang mereviu 

laporan akuntan publik bersama akuntan publik (Boynton, 2001:58), komite audit 

dapat menelaah dan menilai sejauh mana keandalan dan kualitas hasil audit dari 

KAP tersebut. Apabila laporan akuntan publik dinilai andal oleh komite audit, 

maka komite audit merekomendasikan untuk tidak melakukan pergantian KAP. 

Dengan adanya pergantian KAP justru akan menyebabkan penurunan terhadap 

kualitas audit. Chen et al. (2004) menjelaskan bahwa saat seorang akuntan publik 

harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya, maka akan diperlukan lebih 

banyak waktu baginya untuk bisa mempelajari terlebih dahulu karakteristik klien 

barunya dari pada saat akuntan publik melanjutkan penugasan dari klien 

terdahulunya. Hal tersebut juga dapat memicu timbulnya peningkatan pada biaya 

keagenan. Jadi, sudah sewajarnya komite audit memberi rekomendasi untuk 

mempertahankan perikatan KAP selama KAP tersebut masih mempertahankan 

independensi dan menjaga kompetensi seiring berharap adanya perbaikan kinerja 

perusahaan demi pencapaian hasil penilaian keberlangsungan usaha yang lebih 

baik di tahun mendatang. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade terdapat 2 data dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 data dengan 

rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 2 data dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, dan 1 

data dengan rentang skor 26,08 ─ 27,58. Dari penjelasan statistik deskriptif dapat 

dilihat perusahaan manufaktur sampel penelitian yang memiliki komite audit yang 
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berkualitas cenderung tidak melakukan pergantian KAP dari pada melakukan 

pergantian KAP jenis downgrade. 

Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton, 2001:58). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan penelaahan 

atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik. Komite audit umumnya 

beranggotakan minimal dua individu yang memiliki pemahaman mengenai 

akuntansi dan keuangan yang mumpuni, sehingga mampu memberikan penilaian 

yang akurat terhadap hasil audit bagi perusahaan. Melihat posisi komite audit 

selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja akuntan publik, 

komite audit dapat meredam konflik kepentingan antara akuntan publik dan 

manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal kebangkrutan perusahaan 

yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen 

dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan komite audit dalam perusahaan 

memegang peran penting terhadap implementasi good corporate governance 

(Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diterimanya opini audit going 

concern pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, tidak selalu 

diikuti dengan pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan pengalaman governance dan aktivitas komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 
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3. Berganti KAP Samegrade 

Hipotesis 3c menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih tinggi pada pengaruh opini audit going concern terhadap pergantian KAP 

jenis samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis 

ini ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 

bahwa apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas menerima 

opini audit going concern, perusahaan tidak akan berganti KAP. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya pertimbangan dari komite audit untuk tidak berganti 

ke KAP disaat menerima opini audit going concern. Sebagai pihak yang mereviu 

laporan akuntan publik bersama akuntan publik (Boynton, 2001:58), komite audit 

dapat menelaah dan menilai sejauh mana keandalan dan kualitas hasil audit dari 

KAP tersebut. Apabila laporan akuntan publik dinilai andal oleh komite audit, 

maka komite audit merekomendasikan untuk tidak melakukan pergantian KAP. 

Dengan adanya pergantian KAP justru akan menyebabkan penurunan terhadap 

kualitas audit. Chen et al. (2004) menjelaskan bahwa saat seorang akuntan publik 

harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya, maka akan diperlukan lebih 

banyak waktu baginya untuk bisa mempelajari terlebih dahulu karakteristik klien 

barunya dari pada saat akuntan publik melanjutkan penugasan dari klien 

terdahulunya. Hal tersebut juga dapat memicu timbulnya peningkatan pada biaya 

keagenan. Jadi, sudah sewajarnya komite audit memberi rekomendasi untuk 

mempertahankan perikatan KAP selama KAP tersebut masih mempertahankan 

independensi dan menjaga kompetensi seiring berharap adanya perbaikan kinerja 



137 
 

 
 

perusahaan demi pencapaian hasil penilaian keberlangsungan usaha yang lebih 

baik di tahun mendatang. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade terdapat 2 data dengan rentang skor 20,04 ─ 21,54, lalu 6 data dengan 

rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 data dengan rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 

11 data dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, dan 1 data dengan rentang skor 27,59 

─ 29. Dari penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur 

sampel penelitian yang memiliki komite audit yang berkualitas lebih cenderung 

melakukan pergantian KAP jenis samegrade dari pada jenis upgrade dan 

downgrade meskipun jumlah perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP 

lebih banyak. 

Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton, 2001:58). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan penelaahan 

atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik. Komite audit umumnya 

beranggotakan minimal dua individu yang memiliki pemahaman mengenai 

akuntansi dan keuangan yang mumpuni, sehingga mampu memberikan penilaian 

yang akurat terhadap hasil audit bagi perusahaan. Melihat posisi komite audit 

selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja akuntan publik, 

komite audit dapat meredam konflik kepentingan antara akuntan publik dan 

manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal kebangkrutan perusahaan 

yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen 
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dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan komite audit dalam perusahaan 

memegang peran penting terhadap implementasi good corporate governance 

(Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diterimanya opini audit going 

concern pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, tidak selalu 

diikuti dengan pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan pengalaman governance dan aktivitas komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 

 

4.2.4. Pergantian Manajemen Yang Dimoderasi Dengan Kualitas Komite 

Audit (ZPMAN) 

1. Berganti KAP Upgrade 

Hipotesis 4a menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih tinggi pada pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

diterima. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 

bahwa apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas 

melakukan pergantian manajemen, perusahaan akan berganti ke KAP yang lebih 

besar dari sebelumnya atau upgrade. Hal tersebut dikarenakan adanya 

pertimbangan dari komite audit untuk berganti ke KAP jenis upgrade disaat 

perusahaan melakukan pergantian manajemen, dimana komite audit menilai 

bahwa hasil audit dari KAP yang besar lebih baik dan akan menguntungkan 
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kegiatan bisnis perusahaan. Apalagi jika pergantian manajemen tersebut terjadi 

bertepatan dengan kondisi dimana perusahaan sedang tumbuh dengan pesat 

seperti berpindah status dari perusahaan tidak go public menjadi perusahaan go 

public. Selain itu, KAP yang lebih besar cenderung memiliki kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia yang lebih besar dengan dukungan metode-

metode pengauditan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga, komite audit akan 

memberi rekomendasi untuk melakukan pergantian KAP jenis upgrade dengan 

harapan adanya hasil audit yang lebih berkualitas yang berimpilkasi pada nama 

baik perusahaan.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade terdapat 1 data dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 5 data dengan 

rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 3 data dengan rentang skor 24,57 ─ 23,07. Dari 

penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur sampel 

penelitian yang memiliki komite audit yang berkualitas cenderung tidak 

melakukan pergantian KAP dari pada melakukan pergantian KAP jenis upgrade. 

Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton, 2001:58). Komite audit memiliki fungsi secara langsung terhadap 

mencalonkan KAP untuk melaksanakan audit tahunan. Komite audit tentunya 

memiliki banyak pengalaman di bidang tata kelola perusahaan serta kompetensi 

akuntansi dan keuangan, sehingga dinilai mampu membantu pekerjaan 

manajemen baru dalam mencalonkan KAP yang selaras dengan kebutuhan 
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perusahaan. Melihat posisi komite audit selaku penghubung antara akuntan publik 

dan manajemen, komite audit dapat meredam munculnya konflik kepentingan 

antara akuntan publik dan manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal 

kebangkrutan perusahaan yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan 

komite audit dalam perusahaan memegang peran penting terhadap implementasi 

good corporate governance (Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, diikuti dengan 

adanya pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan independensi dan keahlian keuangan komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 

 

2. Berganti KAP Downgrade 

Hipotesis 4b menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih rendah pada pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 bahwa 

apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas melakukan 

pergantian manajemen, perusahaan tidak akan berganti KAP. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya pertimbangan dari komite audit untuk tidak berganti 

KAP disaat perusahaan melakukan pergantian manajemen. Sebagai pihak yang 
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dapat menghubungkan kepentingan manajemen dengan akuntan publik (Boynton, 

2001:58), komite audit dapat mengkaji dan menilai apa yang menjadi kebutuhan 

bagi perusahaan saat terjadi pergantian manajemen. Apalagi jika pergantian 

manajemen tersebut terjadi bertepatan dengan kondisi dimana perusahaan sedang 

menurun yang akan memicu biaya keagenan. Komite audit memiliki pengalaman 

di bidang governance dimana pernah bekerja sebagai pihak independen yang 

mengawasi laporan keuangan dewan komisaris, akuntan publik, dan auditor 

internal, sehingga komite audit cenderung lebih memahami dan bersimpati dengan 

risiko yang diambil akuntan publik ketika terjadi perselisihan dengan manajemen 

(Merawati dkk., 2013). Adanya pengalaman di bidang governance di masa lalu 

membuat komite audit tidak bergantung kepada manajemen. Jadi, sudah 

sewajarnya komite audit memberi rekomendasi untuk mempertahankan perikatan 

KAP selama KAP tersebut masih mempertahankan independensi dan menjaga 

kompetensi.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

downgrade terdapat 2 data dengan rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 data dengan 

rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 2 data dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, dan 1 

data dengan rentang skor 26,08 ─ 27,58. Dari penjelasan statistik deskriptif dapat 

dilihat perusahaan manufaktur sampel penelitian yang memiliki komite audit yang 

berkualitas cenderung tidak melakukan pergantian KAP dari pada melakukan 

pergantian KAP jenis downgrade. 
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Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton, 2001:58). Komite audit memiliki fungsi secara langsung terhadap 

mencalonkan KAP untuk melaksanakan audit tahunan. Komite audit tentunya 

memiliki banyak pengalaman di bidang tata kelola perusahaan serta kompetensi 

akuntansi dan keuangan, sehingga dinilai mampu membantu pekerjaan 

manajemen baru dalam mencalonkan KAP yang selaras dengan kebutuhan 

perusahaan. Melihat posisi komite audit selaku penghubung antara akuntan publik 

dan manajemen, komite audit dapat meredam munculnya konflik kepentingan 

antara akuntan publik dan manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal 

kebangkrutan perusahaan yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan 

komite audit dalam perusahaan memegang peran penting terhadap implementasi 

good corporate governance (Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, diikuti dengan 

adanya pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan pengalaman governance dan aktivitas komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 
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3. Berganti KAP Samegrade 

Hipotesis 4c menyatakan kualitas komite audit memiliki probabilitas yang 

lebih tinggi pada pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade dari pada perusahaan tidak melakukan pergantian KAP, hipotesis ini 

ditolak. Berdasarkan ringkasan hasil uji hipotesis model 2 pada Tabel 4.14 bahwa 

apabila perusahaan yang memiliki komite audit yang berkualitas melakukan 

pergantian manajemen, perusahaan tidak akan berganti KAP. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya pertimbangan dari komite audit untuk tidak berganti 

KAP disaat perusahaan melakukan pergantian manajemen. Sebagai pihak yang 

dapat menghubungkan kepentingan manajemen dengan akuntan publik (Boynton, 

2001:58), komite audit dapat mengkaji dan menilai apa yang menjadi kebutuhan 

bagi perusahaan saat terjadi pergantian manajemen. Apalagi jika pergantian 

manajemen tersebut terjadi bertepatan dengan kondisi dimana perusahaan sedang 

menurun yang akan memicu biaya keagenan. Komite audit memiliki pengalaman 

di bidang governance dimana pernah bekerja sebagai pihak independen yang 

mengawasi laporan keuangan dewan komisaris, akuntan publik, dan auditor 

internal, sehingga komite audit cenderung lebih memahami dan bersimpati dengan 

risiko yang diambil akuntan publik ketika terjadi perselisihan dengan manajemen 

(Merawati dkk., 2013). Adanya pengalaman di bidang governance di masa lalu 

membuat komite audit tidak bergantung kepada manajemen. Jadi, sudah 

sewajarnya komite audit memberi rekomendasi untuk mempertahankan perikatan 

KAP selama KAP tersebut masih mempertahankan independensi dan menjaga 

kompetensi.   
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3, menunjukkan 

frekuensi kualitas komite audit yang berpengaruh terhadap pergantian KAP jenis 

samegrade terdapat 2 data dengan rentang skor 20,04 ─ 21,54, lalu 6 data dengan 

rentang skor 21,55 ─ 23,05, lalu 3 data dengan rentang skor 23,06 ─ 24,56, lalu 

11 data dengan rentang skor 24,57 ─ 26,07, dan 1 data dengan rentang skor 27,59 

─ 29. Dari penjelasan statistik deskriptif dapat dilihat perusahaan manufaktur 

sampel penelitian yang memiliki komite audit yang berkualitas lebih cenderung 

melakukan pergantian KAP jenis samegrade dari pada jenis upgrade dan 

downgrade meskipun jumlah perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP 

lebih banyak. 

Komite audit adalah pihak yang ditunjuk terutama dari anggota dari luar 

dewan, yang bertindak sebagai penghubung antara akuntan publik dan manajemen 

(Boynton (2001:58). Komite audit memiliki fungsi secara langsung terhadap 

mencalonkan KAP untuk melaksanakan audit tahunan. Komite audit tentunya 

memiliki banyak pengalaman di bidang tata kelola perusahaan serta kompetensi 

akuntansi dan keuangan, sehingga dinilai mampu membantu pekerjaan 

manajemen baru dalam mencalonkan KAP yang selaras dengan kebutuhan 

perusahaan. Melihat posisi komite audit selaku penghubung antara akuntan publik 

dan manajemen, komite audit dapat meredam munculnya konflik kepentingan 

antara akuntan publik dan manajemen sebagaimana dicontohkan pada skandal 

kebangkrutan perusahaan yang menyeret kedua pihak tersebut, hal ini sejalan 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga pembentukan 
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komite audit dalam perusahaan memegang peran penting terhadap implementasi 

good corporate governance (Merawati dkk., 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadinya pergantian manajemen 

pada saat perusahaan memiliki komite audit yang berkualitas, diikuti dengan 

adanya pergantian KAP yang baru. Temuan ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Merawati dkk. (2013) dimana kualitas komite audit ditinjau 

berdasarkan pengalaman governance dan aktivitas komite audit dalam perusahaan 

tersebut yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pergantian KAP. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai opini audit 

going concern, pergantian manajemen terhadap pergantian KAP jenis upgrade, 

downgrade, dan samegrade yang dimoderasi kualitas komite audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2014 dapat 

disimpulkan bahwa opini audit going concern berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP jenis upgrade, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian KAP jenis downgrade dan samegrade. Kemudian pergantian 

manajemen tidak berpengaruh signifikan, baik terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade, downgrade dan samegrade.  

Selanjutnya opini audit going concern yang dimoderasi oleh kualitas 

komite audit tidak berpengaruh signifikan, baik terhadap pergantian KAP jenis 

upgrade, downgrade, dan samegrade. Sedangkan pergantian manajemen yang 

dimoderasi oleh kualitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian 

KAP jenis upgrade, namun tidak berpengaruh signifikan pada pergantian 

manajemen terhadap pergantian KAP jenis downgrade dan samegrade.  

 

5.2.  Saran 

Penelitian lanjutan mengenai pergantian KAP jenis upgrade, downgrade, 

dan samegrade menjadi suatu hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam, sebab 
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masih terdapat keterbatasan pada penelitian. Mempertimbangkan hasil penelitian 

dan analisis hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sedikitnya temuan unit analisis terhadap penerimaan opini audit going 

concern perusahaan, perlu dijadikan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya. Sebab hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses analisis 

data penelitian.  

2. Pergantian manajemen sebagai variabel independen tidak berpengaruh 

langsung terhadap variabel pergantian KAP jenis upgrade, downgrade, dan 

samegrade. Pengukuran pergantian manajemen dapat dikembangkan lebih 

kompleks, yakni tidak hanya dinilai dari pergantian dewan direksi saja, 

namun juga dapat dinilai dari pergantian seluruh anggota dewan direksi, 

dewan komisaris, atau bahkan komite audit. 

3. Pengujian terhadap variabel moderasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode pengujian lain dengan harapan memperoleh hasil yang lebih akurat. 

4. Variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah non-

metrik, namun analisis masih dapat dilakukan meskipun dengan hasil yang 

lemah. Disarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

model penelitian dengan menambahkan dan mengkombinasikan variabel 

metrik dan non-metrik. 

5. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak variabel penelitian 

yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi pergantian KAP jenis 

upgrade. 



148 
 

 
 

6. Melihat adanya pengesahan peraturan terbaru yang terkait dengan Praktik 

Akuntan Publik, diharapkan bagi penelitian selanjutnya mengacu pada 

peraturan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2015 

tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015). 

7. Melihat perbandingan data persentase dari peristiwa perusahaan yang tidak 

berganti KAP lebih besar dari pada jumlah persentase peristiwa perusahaan 

yang melakukan pergantian KAP, menjadi isu yang menarik apabila diteliti 

lebih lanjut pada topik penelitian selanjutnya.   
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LAMPIRAN 1 

Daftar Perusahaan Populasi 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADES PT Akasha Wira International Tbk. 

2 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk. 

3 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

4 AKKU PT Alam Karya Unggul Tbk. 

5 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

6 ALDO PT Alkindo Naratama Tbk. 

7 ALKA PT Alaska Industrindo Tbk. 

8 ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

9 ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk. 

10 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk. 

11 APLI PT Asiaplast Industries Tbk. 

12 AQUA PT Aqua Golden Mississippi Tbk. 

13 ARGO PT Argo Pantes Tbk. 

14 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk. 

15 ASII PT Astra International Tbk. 

16 AUTO PT Astra Auto Part Tbk. 

17 BATA PT Sepatu Bata Tbk. 

18 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

19 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 

20 BRNA PT Berlina Tbk. 

21 BRPT PT Barito Pasific Tbk. 

22 BTON PT Beton Jaya Manunggal Tbk. 

23 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk. 

24 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk. 

25 CINT PT Chitose Internasional Tbk. 

26 CNTX PT Centex Tbk. 

27 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

28 CTBN PT Citra Turbindo Tbk. 

29 DAJK PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. 

30 DAVO PT Davomas Abadi Tbk. 

31 DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

32 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

33 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 

34 DYNA PT Dynaplast Tbk. 

35 EKAD PT Ekadharma International Tbk. 

36 ERTX PT Eratex Djaya Tbk. 
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37 ESTI PT Ever Shine Textile Industry Tbk. 

38 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk. 

39 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

40 FPNI PT Titan Kimia Nusantara Tbk. 

41 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 

42 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 

43 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 

44 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. 

45 HDTX PT Pan Asia Indosyntec Tbk. 

46 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

47 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

48 IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk. 

49 IKAI PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk. 

50 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk. 

51 IMAS PT Indomobil Sukses International Tbk. 

52 IMPC PT Impack Pratama Industri Tbk. 

53 INAF PT Indofarma Tbk. 

54 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk. 

55 INCI PT Intan Wijaya International Tbk. 

56 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

57 INDR PT Indo Rama Synthetic Tbk. 

58 INDS PT Indospring Tbk. 

59 INKP PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

60 INRU PT Toba Pulp Lestari Tbk. 

61 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

62 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 

63 ISSP PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 

64 ITMA PT Itamaraya Tbk. 

65 JECC PT Jembo Cable Company Tbk. 

66 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk. 

67 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

68 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk. 

69 KAEF PT Kimia Farma Tbk. 

70 KARW PT Karwell Indonesia Tbk. 

71 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 

72 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk. 

73 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 

74 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk. 

75 KIAS PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 

76 KICI PT Kedaung Indag Can Tbk. 

77 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 
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78 KRAH PT Grand Kartech Tbk. 

79 KRAS PT Krakatau Steel Tbk. 

80 LION PT Lion Metal Works Tbk. 

81 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk. 

82 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk. 

83 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk. 

84 MAIN PT Malindo Feedmill Tbk. 

85 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 

86 MBAI PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. 

87 MBTO PT Martina Berto Tbk. 

88 MERK PT Merck Tbk. 

89 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

90 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk. 

91 MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 

92 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 

93 MYRX PT Hanson International Tbk. 

94 MYTX PT Apac Citra Centertex Tbk. 

95 NIKL PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

96 NIPS PT Nippres Tbk. 

97 PAFI PT Pan Asia Filament Inti Tbk. 

98 PBRX PT Pan Brothers Tbk. 

99 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk. 

100 POLY PT Asia Pasific Fibers Tbk. 

101 PRAS PT Prima alloy steel Universal Tbk. 

102 PROD  PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk. 

103 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk. 

104 PTSN PT Sat Nusa Persada Tbk. 

105 PYFA PT Pyridam Farma Tbk. 

106 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk. 

107 RMBA PT Bentoel International Investama Tbk. 

108 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

109 SAIP PT Surabay a Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. 

110 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk. 

111 SCPI PT Schering Plough Indonesia Tbk. 

112 SIAP PT Sekawan Intipratama Tbk. 

113 SIDO PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

114 SIMA PT Siwani Makmur Tbk. 

115 SIMM PT Surya Intrindo Makmur Tbk. 

116 SIPD PT Siearad Produce Tbk. 

117 SKBM PT Sekar Bumi Tbk. 

118 SKLT PT Sekar Laut Tbk. 
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119 SMBR PT Semen Baturaja Persero Tbk. 

120 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk . 

121 SMGR PT Semen Gresik Tbk. 

122 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

123 SOBI PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 

124 SPMA PT Suparma Tbk. 

125 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. 

126 SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk. 

127 SRSN PT Indo Acitama Tbk. 

128 SSTM PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. 

129 STTP PT Siantar Top Tbk. 

130 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 

131 TALF PT Dynaplast Tbk. 

132 TBMS PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. 

133 TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 

134 TFCO PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. 

135 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

136 TKIM PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

137 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk. 

138 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 

139 TRIS PT Trisula International Tbk. 

140 TRST PT Trias Sentosa Tbk. 

141 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk. 

142 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. 

143 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 

144 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk. 

145 UNTX PT Unitex Tbk. 

146 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

147 VOKS PT Voksel Electric Tbk. 

148 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk. 

149 WTON PT Wijaya Karya Beton Tbk. 

150 YPAS PT Yana Prima Hasta Persada Tbk. 
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LAMPIRAN 2 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Secara Berturut-turut Selama Periode 2011-2014 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADES PT Akasha Wira International Tbk. 

2 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk. 

3 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

4 AKKU PT Alam Karya Unggul Tbk. 

5 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

6 ALDO PT Alkindo Naratama Tbk. 

7 ALKA PT Alaska Industrindo Tbk. 

8 ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

9 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk. 

10 APLI PT Asiaplast Industries Tbk. 

11 ARGO PT Argo Pantes Tbk. 

12 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk. 

13 ASII PT Astra International Tbk. 

14 AUTO PT Astra Auto Part Tbk. 

15 BATA PT Sepatu Bata Tbk. 

16 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

17 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 

18 BRNA PT Berlina Tbk. 

19 BRPT PT Barito Pasific Tbk. 

20 BTON PT Beton Jaya Manunggal Tbk. 

21 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk. 

22 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk. 

23 CNTX PT Centex Tbk. 

24 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

25 CTBN PT Citra Turbindo Tbk. 

26 DAVO PT Davomas Abadi Tbk. 

27 DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

28 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

29 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 

30 EKAD PT Ekadharma International Tbk. 

31 ERTX PT Eratex Djaya Tbk. 

32 ESTI PT Ever Shine Textile Industry Tbk. 

33 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk. 

34 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

35 FPNI PT Titan Kimia Nusantara Tbk. 

36 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 
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37 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 

38 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 

39 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. 

40 HDTX PT Pan Asia Indosyntec Tbk. 

41 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

42 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

43 IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk. 

44 IKAI PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk. 

45 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk. 

46 IMAS PT Indomobil Sukses International Tbk. 

47 INAF PT Indofarma Tbk. 

48 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk. 

49 INCI PT Intan Wijaya International Tbk. 

50 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

51 INDR PT Indo Rama Synthetic Tbk. 

52 INDS PT Indospring Tbk. 

53 INKP PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

54 INRU PT Toba Pulp Lestari Tbk. 

55 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

56 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 

57 ITMA PT Itamaraya Tbk. 

58 JECC PT Jembo Cable Company Tbk. 

59 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk. 

60 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

61 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk. 

62 KAEF PT Kimia Farma Tbk. 

63 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 

64 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk. 

65 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 

66 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk. 

67 KIAS PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 

68 KICI PT Kedaung Indag Can Tbk. 

69 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 

70 KRAS PT Krakatau Steel Tbk. 

71 LION PT Lion Metal Works Tbk. 

72 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk. 

73 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk. 

74 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk. 

75 MAIN PT Malindo Feedmill Tbk. 

76 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 

77 MBTO PT Martina Berto Tbk. 
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78 MERK PT Merck Tbk. 

79 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

80 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk. 

81 MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 

82 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 

83 MYRX PT Hanson International Tbk. 

84 MYTX PT Apac Citra Centertex Tbk. 

85 NIKL PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

86 NIPS PT Nippres Tbk. 

87 PBRX PT Pan Brothers Tbk. 

88 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk. 

89 POLY PT Asia Pasific Fibers Tbk. 

90 PRAS PT Prima alloy steel Universal Tbk. 

91 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk. 

92 PTSN PT Sat Nusa Persada Tbk. 

93 PYFA PT Pyridam Farma Tbk. 

94 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk. 

95 RMBA PT Bentoel International Investama Tbk. 

96 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

97 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk. 

98 SCPI PT Schering Plough Indonesia Tbk. 

99 SIAP PT Sekawan Intipratama Tbk. 

100 SIMA PT Siwani Makmur Tbk. 

101 SIPD PT Siearad Produce Tbk. 

102 SKLT PT Sekar Laut Tbk. 

103 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk . 

104 SMGR PT Semen Gresik Tbk. 

105 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

106 SOBI PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 

107 SPMA PT Suparma Tbk. 

108 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. 

109 SRSN PT Indo Acitama Tbk. 

110 SSTM PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. 

111 STTP PT Siantar Top Tbk. 

112 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 

113 TBMS PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. 

114 TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 

115 TFCO PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. 

116 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

117 TKIM PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

118 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk. 
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119 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 

120 TRST PT Trias Sentosa Tbk. 

121 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk. 

122 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. 

123 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 

124 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk. 

125 UNTX PT Unitex Tbk. 

126 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

127 VOKS PT Voksel Electric Tbk. 

128 YPAS PT Yana Prima Hasta Persada Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 3 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Tidak Menerbitkan 

Laporan Auditan dan Annual Report Selama Periode 2011-2014 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

2 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

3 ALDO PT Alkindo Naratama Tbk. 

4 APLI PT Asiaplast Industries Tbk. 

5 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk. 

6 BATA PT Sepatu Bata Tbk. 

7 BRPT PT Barito Pasific Tbk. 

8 BTON PT Beton Jaya Manunggal Tbk. 

9 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk. 

10 CNTX PT Centex Tbk. 

11 DAVO PT Davomas Abadi Tbk. 

12 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

13 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk. 

14 EKAD PT Ekadharma International Tbk. 

15 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 

16 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. 

17 HDTX PT Pan Asia Indosyntec Tbk. 

18 IKAI PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk. 

19 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

20 ITMA PT Itamaraya Tbk. 

21 JKSW PT Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk. 

22 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
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23 MAIN PT Malindo Feedmill Tbk. 

24 MERK PT Merck Tbk. 

25 MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 

26 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 

27 MYRX PT Hanson International Tbk. 

28 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk. 

29 SCPI PT Schering Plough Indonesia Tbk. 

30 SIMA PT Siwani Makmur Tbk. 

31 SOBI PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 

32 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. 

33 STTP PT Siantar Top Tbk. 

34 TBMS PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. 

35 TFCO PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 4 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Tidak Menyajikan 

Informasi Secara Lengkap Sesuai dengan Kebutuhan Penelitian 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 

2 INDS PT Indospring Tbk. 

3 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk. 

4 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 5 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Tidak 

Melakukan Pergantian KAP Selama Periode 2011-2014 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADMG PT Polychem Indonesia Tbk. 

2 ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

3 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk. 

4 ASII PT Astra International Tbk. 

5 AUTO PT Astra Auto Part Tbk. 

6 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 
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7 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk. 

8 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

9 CTBN PT Citra Turbindo Tbk. 

10 DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

11 ERTX PT Eratex Djaya Tbk. 

12 ESTI PT Ever Shine Textile Industry Tbk. 

13 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

14 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 

15 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

16 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

17 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk. 

18 IMAS PT Indomobil Sukses International Tbk. 

19 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk. 

20 INDR PT Indo Rama Synthetic Tbk. 

21 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

22 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 

23 JECC PT Jembo Cable Company Tbk. 

24 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk. 

25 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 

26 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk. 

27 KICI PT Kedaung Indag Can Tbk. 

28 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 

29 KRAS PT Krakatau Steel Tbk. 

30 LION PT Lion Metal Works Tbk. 

31 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk. 

32 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk. 

33 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk. 

34 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 

35 MLIA PT Mulia Industrindo Tbk. 

36 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk. 

37 PTSN PT Prashida Aneka Niaga Tbk. 

38 PYFA PT Pyridam Farma Tbk. 

39 RMBA PT Bentoel International Investama Tbk. 

40 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

41 SIPD PT Siearad Produce Tbk. 

42 SKLT PT Sekar Laut Tbk. 

43 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk . 

44 SPMA PT Suparma Tbk. 

45 SRSN PT Indo Acitama Tbk. 

46 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 

47 TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 
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48 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk. 

49 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 

50 TRST PT Trias Sentosa Tbk. 

51 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk. 

52 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 6 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang Melakukan 

Pergantian KAP Secara Mandatory Selama Periode 2011-2014 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk. 

2 INKP PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

3 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

4 MYTX PT Apac Citra Centertex Tbk. 

5 POLY PT Asia Pasific Fibers Tbk. 

6 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. 

7 UNTX PT Unitex Tbk. 

8 VOKS PT Voksel Electric Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 7 

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Melakukan  

Pergantian KAP Secara Voluntary Selama Periode 2011-2014  

 

No. Kode  Nama Perusahaan 

1 ADES PT Akhasa Wira International Tbk. 

2 AKKU PT Alam Karya Unggul Tbk. 

3 ALKA PT Alakasa Industrindo Tbk. 

4 ARGO PT Argo Pantes Tbk. 

5 BIMA PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

6 BRNA PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 

7 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk. 

8 FPNI PT Lotte Chemical Titan Tbk. 

9 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk. 

10 INCI PT Intanwijaya Internasional Tbk. 
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11 INRU PT Toba Pulp Lestari Tbk. 

12 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

13 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 

14 KIAS PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. 

15 MBTO PT Martina Berto Tbk. 

16 NIKL PT Latinusa Tbk. 

17 NIPS PT Nipress Tbk. 

18 PBRX PT Pan Brothers Tbk. 

19 PRAS PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. 

20 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. 

21 SIAP PT Sekawan Intipratama Tbk. 

22 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

23 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

24 SSTM PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. 

25 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk. 

26 TKIM PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

27 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk. 

28 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 

29 YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk. 

 

 

LAMPIRAN 8 

Daftar Kategori KAP Besar dan Menengah 

 

No. Nama KAP Besar (Big 4) Kerjasama Internasional 

1 Haryanto, Sahari & Rekan PricewaterhouseCoopers 

2 Osman, Bing, Satrio & Rekan Deloitte Touche Tohmatsu 

3 Purwantono, Sarwoko & Sanjaya Ernst & Young Global 

4 Siddharta & Widjaja KPMG International 

Sumber: Soedibyo (2010) 

No. Nama KAP Menengah Kerjasama Internasional 

1 Aryanto, Amir Jusuf & Mawar RSM International 

2 Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang BKR International 

3 Hadori & Rekan HLB International 

4 Hendrawinata, Gani & Rekan Grant Thornton International 

5 Jimmy Budhi & Rekan Praxity AISBL 

6 Johan, Malonda, Astika & Rekan Baker Tilly International 

7 Kanaka Puradireja, Suhartono Nexia International 
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8 Kosasih & Nurdiyaman Geneva Group International 

9 Mulyamin, Sensi, Suryanto Moore Stephens International 

10 

Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & 

Rekan PKF International 

11 Rama Wendra Parker Randall International 

12 Tanubrata, Sutanto & Rekan BDO Global Coordination 

Sumber: Soedibyo (2010) 
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LAMPIRAN 9 

Daftar Pergantian KAP Secara Voluntary Perusahaan Sampel 

No. Kode 
Nama 

Perusahaan 
Tahun Nama KAP Kategori KAP 

Jenis 

Pergantian 

1 ADES 

Akasha Wira 

International 

Tbk 

2010 Johan Malonda Mustika & Rekan Menengah - 

2011 Johan Malonda Mustika & Rekan Menengah 0 

2012 Johan Malonda Mustika & Rekan Menengah 0 

2013 Johan Malonda Mustika & Rekan Menengah 0 

2014 BDO Tanubrata Yogi Sibarani Menengah 3 

2 AKKU 
Alam Karya 

Unggul Tbk 

2010 PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Menengah - 

2011 PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Menengah 0 

2012 BWP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 2 

2013 Moore Stephens Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Menengah 1 

2014 Moore Stephens Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Menengah 0 

3 ALKA 
Alakasa 

Industrindo Tbk 

2010 Grant Thornton Hendrawinata  Gani & Hidayat Menengah - 

2011 Johannes Patricia Juara & Rekan Kecil 2 

2012 Johannes Patricia Juara & Rekan Kecil 0 

2013 Johannes Patricia Juara & Rekan Kecil 0 

2014 Johannes Patricia Juara & Rekan Kecil 0 

4 ARGO 
Argo Pantes 

Tbk 

2010 DFK Anwar & Rekan  Kecil - 

2011 DFK Anwar & Rekan  Kecil 0 

2012 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 1 

2013 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 2 

2014 DFK Anwar, Sugiharto & Rekan Kecil 3 

5 BIMA 
Primarindo 

Asia 

2010 Sanusi, Supardi & Soegiharto Kecil - 

2011 Sanusi, Supardi & Soegiharto Kecil 0 
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Infrastructure 

Tbk 
2012 AF Rachman & Soetjipto WS. Kecil 3 

2013 AF Rachman & Soetjipto WS. Kecil 0 

2014 AF Rachman & Soetjipto WS. Kecil 0 

6 BRNA 

Mitrabahtera 

Segara Sejati 

Tbk 

2010 Grant Thornton Hendrawinata  Gani & Hidayat Menengah - 

2011 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 2 

2012 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

2013 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

2014 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

7 ETWA 

Eterindo 

Wahanatama 

Tbk 

2010 RSM AAJ Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Menengah - 

2011 Gani Mulyadi & Handayani Kecil 2 

2012 Gani Mulyadi & Handayani Kecil 0 

2013 Kosasih, Nurdiyaman, Tahjo & Rekan Menengah 1 

2014 Kosasih, Nurdiyaman, Tahjo & Rekan Menengah 0 

8 FPNI 
Titan Kimia 

Nusantara Tbk 

2010 KPMG Siddharta & Widjaja Besar - 

2011 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 3 

2012 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 0 

2013 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 0 

2014 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 0 

9 INAF Indofarma Tbk 

2010 Husni, Mucharam & Rasidi Kecil - 

2011 Husni, Mucharam & Rasidi Kecil 0 

2012 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 3 

2013 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

2014 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

10 INCI 

Intan Wijaya 

International 

Tbk 

2010 Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Kecil - 

2011 Hananta Budianto & Rekan Kecil 3 

2012 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 

2013 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 
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2014 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 

11 INRU 
Toba Pulp 

Lestari Tbk 

2010 Junaedi, Chairul dan Subyakto Kecil - 

2011 Junaedi, Chairul dan Subyakto Kecil 0 

2012 Junaedi, Chairul dan Subyakto Kecil 0 

2013 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 3 

2014 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 0 

12 KAEF 
Kimia Farma 

(Persero) Tbk 

2010 Grant Thornton Hendrawinata  Gani & Hidayat Menengah - 

2011 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 2 

2012 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

2013 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

2014 Kreston Hendrawinata Eddy & Siddharta  Kecil 0 

13 KBRI 

Kertas Basuki 

Rachmat 

Indonesia Tbk 

2010 Hananta Budianto & Rekan Kecil - 

2011 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 

2012 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 

2013 Hananta Budianto & Rekan Kecil 0 

2014 BDO Tanubrata Yogi Sibarani Menengah 1 

14 KIAS 

Keramika 

Indonesia 

Assosiasi, Tbk 

2010 Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Kecil - 

2011 Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Kecil 0 

2012 Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Kecil 0 

2013 Moore Stephens Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Menengah 1 

2014 Moore Stephens Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Menengah 0 

15 MBTO 
Martina Berto 

Tbk 

2010 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil - 

2011 BDO Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Menengah 1 

2012 BDO Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Menengah 0 

2013 BDO Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Menengah 0 

2014 BDO Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan Menengah 0 

16 NIKL PT. Latinusa 2010 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar - 
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Tbk 2011 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 0 

2012 KPMG Siddharta & Widjaja Besar 3 

2013 KPMG Siddharta & Widjaja Besar 0 

2014 KPMG Siddharta & Widjaja Besar 0 

17 NIPS Nippers Tbk 

2010 Muhaemin Kecil - 

2011 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 3 

2012 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 0 

2013 Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan Kecil 3 

2014 Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan Kecil 0 

18 PBRX 
Pan Brothers 

Tbk 

2010 PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Menengah - 

2011 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 3 

2012 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

2013 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

2014 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

19 PRAS 

Prima Alloy 

Steel Universal 

Tbk 

2010 Bismar, Multalib & Yunus Kecil - 

2011 PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Menengah 1 

2012 PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Menengah 0 

2013 Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah Kecil 2 

2014 Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah Kecil 0 

20 SCCO 

Supreme Cable 

Manufacturing 

and Commerce 

Tbk 

2010 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah - 

2011 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

2012 Crowe Horwath Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Menengah 3 

2013 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 3 

2014 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

21 SIAP 
Sekawan 

Intipratama Tbk 

2010 Drs. Basri Harjosumarto Kecil - 

2011 Drs. Basri Harjosumarto Kecil 0 

2012 Drs. Basri Harjosumarto Kecil 0 
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2013 Drs. Basri Harjosumarto Kecil 0 

2014 Djoko, Sidik & Indra Kecil 3 

22 SMGR 

Semen 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

2010 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar - 

2011 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 0 

2012 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 0 

2013 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 3 

2014 Delloitte Osman Bing Satrio & Rekan Besar 0 

23 SMSM 
Selamat 

Sempurna Tbk 

2010 Morison Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Kecil - 

2011 Rodl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra Kecil 3 

2012 Rodl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra Kecil 0 

2013 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 1 

2014 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar 0 

24 SSTM 

Sunson Textile 

Manufacture 

Tbk 

2010 KBS Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih Kecil - 

2011 KBS Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih Kecil 0 

2012 KBS Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih Kecil 0 

2013 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 1 

2014 BKR Int Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menengah 0 

25 TIRT 
Tirta Mahakam 

Resources Tbk 

2010 Joachim Sulistyo & Rekan Kecil - 

2011 Joachim Sulistyo & Rekan Kecil 0 

2012 KS Int Pieter, Uways & Rekan Kecil 3 

2013 KS Int Pieter, Uways & Rekan Kecil 0 

2014 KS Int Pieter, Uways & Rekan Kecil 0 

26 TKIM 

Pabrik Kertas 

Tjiwi Kimia 

Tbk 

2010 Mazars Tjiendradjaja & Handoko Tomo Kecil - 

2011 Mazars Tjiendradjaja & Handoko Tomo Kecil 0 

2012 Mazars Tjiendradjaja & Handoko Tomo Kecil 0 

2013 Mazars Tjiendradjaja & Handoko Tomo Kecil 0 

2014 Y. Santosa dan Rekan Kecil 3 
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27 UNIT 
Nusantara Inti 

Corpora Tbk 

2010 EY Purwantono, Suherman & Surja Besar - 

2011 Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Kecil 2 

2012 Drs. Imam Syafei & Rekan Kecil 3 

2013 Drs. Imam Syafei & Rekan Kecil 0 

2014 Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Kecil 3 

28 UNVR 
Unilever 

Indonesia Tbk 

2010 PWC Tanudiredja, Wibisana & Rekan Besar - 

2011 PWC Tanudiredja, Wibisana & Rekan Besar 0 

2012 PWC Tanudiredja, Wibisana & Rekan Besar 0 

2013 PWC Tanudiredja, Wibisana & Rekan Besar 0 

2014 KPMG Siddharta & Widjaja Besar 3 

29 YPAS 

Yanaprima 

Hastapersada 

Tbk 

2010 Morison Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Kecil - 

2011 Rodl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra Kecil 3 

2012 Rodl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra Kecil 0 

2013 Rodl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra Kecil 0 

2014 Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Kecil 3 

 

Keterangan: 

Jenis Pergantian   1 = Pergantian KAP Jenis Upgrade 

   2 = Pergantian KAP Jenis Downgrade 

   3 = Pergantian KAP Jenis Samegrade 
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LAMPIRAN 10 

Daftar Opini Audit Going Concern Perusahaan Sampel 

No. Kode  2010 2011 2012 2013 2014 

1 ADES 0 0 0 0 0 

2 AKKU 0 0 0 0 0 

3 ALKA 1 0 0 0 0 

4 ARGO 1 1 0 1 1 

5 BIMA 1 1 0 1 1 

6 BRNA 0 0 0 0 0 

7 ETWA 0 0 0 0 0 

8 FPNI 0 0 0 0 0 

9 INAF 0 0 0 0 0 

10 INCI 0 0 0 0 0 

11 INRU 0 0 0 0 0 

12 KAEF 0 0 0 0 0 

13 KBRI 1 1 1 1 0 

14 KIAS 0 0 0 0 0 

15 MBTO 0 0 0 0 0 

16 NIKL 0 0 0 0 0 

17 NIPS 0 0 0 0 0 

18 PBRX 0 0 0 0 0 

19 PRAS 0 0 0 0 0 

20 SCCO 0 0 0 1 0 

21 SIAP 0 0 0 0 0 

22 SMGR 0 0 0 0 0 

23 SMSM 0 0 0 0 0 

24 SSTM 0 0 1 1 1 

25 TIRT 0 0 0 0 0 

26 TKIM 0 0 0 0 0 

27 UNIT 1 0 0 0 0 

28 UNVR 0 0 0 0 0 

29 YPAS 0 0 0 0 0 

 

Keterangan: 0 = Tidak Menerima Opini Audit Going Concern 

  1 = Menerima Opini Audit Going Concern 
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LAMPIRAN 11 

Daftar Dewan Direksi Perusahaan Sampel 

No. Kode Tahun Nama Dewan Direksi Nilai No. Kode Tahun Nama Dewan Direksi Nilai 

1 ADES 

2010 Agoes S Wangsapoetra - 

16 NIKL 

2010 Ardhiman TA - 

2011 Agoes S Wangsapoetra 0 2011 Ardhiman TA 0 

2012 Agoes S Wangsapoetra 0 2012 Ardhiman TA 0 

2013 Martin Jimi 1 2013 Ardhiman TA 0 

2014 Martin Jimi 0 2014 Ardhiman TA 0 

2 AKKU 

2010 Jonathan Yuwono - 

17 NIPS 

2010 Ferry JR Tandiono - 

2011 Drs. Andreyanto Toemali 1 2011 Ferry JR Tandiono 0 

2012 Drs. Andreyanto Toemali 0 2012 Jackson Tandiono 1 

2013 Bambang Adhi Pratomo 1 2013 Jackson Tandiono 0 

2014 Bambang Adhi Pratomo 0 2014 Jackson Tandiono 0 

3 ALKA 

2010 Hilton Barki - 

18 PBRX 

2010 Ludijanto Setijo - 

2011 Hilton Barki 0 2011 Ludijanto Setijo 0 

2012 Hilton Barki 0 2012 Ludijanto Setijo 0 

2013 Hilton Barki 0 2013 Ludijanto Setijo 0 

2014 Hilton Barki 0 2014 Ludijanto Setijo 0 

4 ARGO 

2010 Chan Wing Wah - 

19 PRAS 

2010 Djoko Sutrisno - 

2011 Gunarso Budiman 0 2011 Djoko Sutrisno 0 

2012 Gunaro Budiman 1 2012 Djoko Sutrisno 0 

2013 Gunarso Budiman 0 2013 Djoko sutrisno 0 

2014 Deepak Anand 0 2014 Djoko Sutrisno 0 

5 BIMA 
2010 Bambang Setiyono - 

20 SCCO 
2010 Elly Soepono - 

2011 Bambang Setiyono 0 2011 Elly Soepono 0 
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2012 Bambang Setiyono 0 2012 Elly Soepono 0 

2013 Bambang Setiyono 0 2013 Elly Soepono 0 

2014 Bambang Setiyono 0 2014 Elly Soepono 0 

6 BRNA 

2010 Lim Eng Khim - 

21 SIAP 

2010 Onny Soendjaja - 

2011 Lim Eng Khim 0 2011 Onny Soendjaja 0 

2012 Lim Eng Khim 0 2012 Onny Soendjaja 0 

2013 Lim Eng Khim 0 2013 Onny Soendjaja 0 

2014 Dedi Happy Hardi 1 2014 M. Suluhuddin Noor 1 

7 ETWA 

2010 Immanuel Sutarto - 

22 SMGR 

2010 Dwi Soetjipto - 

2011 Immanuel Sutarto 0 2011 Dwi oetjipto 0 

2012 Immanuel Sutarto 0 2012 Dwi Soetjipto 0 

2013 Immanuel Sutarto 0 2013 Dwi Soetjipto 0 

2014 Immanuel Sutarto 0 2014 Amat Pria Darma 1 

8 FPNI 

2010 David Tsung-Hung Chao - 

23 SMSM 

2010 Eddy Hartono - 

2011 Lee Hyung shik 1 2011 Eddy Hartono 0 

2012 Lee Hyung hik 0 2012 Eddy Hartono 0 

2013 Park Beonjin 1 2013 Eddy Hartono 0 

2014 Yoon sungku 1 2014 Eddy Hartono 0 

9 INAF 

2010 Placidu sudibyo - 

24 SSTM 

2010 Purnawan Suriadi - 

2011 Djakfarudin Junus 1 2011 Purnawan Suriadi 0 

2012 Djakfarudin Junus 0 2012 Purnawan Suriadi 0 

2013 Elfiano Rizaldi 1 2013 Purnawan Suriadi 0 

2014 Arief Budiman 1 2014 Purnawan Suriadi 0 

10 INCI 

2010 H. Ong Triyono, SE - 

25 TIRT 

2010 Lim Gunawan Hariyanto - 

2011 H. Ong Triyono, SE 0 2011 Lim Gunawan Hariyanto 0 

2012 Recsonlye Sitorus, MBA 1 2012 Lim Gunawan Hariyanto 0 

2013 Recsonlye Sitorus, MBA 0 2013 Djohan urja Putra 1 
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2014 Recsonlye Sitorus, MBA 0 2014 Djohan Surja Putra 0 

11 INRU 

2010 Subhash Chande Paruthi - 

26 TKIM 

2010 Yudi Setiawan Lin - 

2011 Subhash Chander Paruthi 0 2011 Yudi Setiawan Lin 0 

2012 Subhash Chander Paruthi 0 2012 Yudi setiawan Lin 0 

2013 Benjamin Joseph Mitai 1 2013 Yudi Setiawan Lin 0 

2014 Benjamin Joseph Mitai 0 2014 Lu Teng Wei 1 

12 KAEF 

2010 M Syamul Arifin - 

27 UNIT 

2010 Prianto Paseru - 

2011 M Syamsul Arifin 1 2011 Prianto Paseru 0 

2012 Rusdi Rosman 1 2012 Prianto Paseru 0 

2013 Rusdi Rosman 0 2013 Prianto Paseru 0 

2014 Rusdi Rosman 0 2014 Gunawan Taslim 1 

13 KBRI 

2010 Glenn M.S. Yusuf - 

28 UNVR 

2010 Maurist Daniel RL - 

2011 Gani Bustan 1 2011 Maurist Daniel RL 0 

2012 Gani Bustan 0 2012 Maurist Daniel RL 0 

2013 Gani Bustan 0 2013 Maurist Daniel RL 0 

2014 Sonie Budi Wijaya 1 2014 Hermant Bakshi 1 

14 KIAS 

2010 Rico Susilo - 

29 YPAS 

2010 Ishadi - 

2011 Cherdsak Niyomsilpa 1 2011 Ishadi 0 

2012 Cherdsak Niyomsilpa 0 2012 Ishadi 0 

2013 Pramoth Phromaue 1 2013 Ishadi 0 

2014 Pramoth Phromaue 0 2014 Ishadi 0 

15 MBTO 

2010 Bryan David Emil - 

2011 Bryan David Emil 0 

2012 Bryan David Emil 0 

2013 Bryan David Emil 0 

2014 Bryan David Emil 0 

   

Keterangan 0 = Tidak Melakukan Pergantian Manajemen 

  1 = Melakukan Pergantian Manajemen 
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LAMPIRAN 12 

Hasil Scoring Kualitas Komite Audit 

No. Kode 
Nama 

Perusahaan 
Tahun 

KKA 
Score 

Good Fair `Poor 

1 ADES 

Akasha Wira 

International 

Tbk 

2011 18 6 0 24 

2012 20 6 0 26 

2013 23 2 1 26 

2014 23 2 1 26 

2 AKKU 
Alam Karya 

Unggul Tbk 

2011 16 6 2 24 

2012 16 6 2 24 

2013 16 6 2 24 

2014 16 6 2 24 

3 ALKA 

Alakasa 

Industrindo 

Tbk 

2011 23 4 0 27 

2012 23 4 0 27 

2013 23 4 0 27 

2014 23 4 0 27 

4 ARGO 
Argo Pantes 

Tbk 

2011 15 4 4 23 

2012 15 4 4 23 

2013 15 4 4 23 

2014 15 4 4 23 

5 BIMA 

Primarindo 

Asia 

Infrastructure 

Tbk 

2011 22 2 2 26 

2012 22 2 2 26 

2013 22 2 2 26 

2014 22 2 2 26 

6 BRNA 

Mitrabahtera 

Segara Sejati 

Tbk 

2011 16 6 2 24 

2012 16 6 2 24 

2013 16 6 2 24 

2014 21 4 1 26 

7 ETWA 

Eterindo 

Wahanatama 

Tbk 

2011 14 4 4 22 

2012 17 4 3 24 

2013 17 4 3 24 

2014 21 4 1 26 

8 FPNI 
Titan Kimia 

Nusantara Tbk 

2011 16 4 3 23 

2012 19 2 3 24 

2013 19 2 3 24 

2014 19 4 2 25 

9 INAF Indofarma Tbk 
2011 27 0 1 28 

2012 22 2 2 26 
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2013 22 2 2 26 

2014 19 4 2 25 

10 INCI 

Intan Wijaya 

International 

Tbk 

2011 14 6 3 23 

2012 14 6 3 23 

2013 14 6 3 23 

2014 14 6 3 23 

11 INRU 
Toba Pulp 

Lestari Tbk 

2011 17 4 3 24 

2012 17 4 3 24 

2013 17 4 3 24 

2014 17 2 4 23 

12 KAEF 
Kimia Farma 

(Persero) Tbk 

2011 22 2 2 26 

2012 21 4 1 26 

2013 19 4 2 25 

2014 19 4 2 25 

13 KBRI 

Kertas Basuki 

Rachmat 

Indonesia Tbk 

2011 19 4 2 25 

2012 19 4 2 25 

2013 16 6 2 24 

2014 19 4 2 25 

14 KIAS 

Keramika 

Indonesia 

Assosiasi, Tbk 

2011 6 2 9 17 

2012 22 2 2 26 

2013 22 2 2 26 

2014 22 2 2 26 

15 MBTO 
Martina Berto 

Tbk 

2011 21 2 2 25 

2012 21 2 2 25 

2013 21 2 2 25 

2014 21 2 2 25 

16 NIKL 
PT. Latinusa 

Tbk 

2011 23 0 3 26 

2012 23 0 3 26 

2013 25 0 2 27 

2014 25 0 2 27 

17 NIPS Nippers Tbk 

2011 13 2 6 21 

2012 13 2 6 21 

2013 15 4 4 23 

2014 15 4 4 23 

18 PBRX 
Pan Brothers 

Tbk 

2011 22 2 2 26 

2012 22 2 2 26 

2013 22 2 2 26 

2014 22 2 2 26 

19 PRAS Prima Alloy 2011 19 4 2 25 
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Steel Universal 

Tbk 
2012 19 4 2 25 

2013 17 4 3 24 

2014 17 4 3 24 

20 SCCO 

Supreme Cable 

Manufacturing 

and Commerce 

Tbk 

2011 19 4 2 25 

2012 19 4 2 25 

2013 19 4 2 25 

2014 19 4 2 25 

21 SIAP 

Sekawan 

Intipratama 

Tbk 

2011 12 4 5 21 

2012 12 4 5 21 

2013 12 4 5 21 

2014 12 6 4 22 

22 SMGR 

Semen 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

2011 26 2 0 28 

2012 26 2 0 28 

2013 26 2 0 28 

2014 29 0 0 29 

23 SMSM 
Selamat 

Sempurna Tbk 

2011 16 4 3 23 

2012 16 4 3 23 

2013 16 4 3 23 

2014 16 4 3 23 

24 SSTM 

Sunson Textile 

Manufacture 

Tbk 

2011 16 6 2 24 

2012 16 6 2 24 

2013 16 6 2 24 

2014 16 6 2 24 

25 TIRT 
Tirta Mahakam 

Resources Tbk 

2011 21 4 1 26 

2012 21 4 1 26 

2013 21 4 1 26 

2014 21 4 1 26 

26 TKIM 

Pabrik Kertas 

Tjiwi Kimia 

Tbk 

2011 20 2 3 25 

2012 20 2 3 25 

2013 17 4 3 24 

2014 17 4 3 24 

27 UNIT 
Nusantara Inti 

Corpora Tbk 

2011 16 6 2 24 

2012 16 6 2 24 

2013 16 6 2 24 

2014 16 6 2 24 

28 UNVR 
Unilever 

Indonesia Tbk 

2011 14 6 3 23 

2012 14 6 3 23 

2013 14 6 3 23 

2014 14 6 3 23 
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29 YPAS 

Yanaprima 

Hastapersada 

Tbk 

2011 19 4 2 25 

2012 15 4 4 23 

2013 15 4 4 23 

2014 17 4 3 24 

 

 

LAMPIRAN 13 

Hasil Tabulasi Data Keseluruhan 

No. Kode 
Nama 

Perusahaan 
Tahun 

X1 X2 Z Y 

OAGC 

(t-1) 

PMAN    

(t:t-1) 

KKA  

(t) 

PKAP      

(t:t-1) 

1 ADES 
Akasha Wira 

International Tbk 

2011 0 0 24 0 

2012 0 0 26 0 

2013 0 1 26 0 

2014 0 0 26 3 

2 AKKU 
Alam Karya 

Unggul Tbk 

2011 0 1 24 0 

2012 0 0 24 2 

2013 0 1 24 1 

2014 0 0 24 0 

3 ALKA 
Alakasa 

Industrindo Tbk 

2011 1 0 27 2 

2012 0 0 27 0 

2013 0 0 27 0 

2014 0 0 27 0 

4 ARGO Argo Pantes Tbk 

2011 1 0 23 0 

2012 1 1 23 1 

2013 0 0 23 2 

2014 1 0 23 3 

5 BIMA 
Primarindo Asia 

Infrastructure Tbk 

2011 1 0 26 0 

2012 1 0 26 3 

2013 0 0 26 0 

2014 1 0 26 0 

6 BRNA 
Mitrabahtera 

Segara Sejati Tbk 

2011 0 0 24 2 

2012 0 0 24 0 

2013 0 0 24 0 

2014 0 1 26 0 

7 ETWA 
Eterindo 

Wahanatama Tbk 

2011 0 0 22 2 

2012 0 0 24 0 
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2013 0 0 24 1 

2014 0 0 26 0 

8 FPNI 
Titan Kimia 

Nusantara Tbk 

2011 0 1 23 3 

2012 0 0 24 0 

2013 0 1 24 0 

2014 0 1 25 0 

9 INAF Indofarma Tbk 

2011 0 1 28 0 

2012 0 0 26 3 

2013 0 1 26 0 

2014 0 1 25 0 

10 INCI 
Intan Wijaya 

International Tbk 

2011 0 0 23 3 

2012 0 1 23 0 

2013 0 0 23 0 

2014 0 0 23 0 

11 INRU 
Toba Pulp Lestari 

Tbk 

2011 0 0 24 0 

2012 0 0 24 0 

2013 0 1 24 3 

2014 0 0 23 0 

12 KAEF 
Kimia Farma 

(Persero) Tbk 

2011 0 1 26 2 

2012 0 1 26 0 

2013 0 0 25 0 

2014 0 0 25 0 

13 KBRI 

Kertas Basuki 

Rachmat 

Indonesia Tbk 

2011 1 1 25 0 

2012 1 0 25 0 

2013 1 0 24 0 

2014 1 1 25 1 

14 KIAS 

Keramika 

Indonesia 

Assosiasi, Tbk 

2011 0 1 17 0 

2012 0 0 26 0 

2013 0 1 26 1 

2014 0 0 26 0 

15 MBTO Martina Berto Tbk 

2011 0 0 25 1 

2012 0 0 25 0 

2013 0 0 25 0 

2014 0 0 25 0 

16 NIKL PT. Latinusa Tbk 

2011 0 0 26 0 

2012 0 0 26 3 

2013 0 0 27 0 

2014 0 0 27 0 

17 NIPS Nippers Tbk 2011 0 0 21 3 
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2012 0 1 21 0 

2013 0 0 23 3 

2014 0 0 23 0 

18 PBRX Pan Brothers Tbk 

2011 0 0 26 3 

2012 0 0 26 0 

2013 0 0 26 0 

2014 0 0 26 0 

19 PRAS 
Prima Alloy Steel 

Universal Tbk 

2011 0 0 25 1 

2012 0 0 25 0 

2013 0 0 24 2 

2014 0 0 24 0 

20 SCCO 

Supreme Cable 

Manufacturing 

and Commerce 

Tbk 

2011 0 0 25 0 

2012 0 0 25 3 

2013 0 0 25 3 

2014 1 0 25 0 

21 SIAP 
Sekawan 

Intipratama Tbk 

2011 0 0 21 0 

2012 0 0 21 0 

2013 0 0 21 0 

2014 0 1 22 3 

22 SMGR 
Semen Indonesia 

(Persero) Tbk 

2011 0 0 28 0 

2012 0 0 28 0 

2013 0 0 28 3 

2014 0 1 29 0 

23 SMSM 
Selamat Sempurna 

Tbk 

2011 0 0 23 3 

2012 0 0 23 0 

2013 0 0 23 1 

2014 0 0 23 0 

24 SSTM 
Sunson Textile 

Manufacture Tbk 

2011 0 0 24 0 

2012 0 0 24 0 

2013 1 0 24 1 

2014 1 0 24 0 

25 TIRT 
Tirta Mahakam 

Resources Tbk 

2011 0 0 26 0 

2012 0 0 26 3 

2013 0 1 26 0 

2014 0 0 26 0 

26 TKIM 
Pabrik Kertas 

Tjiwi Kimia Tbk 

2011 0 0 25 0 

2012 0 0 25 0 

2013 0 0 24 0 

2014 0 1 24 3 
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27 UNIT 
Nusantara Inti 

Corpora Tbk 

2011 1 0 24 2 

2012 0 0 24 3 

2013 0 0 24 0 

2014 0 1 24 3 

28 UNVR 
Unilever 

Indonesia Tbk 

2011 0 0 23 0 

2012 0 0 23 0 

2013 0 0 23 0 

2014 0 1 23 3 

29 YPAS 
Yanaprima 

Hastapersada Tbk 

2011 0 0 25 3 

2012 0 0 23 0 

2013 0 0 23 0 

2014 0 0 24 3 

 

 

LAMPIRAN 14 

Hasil Olah Data Menilai Keseluruhan Model dengan SPSS 

Model 1 
Model Fitting Information 

Model Model Fitting 

Criteria 

Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 37,399    

Final 29,939 7,460 6 ,280 

 

Model 2 
Model Fitting Information 

Model Model Fitting 

Criteria 

Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 

Likelihood 

Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 114,151    

Final 93,943 20,208 15 ,164 

 

 

 



183 
 

 

LAMPIRAN 15 

Hasil Olah Data Koefisien Determinasi dengan SPSS 

Model 1 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,062 

Nagelkerke ,072 

McFadden ,033 

 

Model 2 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,160 

Nagelkerke ,186 

McFadden ,089 

 

 

LAMPIRAN 16 

Hasil Olah Data Menguji Kelayakan Model dengan SPSS 

Model 1 
Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 2,324 3 ,508 

Deviance 2,903 3 ,407 

 

Model 2 
Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 89,488 54 ,002 

Deviance 53,998 54 ,474 
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LAMPIRAN 17 

Hasil Olah Data Uji Multikolinieritas dengan SPSS 

Model 1 
Coefficient Correlations

a
 

Model PMAN OAGC 

1 

Correlations 
PMAN 1,000 ,022 

OAGC ,022 1,000 

Covariances 
PMAN ,075 ,002 

OAGC ,002 ,116 

a. Dependent Variable: PKAP 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) OAGC PMAN 

1 

1 1,673 1,000 ,18 ,12 ,15 

2 ,854 1,399 ,00 ,66 ,31 

3 ,472 1,882 ,81 ,22 ,53 

a. Dependent Variable: PKAP 

 

 

 

Model 2 
Coefficient Correlations

a
 

Model AbsX2_Z Zscore 

(OAGC) 

Zscore 

(KKA) 

Zscore 

(PMAN) 

AbsX1_Z 

2 

Correlations 

AbsX2_Z 1,000 ,343 ,191 -,511 -,502 

Zscore(OAGC) ,343 1,000 ,126 -,070 -,687 

Zscore(KKA) ,191 ,126 1,000 -,029 -,213 

Zscore(PMAN) -,511 -,070 -,029 1,000 ,122 

AbsX1_Z -,502 -,687 -,213 ,122 1,000 

Covariances 

AbsX2_Z ,028 ,009 ,004 -,012 -,016 

Zscore(OAGC) ,009 ,025 ,002 -,001 -,021 

Zscore(KKA) ,004 ,002 ,014 ,000 -,005 

Zscore(PMAN) -,012 -,001 ,000 ,018 ,003 

AbsX1_Z -,016 -,021 -,005 ,003 ,037 

a. Dependent Variable: PKAP 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,795 ,226  3,517 ,001   

Zscore(OAGC) ,207 ,157 ,169 1,321 ,189 ,528 1,895 

Zscore(KKA) -,016 ,117 -,013 -,137 ,891 ,941 1,062 

AbsX1_Z -,326 ,193 -,239 -1,693 ,093 ,435 2,300 

Zscore(PMAN) -,059 ,135 -,048 -,437 ,663 ,712 1,405 

AbsX2_Z ,324 ,167 ,247 1,938 ,055 ,535 1,868 

a. Dependent Variable: PKAP 

 

 

LAMPIRAN 18 

Hasil Olah Data Matrik Klasifikasi Dengan SPSS 

Model 1 
Classification 

Observed Predicted 

,00 1,00 2,00 3,00 Percent Correct 

,00 76 0 0 0 100,0% 

1,00 9 0 0 0 0,0% 

2,00 8 0 0 0 0,0% 

3,00 23 0 0 0 0,0% 

Overall Percentage 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65,5% 

 

Model 2 
Classification 

Observed Predicted 

,00 1,00 2,00 3,00 Percent Correct 

,00 73 1 0 2 96,1% 

1,00 9 0 0 0 0,0% 

2,00 7 0 0 1 0,0% 

3,00 22 0 0 1 4,3% 

Overall Percentage 95,7% 0,9% 0,0% 3,4% 63,8% 
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LAMPIRAN 19 

Hasil Olah Data Estimasi Parameter Dengan SPSS 

Model 1 
Parameter Estimates 

PKAP
a
 B Std. 

Error 

Wald df Sig. Exp(B) 90% Confidence Interval 

for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1,00 

Intercept -,048 ,870 ,003 1 ,956    

[OAGC=,00] -1,533 ,824 3,463 1 ,063 ,216 ,056 ,837 

[OAGC=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN=,00] -1,259 ,752 2,801 1 ,094 ,284 ,082 ,979 

[PMAN=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

2,00 

Intercept -1,823 1,271 2,056 1 ,152    

[OAGC=,00] -1,021 ,900 1,287 1 ,257 ,360 ,082 1,583 

[OAGC=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN=,00] ,499 1,112 ,201 1 ,654 1,646 ,264 10,248 

[PMAN=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

3,00 

Intercept -1,094 ,910 1,444 1 ,229    

[OAGC=,00] ,192 ,831 ,053 1 ,818 1,211 ,309 4,748 

[OAGC=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

[PMAN=,00] -,356 ,556 ,410 1 ,522 ,700 ,281 1,748 

[PMAN=1,00] 0
b
 . . 0 . . . . 

a. The reference category is: ,00. 

b. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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Model 2 
Parameter Estimates 

PKAP
a
 B Std. 

Error 

Wald df Sig. Exp(B) 90% Confidence Interval 

for Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1,00 

Intercept -1,604 ,839 3,649 1 ,056    

ZOAGC ,772 ,519 2,215 1 ,137 2,164 ,922 5,080 

ZPMAN ,825 ,496 2,767 1 ,096 2,281 1,009 5,155 

ZKKA -,433 ,510 ,721 1 ,396 ,648 ,280 1,501 

AbsX1_Z -,390 ,623 ,393 1 ,531 ,677 ,243 1,884 

AbsX2_Z -,443 ,626 ,501 1 ,479 ,642 ,230 1,797 

2,00 

Intercept -,319 1,148 ,077 1 ,781    

ZOAGC 1,414 ,686 4,251 1 ,039 4,113 1,331 12,709 

ZPMAN ,332 ,692 ,230 1 ,632 1,393 ,446 4,353 

ZKKA ,038 ,768 ,002 1 ,961 1,039 ,294 3,672 

AbsX1_Z -1,642 ,893 3,386 1 ,066 ,194 ,045 ,840 

AbsX2_Z -,748 ,995 ,564 1 ,453 ,473 ,092 2,434 

3,00 

Intercept -1,481 ,479 9,549 1 ,002    

ZOAGC ,327 ,369 ,784 1 ,376 1,387 ,755 2,545 

ZPMAN -,319 ,382 ,696 1 ,404 ,727 ,388 1,363 

ZKKA ,010 ,248 ,002 1 ,966 1,011 ,672 1,519 

AbsX1_Z -,804 ,508 2,501 1 ,114 ,448 ,194 1,033 

AbsX2_Z ,917 ,451 4,131 1 ,042 2,501 1,191 5,250 

a. The reference category is: ,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


