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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor Switching adalah pergantian auditor maupun kantor Akuntan Publik

(KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Auditor Switching merupakan salah

satu solusi perusahaan untuk mendapatkan kecepercayaan lebih masyarakat

dengan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi

objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang

memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan sosial. Setiap perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

independen atau kantor akuntan publik (KAP) kepada pihak internal maupun

pihak eksternal. Laporan keuangan merupakan saran komunikasi informasi

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Pihak eksternal seperti

investor dan pemegang saham memiliki keraguan dengan informasi yang

disajikan oleh manajemen karena adanya asimetrs informasi antara

principal(pemegang saham) dan agent(manajemen). Maka dari itu dibutuhkan

auditor sebagai pihak ketiga yang independen dan objektif untuk memeriksa dan

menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan

oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran

mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan

ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Audit
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dapat meningkatkan nilai suatu laporan keuangan karena melakukan pemeriksaan

secara objektif dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah

disajikan pihak manajemen perusahaan.

Kewajaran informasi dari laporan keuangan yang perlu dilakukan

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen, di sini auditor dituntut

untuk bersifat objektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh

manajemen dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Auditor merupakan

pihak ketiga yang independen, auditor bertanggung jawab atas informasi yang

diberikan kepada investor, walaupun akuntan publik itu sendiri dibayar oleh klien,

dalam hal perusahaan

Menurut PSA 1 (SA 110) menyatakan bahwa

1Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan
menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai
mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji
material, yang disebabkan oleh kesalahan atau pun kecurangan,
auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun
bukan absolute bahwa salah saji material telah dideteksi.

2Auditor merupakan pihak  ketiga yang independen, auditor
bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada investor,
walaupun akuntan publik itu sendiri dibayar oleh klien.suatu akuntan
publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang
melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non
komersial.

Auditor independen dianggap mampu membuat keputusan yang independen

pula, sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Adanya hubungan

1PSA 1(SA 110), “Jasa Audit dan Assurance pendekatan Terpadu (Adaptasi
Indonesia)”, Buku 1 Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011. Hal 105b

2 Murni Indaharini, Skripsi: “ Faktor-faktor yang mempengaruhi Auditor Switching”,
Universitas Stikubank, Semarang, 2018, hal 4
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agensi di antara investor dan perusahaan menyebabkan adanya kebutuhan atas

pihak ketiga yang independen, yang tidak berpihak pada agent maupun principal.

Keberadaan akuntan publik di sini harus independen karena untuk kepentingan

pemberian informasi yang tentu saja mempengaruhi image dari profesi itu sendiri.

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya maka

perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah

peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan

untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik lagi dan menegak kan

indepedensi auditor. Di Indonesia rotasi audit diatur dalam peraturan Nomor

20/2015 pasal 11 yaitu: Fungsi audit dalam menjaga kepercayaan publik dan

untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkain ketentuan, profesi

auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan potensial. Karena adanya kewajiban rotasi

audit tersebut, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan auditor

switching.

Auditor switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh

perusahaan klien akibat adanya  kewajiban rotasi audit. Auditor switching dapat

terjadi secara mendatory (wajib) maupun secara voluntary (sukarela), pergantian

auditor secara mandatory terjadi jika perusahaan mengganti KAP yang telah

mengaudit perusahaan selama masa yang telah ditetapkan maka tidak perlu

dipertanyakan lagi, karena hal tersebut bersifat memaksa dan perusahaan

melakukan hal ini karena ingin mematuhi peraturan wajib yang telah ditetapkan

dan berlaku di Indonesia. Sebaliknya, jika pergantian auditor dilakukan secara
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voluntary yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan pada

pihak-pihak diluar perusahaan terutama investor. Oleh karena itu, menjadi penting

untuk diketahui oleh auditor mengenai faktor yang menjadi penyebab klien

melakukan pergantian KAP secara voluntary. Manajemen lebih sering mengganti

auditornya karen faktor kepercayaan. Manajemen akan memberhentikan

auditornya secara voluntary apabila auditor tersebut tidak dapat memberikan opini

yang diharapkan perusahaan dan akan mencari KAP yang selaras dengan

kebutuhan perusahaannya. Maka dari itu semakin selaras KAP dengan kebijakan

dan pelaporan akuntansi suatu perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk

mengganti KAP semakin kecil. Sebaliknya, jika KAP tidak dapat memenuhi

tuntunan pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar

perusahaan akan mengganti auditor atau KAP-nya.

Perusahaan dalam melakukan auditor switching dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain ialah audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan

perusahaan,financial distress, ukuran KAP, persentase ROA, ukuran klien, opini

audit, free audit.

Faktor yang pertama untuk mempengaruhi auditor switching adalah Audit

Delay. Audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk

mengaudit laporan mengenai kinerja keuangan perusahaan dimulai dari tanggal

tutup sampai dengan tanggal opini audit ditandatangani oleh auditor.
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Menurut Ashton  dalam halim menyatakan bahwa

3Audit delay adalah “lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur
dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikan
laporan auditor independen”.

4Menurut Subekti  yang menyatakan bahwa Audit delay

Audit delay merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam
menyelesaikan auditnya. Dengan kata lain audit delay disini
diasumsikan sebagai jumlah hari dan akhir periode tahun buku sebuah
perusahaan hingga ditandatanginya laporan keuangan yang telah di
audit sebagai akhir dari standar pekerjaan lapangan yang dilakukan.

Audit delay mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor switching.

Karena umumnya perusahaan yang mengalami audit delay ditahun sebelumnya

berpeluang tinggi untuk melakukan auditor switching. Audit delay dapat

mempengaruhi keputusan investor karena mereka menginginkan informasi

mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor

independen mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan

oleh auditor. Hal ini mengakibat kan informasi akuntansi yang terdapat dalam

laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Akibat perusahaan akan

terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukkung kegiatan

operasional. Dalam penelitian Astrini (2013) mengatakan bahwa audit delay tidak

berpengaruh terhadap auditor switching Berbanding terbalik dalam penelitian

Pawitri (2015)  yang meneliti tentang auditor switching dengan beberapa variabel

3 Ashton, R.H., Willington, J.J, “ An Empirical  Analysis of Audit Delay”. Journal of
Accounting, Vol 25 No.2

4 Subekti, Skripsi : “Pengaruh audit Delay, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan”,
Universitas udayana
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independen seperti pergantian manajemen, audit delay, dan opini audit terhadap

auditor switching dimana hasilnya audit delay berpengaruh terhadap auditor

switching. Hal tersebut akan memungkinkan perusahaan mengganti auditornya,

Audit delay bepengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching.

Faktor kedua untuk mempengaruhi auditor switching adalah Pergantian

Manajemen. Manajemen memiliki peranan penting dalam memilih auditor yang

akan memeriksa perusahaannya. Jika manajemen menilai auditor tidak kompeten

dalam melaksanakan tugasnya, tentu akan membuat membuat manajemen berpikir

untuk melakukan auditor switching. Pergantian manajemen merupakan pergantian

direksi perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang

saham atau berhenti karena kemauannya sendiri pergantian manajemen

memungkinkan manajer baru memilih auditor yang memiliki hubungan baik

dengan perusahaan ataupun memlih auditor dapat menaati kebijakan-kebijakan

dan praktik akuntansi perusahaan.

Menurut Nikholas pengertian pergantian manajemen bisa dibagi menjadi tiga,

diantaranya :

1. Pergantian manajemen yaitu, tugas pengelolaan perubahan yang

akan dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun

perubahan yang tidak direncanakan.

2. Pergantian manajemen yaitu praktek professional, dimana praktisi

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of

change.
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3. Pergantian manajemen yaitu, suatu ilmu yang didalamnya terdiri dari

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional.

Selain itu perusahaan akan mencari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Jika hal itu tidak terpenuhi,

maka kemungkinan besar perusahaan akan mennganti auditornya. Manajemen

akan mencari auditor yang dapat sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan praktik

akuntansi yang manajemen baru terapkan.dalam penelitian Wijaya (2011)  yang

menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor

switching. Pergantian manajemen berpengaruh terhadap Voluntary Auditor

Switching.

Faktor ketiga untuk mempengaruhi auditor switching adalah pertumbuhan

perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan hal penting bagi

perusahaan karena menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi

investor untuk membuat keputusan. Pertumbuhan perusahaan diukur  dengan

tingkat penjualan perusahaan, dimana penjualan ialah aktivitas utama perusahaan,

sehingga disaat pertumbuhan perusahaan meningkat, maka perusahaan akan

cenderung mempertahankan KAP dibanding ketika pertumbuhan perusahaan

rendah. Hal ini disebabkan karena ketika bisnis sedang bertumbuh, permintaan

untuk indepensi lebih tinggi dan perusahaan audit yang berkualitas untuk dapat

mengurangi biaya keagenan serta memberikan layanan non-audit yang dibutuhkan

untuk meningkatkan perluasan perusahaan. Dalam penelitian Chadegani (2011)

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor
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switching sedangkan dalam penelitian Pawitri (2015) menyatakan bahwa

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching.

Brigham dan Houston  menyatakan bahwa

5“pertumbuhan perusahaan adalah perubahan (peningkatan atau
penurunan) total asset yang dimiliki perusahaan”.

Namun dalam melaksanakan tugasnya, auditor umumnya sering

menghadapi masalah substansial karena mereka berpegang teguh dengan prinsip

profesonalitas tetapi disaat yang sama auditor juga dituntut untuk mengikuti

keinginan manajemen. Dalam melakukan audit, seorang auditor dituntut untuk

dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan perilaku akuntan yang telah diatur

dalam Kode Etik Akuntan Publik, SPAP dan PSAK. Dalam SPAP auditor

diharuskan bersikap independen, yaitu tidak mudah terpengaruh, karena ia

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Karena dalam

melaksanakan proses audit, auditor perlu melakukan pemeriksaan terhadap

laporan keuangan dengan harus mempertahankan indepedensi, objektivitas dan

integritas. Hubungan yang panjang umumnya dapat menyebabkan auditor

memiliki kecenderungan kehilangan indepedensinya, karena semakin tinggi

keterikatan auditor dengan klien, semakin tinggi pula kemungkinan auditor

membiarkan klien untuk memilih metode akuntansi yang menguntungkan bagi

perusahaan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 adalah

6Tentang ’Jasa Akuntan Publik’ pasal 6 Peraturan ini menyebutkan
bahwa tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan

5 Brigham dan Houston(2009). ” Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, ukuran KAP
dalam auditor Switching”, Jurnal Penelitian hal 10
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pada sebuah perusahaan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan
Publik) paling lama yaitu 5 tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut.
Lalu pada pasal 3 ayat 2 berisi tentang bahwa KAP dan akuntan publik
boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit kepada klien yang diatas.

Tingkat pertumbuhan perusahaan yang semakin tinggi, membutuhkan KAP

yang mampu memenuhi perusahaan. jika KAP tersebut tidak memenuhi

kebutuhan perusahaan, maka perusahaan kemungkinan akan mengganti KAP.

Hasil penelitian dari Wijaya menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap Voluntary Auditor

Switching.

Fenomena auditor switching telah ditemukan bahwa memiliki implikasi

terhadap kredibilitas nilai sebuah laporan keuangan dan biaya monitoring dari

aktivitas manajemen. Ada juga kemungkinan yang terjadi dalam pergantian

auditor secara voluntary yaitu akuntan publik mengundurkan diri dari penugasan

yang diterimanya atau perusahaan yang memang ingin mengganti akuntan publik

atas jasa yang diberikan.

perusahaan bebas untuk memilih auditor mereka sendiri namun perusahaan

tersebut harus memahami faktor-faktor apa saja yang nantinya akan

mempengaruhi pilihan atas auditor dan keputusan untuk mengganti auditor.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Pawitri (2015) meneliti tentang

hubungan Auditor Switching dengan beberapa variabel independen seperti

6 Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2015 “Peraturan Jasa akuntan publik, E-
Journal, Pernyataan Standar Akuntansi.
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pergantian manajemen, audit delay, opini audit, dan reputasi audit terhadap

voluntary auditor switching. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya

adalah, dalam peneliti ini variabel yang dipake hanya 3 varibel yaitu audit delay,

pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan. selanjutnya peneliti

mengambil sampel tahun 2017-2018. Dengan alasan untuk melihat gambaran

hasil dari jumlah sampel yang berbeda dari peneliti terdahulu dan untuk

menemukan informasi tentang perusahaan yang melakukan auditor switching.

Fenomena mengenai pergantian KAP secara voluntary banyak dilakukan

oleh perusahaan di indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang

menunjukan bahwa banyak perusahaan yang auditor switching yaitu sebanyak 36

perusahaan yang diteliti selama periode tahun 2017-2018 dalam perusahaan non

financing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Fenomena lainnya masih ada beberapa perusahaan yang melakuakan auditor

switching diluar ketentuan undang-undang (voluntary auditor switching).

Fenomena mengenai pergantian auditor ini menarik untuk diteliti karena banyak

nya faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan auditor

switching. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “ Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Voluntary Auditor switching (Studi Empiris

pada perusahaan Non Financing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka perumusan

masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh audit delay terhadap voluntary auditor switching

pada perusahaan non financing yang terdaftar di BEI 2017-2018?

2. Bagaimana pengaruh pergantian manajemen terhadap voluntary auditor

switching pada perusahaan non financing yang terdaftar di BEI 2017-

2018?

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap voluntary

auditor switching pada perusahaan non financing yang terdaftar di BEI

2017-2018?

4. Bagaimana pengaruh audit delay, pergantian manajemen, dan

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

voluntary auditor switching pada perusahaan non financing yang

terdaftar di BEI 2017-2018?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, sehingga akan diperoleh

hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Dalam peneliti ini penelitian hanya memilih tiga variabel independen saja

yaitu aduit delay, pergantian manajemen, dan pertumbuhan perusahaan.

variabel-variabel lain mungkin berpengaruh juga terhadap voluntary
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auditor switching namun tidak  diuji didalam penelitian ini. Misalnya,

beberapa variabel seperti financial distress, free audit, ukuran KAP, dan

opini audit yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang voluntary

auditor switching.

2. Penelitian ini hanya meneliti pada perusahaan non financing terdaftar di

BEI tahun 2017-2018.

3. Voluntary auditor switching dalam penelitian ini hanya memperhatikan

pergantian pada tingkat KAP saja.

4. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya

dua tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit delay terhadap auditor switching

secara voluntary pada perusahaan non financing yang terdaftar di BEI

tahun 2017-2018

2. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor

switching secara voluntary pada perusahaan non financing yang terdaftar

di BEI 2017-2018

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap auditor

switching secara voluntary pada perusahaan non financing yang terdaftar

di BEI tahun 2017-2018
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4. Untuk mengetahui pengaruh audit delay, pergantian manajemen, dan

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap

voluntary auditor switching pada perusahaan non financing yang

terdaftar di BEI 2017-2018

1.5 Manfaat  Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat :

1 Bagi peneliti, umtuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary

2 Bagi investor, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk

menilai kinerja perusahaan sehingga membantu dalam pengambilan

keputusan.

3 Bagi akademis, dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap

pengembangan pengauditan khususnya auditor switching secara

voluntary, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

auditor switching secara voluntary pada prusahaan non financing yang

terdaftar di BEI

4 Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian

selanjutnya mengembangkan mengenai pembahasan auditor switching

switching secara voluntary pada prusahaan non financing yang terdaftar

di BEI
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling dalam skripsi jonni  adalah
7“suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent
untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan
melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada
agent”.

Pada situasi tertentu, tujuan manajemen kemungkinan berbeda dengan

tujuan para pemegang saham (pemilik). Dalam perusahaan besar, para pemegang

saham terbagi secara menyebar luas. Pada kondisi yang demikian, para pemegang

saham hanya memiliki daya kendali yang terbatas terhadap jalannya operasi

perusahaan. Ketika pengendalian perusahaan terpisah dari pemilik , manajemen

memiliki kecenderungan tidak selalu bertindak mewakili kepentingan pemilik,

melainkan akan bertindak sebagai pemuas melalui pemaksimalan profit yang

bersifat jangka pendek dibanding bertindak kearah nilai perusahaan yang

mengarah pada kelangsungan hidup perusahaan.

Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan

keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang disetujui

bersama dengan pihak principal untuk melaksanakan tugas yang menjadi

kepentingan pihak principal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak

(principe) menyewa pihak lain(agent) untuk melaksanakan suatu jasa dalam

melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada

7 Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling dalam skripsi jonni,”Pengaruh Audit
Tenura, Reputasi Auditor, Disclosure, dan opini Going Concern”.
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agent tersebut. Teori agensi berkaitan erat dengan pertumbuhan perusahaan,

karena ketika perusahaan tumbuh maka akan, meningkat juga kesulitan pemilik

perusahaan dalam memantau tindakan manajer sebagai principle dan agent. Ini

menyebabkan manajemen sebagai agent cenderung memilih auditor yang lebih

besar dan memiliki kualitas tinggi karena dianggap mampu mempengaruhi

kebutuhan principle dan agent. Karena adanya konflik kepentingan antara kedua

belah pihak (pihak principal dan agent), maka dibutuhkan adanya pihak yang

independen yaitu auditor independen. Auditor independen berperan sebagai

penengah kedua belah pihak (pihak principal dengan pihak agent).

Auditor sebagai pihak yang independen dibutuhkan dalam menilai kinerja

manajemen mengenai kesesuaianya dalam bertindak dengan kepentingan principal

melalui laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Auditor independen

berfungsi juga untuk biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri

sendiri oleh manajer. Tetapi dipihak lain, manajemen menginginkan adanya

tambahan kompensasi atau bonus sehingga dapat menambah kepuasan mereka.

Perbedaan ini menimbulkan konflik kepentingan: (1) antara shareholders dengan

manajemen, (2) antara shareholders dengan debtholders,  dan (3) antara

manajemen, shareholders, dan debtholders. Karena adanya konflik kepentingan

antara manajer (agent) dan shareholders (principle) itulah yang menyebabkan

pemicu terjadinya pergantian manajemen.

Pergantian manajemen yang dilakukan atas keputusan keputusan dari

RUPS yang diharapkan dapat mendukung keinginan-keinginan para shareholders.

Manajemen umumnya akan menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda



16

dengan manajemen yang terdahulu. Oleh karena itu manajemen yang baru juga

mengharapkan kantor akuntan public menjadi patner perusahaannya yang mampu

bekerja sama sehingga menghasilkan opini yang diharapkan oleh manajemen baru

tersebut. Apabila perusahaan memperoleh opini sekain unqualified opinion dari

auditornya maka manajemen yang baru kemungkinan akan melakukan voluntary

auditor switching karena opini tersebut tidak sesuai  dengan keinginan

manajemen.

Pada hakekatnya pengambilan keputusan bisnis dilakukan oleh manajer

atas mandate dari prinsipal, akan tetapi agen tidak selalu mengambil keputusan

yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan prinsipal. Akibatnya terjadi

asimetris informasi yang menimbulkan permasalahan dalam perusahaan. Jensen

menjelaskan permasalahan tersebut adalah:

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul ketika agen tidak

melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak

kerja.

2. Adverse Selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat

mengetahui apakah suatu didasarkan atas informasi yang telah

diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya agency problem tersebut menyebabkan timbulnya biaya

keagenan (agency cost)

yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari:8

1. Biaya monitoring (the monitoring cost), ialah biaya yang
dikeluarkan oleh pihak principal untuk melakukan pengawasan

8 Ibid hal 4
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terhadap agent. Contoh monitoring cost diantaranya yaitu
auditor eksternal, auditor internal, dewan komisaris, dan komite
audit.

2. Biaya bonding (the bonding loss), merupakan kerugian
menurunnya nilai pasar akibat adanya hubungan keagenan
yang ikut memnagruhi berkurangnya kesejahteraan pemegang
saham.

3. Biaya kerugian residual (the residual loss), merupakan kerugian
menurunnya nilai pasar akibat adanya hubungan keagenan
yang ikut memengaruhi berkurangnya kesejahteraan pemegang
saham.

2.2 Peraturan Tentang “Jasa Akuntan Publik”

Akuntansi publik yaitu suatu profesi yang memberikan jasa sebagai

profesional yang telah memberikan izin negara  untuk melakukan praktik sebagai

akuntan sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan

publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak

dan sebagainya. Sebuah perusahaan melakukan pemeriksaan secara rutin tentang

laporan keuangan sehingga laporan tersebut menjadi wajar, handal, dan memiliki

daya guna yang maksimal.

Akuntan publik memastikan tidak ada penyelewengan, manipulasi,

tindakan yang menyimpang dan penyalahgunaan sumber daya disuatu perusahaan

atau lembaga dan seorang akuntan harus menjadi anggota institute Akuntan

Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh

pemerintahan agar bisa mengaudit laporan keuangan.

Indonesia telah mewajibkan pertukaran auditor secara berkala mulai tahun

2002 sejak diterbitkannya undang-undang  SOX (The Sarbanes-Oxley Act),

Indonesia juga ikut memperbaiki bentuk struktur pengawasan terhadap KAP. Pada

tahun 2002 indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor
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423/KMK.06/2002 yang menjelaskan tentang pemberian jasa audit umum atas

laporan dari sebuah entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun

berturut-turut. Namun pada tahun 2003 peraturan tersebut diperbarui dengan

diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 bahwa

perusahaan diwajibkan menggantikan KAP yang telah mendapat penugasan

mengaudit selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian peraturan tersebut

diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “ Jasa Akuntan Publik” antara lain

yaitu:

1. Pemberian jasa audit umum laporan keuangan dari suatu entitas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hurut a dilakukan oleh

KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang

Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.

2. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menerima

kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum

atas laporan keuangan klien tersebut.

3. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat memberikan kembali

kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setelah 1 tahun tidak diberikan melalui KAP tersebut.
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2.3 Voluntary Auditor Switching

2.3.1 Pengertian Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran

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

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.3.2 Tanggung jawab auditor

Adapun tanggung jawab auditor sebagai berikut:

1. Perencanaan, Pengendalian, dan Pencatatan

Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat

pekerjaannya.

2. Sistem Akuntansi

Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan

pemprosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar

penyusunan  laporan keuangan.

3. Bukti Audit

Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada

pengendalian internal, hdendaknya memastikan dan mengevalusi

pengendalian itu dan melakukan compliance tersebut.

2.3.3 Jenis- jenis Auditor

Berikut ini terdapat beberapa jenis auditor, terdiri atas:

 Auditor Pemerintah
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Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas

keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

 Auditor Intern

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan

dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan

tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen

perusahaan tempat dimana ia bekerja.

 Auditor Independen

Auditor independen atau akuntan publik adalah melakukan fungsi

pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Pengertian Auditor Switching menurut Mardiyah dalam jurnal yaitu:

9“Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan
oleh perusahaan. faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat
berasal dari klien maupun auditor itu sendiri. Dua faktor yang
mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien, yaitu:
kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan manajemen.

Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh

perusahaan karena adanya kewajiban rotasi auditor maupun KAP. Auditor

Switching dimaksudkan untuk menjaga indepedensi auditor agar selalu objektif

dalam mengaudit laporan keuangan klien. Auditor switching yang bersifat

mandatory terjadi disebabkan karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan

regulasi yang berlaku dan voluntary auditor switching terjadi karena suatu alas an

atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP

9 Mardiyah, A.A. “ Pengaruh Faktor Klien dan Faktor Auditor terhadap Auditor
Changes: Sebuah pendekatan dengan Model Kontijensi RPA” . Simposium Nasional
Akuntansi V, Semarang.
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yang bersangkutan diluar ketentuan regulasi yang berlaku. Auditor switching

bertujuan untuk menjaga indepedensi auditor agar selalu bersikap objektif dalam

bertugas sebagai auditor.

Auditor switching dapat dilakukan secara mandatory atau voluntary diluar

peraturan yang ada. Ketika perusahaan melakukan auditor switching secara

voluntary, terdapat dua kemungkinan atas keputusan tersebut yaitu: perusahaan

memberhentikan auditor atau auditor yang dengan sengaja mengundurkan

diri.Ketentuan mengenai auditor switching telah diatur dalam regulasi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor

20/2005 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi

keuangan historis. Jika pergantian auditor dilakukan oleh perusahaan maka hal

tersebut akan menimbulkan kecurigaan dari stakeholder. Akan muncul pertanyaan

mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan

bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Pergantian auditor secara wajib dengan sukarela bisa dibedakan atas dasar

pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor

terjadi secara sukarela maka perhatian utama adalah sisi klien. sebaliknya, jika

pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor. Ketika

klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian

dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri

atau auditor dipecat oleh klien. maupun di antara keduanya yang terjadi, perhatian

adalah alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien tersebut akan

berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas
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praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang

dengan mereka kllien akan bersepakat. Jadi, fokus perhatian perhatian peneliti

adalah pada klien.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang

membatasi tenure, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak

lagi kepada klien. berbeda dengan pergantian sukarela yang biasa terjadi karena

pertengkaran antara klien dengan auditor, pada pergantian secara wajib yang

terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang

baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki auditor.

2.4 Faktor- Faktor Yang  Mempenggaruhi Voluntary Auditor Switching

2.4.1 Audit Delay

Menurut Subekti, Imam dan Novi Wulandari Widiyanti

10Audit delay merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor
dalam menyelesaikan auditnya. Dengan kata lain audit delay disini
diasumsikan sebagai jumlah hari dan akhir periode tahun buku
sebuah perusahaan hingga ditandatanginya laporan keuangan yang
telah di audit sebagai akhir dari standar pekerjaan lapangan yang
dilakukan.

Menurut Dyer dan Mchugh membagi keterlambatan atau lag menjadi:

a. Prelimary lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai

dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar

modal.

10 Subekti, Imam dan Novi Wulandari Widiyanti, “Faktor-faktor yang Berpengaruh
Terhadap Audit Delay Di Indonesia”. SNA VII Denpasar Bali.
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b. Auditor’s signature lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal

sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.

c. Total lag, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan

tanggal diterimanya laporan ke tahunan publikasi oleh pasar.

Audit delay dapat diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit

yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya

laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP lebih lambat dari akhir bulan ketika

setelah tanggal laporan keuangan. Apabila tanggal yang tertulis pada laporan audit

melewati tanggal 31 maret pada tahun setelah laporan keuangan diterbitkan, maka

keterlambatan tersebut disebut audit delay. Semakin lama rentang audit delay,

semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi

dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan

waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu,

biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan, jika dalam

melaksanakan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan pemeriksaan terhadap

laporan keuangan, tentu saja hal ini menyebabkan perusahaan terlambat dalam

menyampaikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia.

2..4.2 Pergantian Manajemen

Menurut Nikholas pengertian pergantian manajemen bisa dibagi menjadi tiga,

diantaranya :
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4. Pergantian manajemen yaitu, tugas pengelolaan perubahan yang akan

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan

yang tidak direncanakan.

5. Pergantian manajemen yaitu praktek are professional, dimana praktisi

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change.

6. Pergantian manajemen yaitu, suatu ilmu yang didalamnya terdiri dari

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional.

Auditor switching dapat disebabkan karena adanya perubahan manajemen,

yaitu dapat ditandai dengan pergantian direksi. Dimana pergantian ini (

diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari RPUS (Rapat Umum Pemegang

saham) atau kemauan perusahaan. masuknya orang baru, CEO atau manajer, dapat

dipakai sebagai tanda bahwa cara lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian

pada manajemen, dapat terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan,

salah satu diantaranya ialah auditor switching.

Pawitri mengatakan bahwa

11Manajemen umumnya mengganti auditor karena faktor
kepercayaannya menyatakan bahwa umumnya manajemen akan
memberhentikan auditornya secara voluntary apabila auditor
tersebut tidak bisa memberikan opini seperti apa yang diharapkan
oleh perusahaan, pergantian manajemen dalam suatu perusahaan
memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang
memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih
auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan
akuntansi mereka.

11 Pawitri, Ni Made, Yandyana, K 2015 “ Pengaruh Audit Delay, Opini Audit,
Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen Voluntary Auditor Switching”, Skripsi jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Universitas Udayana.
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Lalu perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebutuhan

perusahaannya. Sehingga, semakin selaras KAP dengan kebijakan dan pelaporan

akuntansi suatu perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan

untuk berpindah KAP. Sebaliknya, jika KAP tidak bisa memenuhi tuntunan

pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar perusahaan akan

berhenti menggunakan KAP-nya saat ini.

2.4.3 Pertumbuhan Perusahaan

Brigham dan Houston menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan

adalah perubahan (peningkatan atau  penurunan) total asset yang

dimiliki perusahaan.12

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan ukuran seberapa baik

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun

dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini pertumbuhan

perusahaan diproksikan dengan tingkat penjualan perusahaan karena penjualan

merupakan aktivitis utama perusahaan. Tingkat pertumbuhan klien dijumlahkan

dengan membagi selisih antara tingkat penjualan tahun tertentu dan tingkat

penjualan tahun tertentu dan tingkat penjualan tahun sebelumnya, kemudian

tingkat penjualan tahun sebelumnya dikalikan dengan 100 %. Adapun cara

menghitung rasio ini ialah sebagai berikut:

S = St − St − 1St − 1
12 Brigham dan Houstan (2009) “ Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, ukuran KAP

dalam Auditor Switching”. E-Journal Penelitian, hal 10



26

Keterangan :

S = Rasio pertumbuhan perusahaan

St= penjualan bersih pada periode sekarang (t)

St-1= penjualan bersih padaperiode tahun lalu (t-1)

2.4.4 Financial Distress

Financial ditress adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam

masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami

kebangkrutan. Financial distress terjadi ketika perusahaan gagal aatu tidak mampu

lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan

ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi.

Gamayuni  menyatakan bahwa

“financial distress adalah keadaan sulit keuangan atau likuiditas yang

mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan”.

2.4.4.1 Jenis dan Kategori Financial Distress

Menurut Gamayuni, terdapat lima bentuk kesulitan keuangan atau

financial distress, yaitu sebagai berikut:

1.Economic Failure yaitu suatu keadaan pendapatan perusahaan

tidak dapat menutup total biaya perusahaan, termasuk biaya total.

2.Business Failure yaitu suatu keadaan perusahaan menghentikan

kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi (akibat) kerugian

bagi kreditor.

3. Technical Insolvency yaitu suatu keadaan perusahaan tidak

mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
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4. Insolvency In Bankruptcy yaitu keadaan nilai buku dari total

kewajiban melebihi nilai pasar asset perusahaan.

5. Legal Bankrupty yaitu suatu keadaan perusahaan dikatakan

bangkrut secara hukum.

2.4.5.Ukuran KAP ( Kantor Akuntan Publik)

2.4.5.1  Pengertian Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran

dalam semua hal yang material, posisin keuangan hasil usaha dan arus kas yang

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

2.4.5.2 Jenis- Jenis Auditor

1. Kantor Akuntan Publik. Kantor akuntan publik yang bertanggung jawab

mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan

terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan

serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. sebutan kantor akuntan publik

mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan

keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

2.  Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk badan

pengawasan keuangan pembagunan. Auditor BPKB sangat dihargai dalam profesi

auditor.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan yaitu yang bekerja untuk Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang didirikan oleh Konstitusi

Indonesia.
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Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan

perusahaan. ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu  KAP yang

berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4.

2.4.6 Ukuran Klien

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala dimana dapat

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungan dengan financial

perusahaan. dimana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan

kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Seiring

dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, akan membuat principal semakin sulit

dalam memonitor tindakan agen, yang kemungkinan cenderung daripada

keuntungan principal.

2.4.7 Opini Audit

Opini audit adalah merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor

terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan

norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

2.4.8 Free Audit

Free audit adalah sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor

untuk proses audit kepada perusahaan. Penetapan fee audit tidak kalah penting

didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh

penghasilan yang memadai. Besaran fee audit yang akan diterima auditor diduga

berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, penentuan fee audit perlu
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disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tariff yang

dapat merusak kredibilitas akuntan publik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai auditor switching secara voluntary telah dilakukan

oleh beberapa peneliti sebelumnya yang ternyata menunjukan hasil yang cukup

bervariasi.

Tabel 2.5.1

Peneliti Terdahulu

No Peneliti Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Hasil Penelitian

1 Khasharmeh

(2015)

pengaruh

financial

condition, audit

fee, level of

competition,

ukuran KAP,

pergantian

manajemen dan

opini audit

going concern

Variabel

independent :

pengaruh

financial

condition, audit

fee, level of

competition,

ukuran KAP,

pergantian

manajemen dan

opini audit going

concern

Audit fee, level of

competition, opini

audit berpengaruh

terhadap auditor

switching, namun

financial distress,

ukuran KAP dan

pergantian

manajemen

berpengaruh

negative terhadap

auditor switching.
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Variabel

Dependent :

Auditor

Switching.

2 Astrini

(2013)

Hubungan

reputasi

auditor,

pergantian

manajemen,

financial

distress dan

opini audit

dengan auditor

switching

Variabel

independent:

reputasi auditor,

pergantian

manajemen,

financial distress

dan opini audit

dan variabel

dependent:

Auditor

switching

Reputasi auditor,

pergantian

manajemen,

financial distress,

dan opini ternyata

tidak berpengaruh

terhadap auditor

switching.

3 Chadegani

(2011)

pengaruh

pergantian

manajemen,

financial

distress, ukuran

KAP, ukuran

klien, opini

audit, dan fee

Variabel

independent:

pergantian

manajemen,

financial distress,

ukuran KAP,

ukran klien, opini

dan fee audit

Ukuran KAP

berpengaruh

terhadap auditor

switching, namun

pergantian

manajemen,

pertumbuhan

perusahaan,
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audit Variabel

dependent:

Auditor

Switching

financial distress,

ukuran KAP, ini

audit tidak

berpengaruh

terhadap auditor

switching.

4 Wijaya

(2011)

Faktor-Faktor

yang

mempengaruhi

pergantian

Auditor oleh

kllien

variabel

independent:

ukuran KAP,

ukuran klien,

tingkat

pertumbuhan

klien, financial

distress,

pergantian

manajemen opini

audit, audit fee

variabel

dependent:

auditor switching

Opini auditor,

Ukuran KAP,

Dan Pertumbuhan

Perusahaan

berpengaruh

terhadap auditor

switching

Sedangkan financial

distress, pergantian

manajemen

berpengaruh

terhadap auditor

switching.

5 Pawitri

(2015)

Hubungan

auditor

switching

Variabel

independent:

pergantian

Audit delay,

reputasi auditor dan

pergantian
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dengan

beberapa

variabel

independen

seperti

pergantian

manajemen,

audit delay,

opini audit,dan

reputasi

auditor.

manajemen, audit

delay, opini

audit,dan reputasi

auditor.

Variabel

dependent:

Auditor

switching

manajemen yang

mempengaruhi

auditor switching,

namun opini audit

tidak

mempengaruhi

auditor switching.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu model yang menerangkan

bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui dalam

suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis

antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dengan variabel

dependen.

Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variable

dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi auditor switching. Varibel independen dalam penelitian ini

adalah variable audit delay, pergantian manajemen, dan pertumbuhan perusahaan.

sedangkan variabel dependennya adalah voluntary auditor switching.
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Audit delay adalah merupakan lamanya waktu yang digunakan oleh auditor

dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tahunan yang terhitung

sejak tanggal tutup buku yaitu 31 desember setiap tahunnya. Audit delay

merupakan salah satu variabel independen dimana audit delay berpengaruh

terhadap variabel dependen  voluntary auditor switching. Variabel independen

kedua adalah pergantian manajemen dimana Pergantian Manajemen merupakan

pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan rapat umum

pemegang saham atau berhenti karena kemauannya sendiri pergantian

manajemen, pergantian manajemen berpengaruh terhadap voluntary auditor

switching. Variabel ketiga adalah Pertumbuhan Manajemen diukur dengan tingkat

penjualan perusahaan, dimana penjualan ialah aktivitas utama perusahaan,

sehingga disaat pertumbuhan perusahaan meningkat, maka perusahaan akan

cenderung mempertahankan KAP, Pertumbuhan Perusahaan  berpengaruh positif

terhadap voluntary auditor switching. Selanjutnya Voluntary Auditor  Switching

adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik  yang dilakukan oleh

perusahaan klien.Voluntary Auditor Switching adalah variabel dependen nya

dimana Voluntary Auditor Switching dipengaruhi oleh Audit Delay, Pergantian

Manajemen, dan Pertumbuhan Perusahaan
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Gambar 2.6

Kerangka Konseptual

H4

2.7 Hipotesis

Menurut Sekaran dalam buku Dr. Sudaryono mendefenisikan “hipotesis sebagai

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang

diungkap dan bentuk pernyataan yang dapat di uji”.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian.

Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis,

karena perumusan masalah merupakan pernyataan penelitian. Hipotesis berfungsi

untuk (1)  menguji kebenaran suatu teori (2) member ide untuk mengembangkan

suatu teori (3) memperluas pengetahuan kita mengenai gejala-gejala yang kita

pelajari.

H1

H2

H2

H3

Audit Delay (X1)

Pergantian
Manajemen(X2)

Pertumbuhan
Perusahaan(X3)

Voluntary Auditor
Switching (Y)
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2.7.1 Pengaruh audit delay terhadap Voluntary Auditor Switching

Audit delay merupakan lamanya waktu yang digunakan oleh auditor dalam

melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tahunan yang terhitung sejak

tanggal tutup buku yaitu 31 desember setiap tahunnya. Audit delay mempengaruhi

perusahaan untuk melakukan auditor switching. Karena umumnya perusahaan

yang mengalami audit delay ditahun sebelumnya berpeluang tinggi untuk

melakukan auditor switching. Hasil penelitian Khasharmer (2015) menyatakan

bahwa audit delay berpengaruh terhadap auditor switching. Penelitian yang

dilakukan oleh Pawitri juga menyatakan bahwa audit delay berpengaruh terhadap

auditor switching.

Berdasarkan argumentasi diatas maka dirumuskan hipotesis pertama:

H1 : Audit delay berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching

2.7.2 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Voluntary Auditor

Switching

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum

pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri

sehingga pemegang saham harus mengontrak atau mengganti manajemen baru

yaitu direktur utama. Dalam suatu hubungan antara pemilik perusahaan dengan

manajemen kerap kali terjadi konflik kepentingan yang menjadi salah satu hal

yang menyebabkan terjadinya pergantian manajemen dalam suatu perusahaan.

adanya manajemen baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam

bidang akuntansi perusahaan. hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Pawitri
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(2015) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap

auditor switching dan penelitian dari Astrini( 2013) yang meneliti tentang

hubungan reputasi auditor distress dan opini audit, pergantian manajemen ,

financial terhadap auditor switching menyatakan bahwa pergantian manajemen

berpengaruh terhadap auditor switching . Berdasarkan argumentasi diatas maka

dirumuskan hipotesis kedua :

H2 : Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap Auditor Switching

2.7.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor Switching

Pertumbuhan perusahaan ini dilihat dengan semakin tinggi tingkat

pertumbuhan suatu perusahaan maka semakin baik juga perusahaan tersebut.

Ketika penjualan perusahan mengalami peningkatan dari satu period eke periode

berikutnya, maka laba yang diperoleh juga cendring meningkat. Seiring dengan

pertumbuhan perusahaaan,maka kegiatan operasional menjadi semakin kompleks,

juga pemisahaan antara manajemen dan pemilik mengalami peningkatan. Hasil

penelitian Hasil penelitian wijaya (2011) tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pergantian auditor oleh klien menyatakan bahwa pertumbuhan

perusahaan berpengaruh terhadap auditor switching. Berdasarkan argumentasi

diatas maka dirumuskan hipotesis ketiga:

H3: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Auditor Switching

2.7.4 Pengaruh Audit Delay, Pergantian Manajemen, Pertumbuhan

Perusahaan berpengaruh  terhadap Auditor Switching
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Auditor Switching merupakan merupakan pergantian auditor atau Kantor

Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien, Auditor Switching dapat

dilakukan secara rrvoluntary(sukarela) atau mandatory(wajib), Auditor Switching

yang dilakukan secara voluntary disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Audit

Delay, Pergantian Manajemen dan Pertumbuhan Perusahan dan berpengaruh

terhadap Voluntary Auditor Switching.

Hasil dari penelitian terdahulu Wijaya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pergantian auditor oleh klien  yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan

berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching sedangkan dalam hasil

peneliti terdahulu Pawitri tentang hubungan auditor dengan beberapa variabel

mengatakan bahwa Audit Delay, Pergantian Manajemen dan Pertumbuhan

Perusahaan berpengaruh terhadap Voluntary Auditor Switching .

H4 : Audit Delay, Pergantian Manajemen, dan Pertumbuhan Perusahaan

berpengaruh  terhadap Voluntary Auditor Switching.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana penelitian yang bertujuan agar diperoleh

suatu logika, baik dalam pengujian hipotesis maupun untuk pembuatan kesimpulan. Desin

penelitian yang baik akan mampu menerjemahkan model-model ilmiah kedalam pelaksanaan

penelitian secara praktis.penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif (hubungan).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji oengaruh audit delay, pergantian manajemen, dan

pertumbuhan perusahaan terhadap auditor switching melalui hypothesis testing ( pengujian

hipotesis). Sebagaimana tujuan penelitian, maka jenis dari penelitian ini ialah penelitian

verifikatif.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai

karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non

financing yang merupakan emiten di BEI selama periode 2017-2018.

Sekaran dan bougie (2011) ”menyatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang

mempunyai kualitas dan karakteristik yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu”.

Populasi pada penelitian ini ialah beberapa perusahaan non financing yang terdaftar

secara berturut-turut di BEI 2017-2018.
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3.2.2 Sampel

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa sampel adalah sebahagian dari populasi yang

terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dasar penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang

memenuhi kelengkapan dan metode pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan

adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengumpulan sampel

yang berdasakan tujuan penelitian.

Dasar penentuan dari pemilihan sampel data ialah sampel yang memenuhi kelengkapan

data. Metode pengumpulan sampel (sampling methode) yang digunakan ialah purposive

sampling. Metode puposive sampling ialah metode pengumpulan sampel yang memilliki kriteria

tertentu. Sampel dalam penelitian ini ialah perusahaan non financing yang merupakan yang

emiten di BEI selama periode 2017-2018. Kriteria-kriteria dalam memilih sampel pada penelitian

ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara

berturut-turut di BEI tahun 2017-2018

3. Perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap berupa informasi KAP,

penjualan bersih, nama CEO, dan laporan auditor independen

4. Perusahaan yang melakukan auditor switching kurang dari dua kali.

Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dapat

dilihat pada Tabel 3.1

No. Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan

1 Perusahaan non financing yang terdaftar berturut- 276
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turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018

2 Perusahaan yang tidak melakukan auditor switching

dari tahun 2017-2018

(145)

3 Perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangan

nya beserta laporan auditor independen

(95)

4 Sampel Penelitian 36

Berdasarkan hasil seleksi terdapat 36 jumlah sampel yang dapapt dijadikan sebagai

sampel penelitian, sehingga total jumlah observasi penelitian ini selama 2 tahun adalah 72

sampel.

3.3 Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan

perusahaan non financing tahun 2017 sampai tahun 2018, yang diambil dari situs resmi Bursa

Efek Indonesia di www.idx.co.id. Data sekunder I alah data yang telah dikumpulkan oleh para

peneliti sebelumnya, dan berupa data yang diterbitkan, lalu dikumpulkan kembali oleh peneliti.

Data peneliti ini bersumber dari data sekunder berupa Laporan Tahunan perusahaan-perusahaan

non financing tahun 2017-2018 yang telah diaudit oleh auditor.

3.3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dimana

dilakukan 2 tahap. Tahap pertama ialah pengumpulan studi pustaka, yaitu berupa jurnal, artikel
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akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah, dan beberapa buku yang berkaitan dengan masalah

yang di teliti. Pada tahap kedua yang dilakukan adalah pengumpulan Laporan Tahunan Auditeed

perusahaan non financing tahun 2017-2018.

3.4 Defenisi operasional dan pengukuran variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam indikator-indikator,

dengan adanya defenisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan ke dalam

penelitian maka akan lebih mudah untuk diukur, dan variabel-variabel tersebut adalah:

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen disebut juga variabel terikat ialah variabel yang menjadi focus utama

penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti oleh si peneliti adalah auditor

switching. Variabel auditor switching ini menggunakan variabel dummy, daan hanya ada 2

kemungkinan yaitu : terjadi auditor switching atau tidak.

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi

variabel dependen baik secara positif. Variabel independen disebut juga sebagai variabel yang

disuga sebagai sebab. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.4.2.1 Audit Delay

Sebuah audit dikatakan audit delay yaitu bila tanggal opini audit ketika penyerahan dan

penandatangan laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP lebih lambat dari akhir bulan ketiga

setelah tanggal laporan keuangan.apabila tanggal yang tertulis pada laporan audit melewati
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tanggal 31 maret pada tahun setelah laporan keuangan diterbitkan, maka keterlambatan tersebut

disebut audit delay. Audit delay diproksikan dengan menggunakan variabel dummy yaitu dengan

data normal, sehingga bila terjadi audit delay maka diberi nilai 1

3.4.2.2 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen ditandai dengan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan

oleh RUPS atau kemauan terjadi apabila ada perubahan susunan direksi sebuah perusahaan.

skala data pergantian ialah skala nominal dengan menggunakan variabel dummy. Pergantian

manajemen dilambangkan dengan PM.

3.4.2.3 Pertumbuhan Perusahaan

Pada penelitian ini pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan rasio pertumbuhan

penjualan yaitu penjualan bersih tahun disaat pergantian auditor dikurangi dengan penjualan

bersih tahun sebelum pergantian auditor. Rasio tersebut mengukur seberapa baik perusahaan

mempertahankan posisi ekonominya baik dibidang industry maupun dalam kegiatan

perekonomian perusahaan secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan dilambangkan dengan

PP.

Ringkasan dari operasional variabel dependen dan variabel independen disajikan dalam table 3.2

Table 3.2

Operasional Variabel

No Variabel Defenisi Pengukuran Skala
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.

1. Auditor

Switching

( Y)

Pilihan dilakukan

manajer

menentukan

kebijakan

akuntansi untuk

mencapai tujuan

tertentu (scott,

2006;344)

1=berganti

KAP

0=tidak berganti

KAP

Variabel

nominal

dummy

2 Audit

Delay

(X1)

Olah hari dari

tanggal tutup

buku tahun

perusahan 31

Desember sampai

tanggal

ditandatanganinya

laporan

audit(pawitri,201

5)

1=laporan audit

yang terbit

sesudah 31

Maret

0=laporan audit

yang terbit

sebelum 31

Maret

Variabel

Nominal

Dummy

3 Pergantian

Manajeme

n(X2)

Komite audit

pada perusahaan

publik Indonesia

terdiri dari

1=untuk

perusahaan yang

berganti CEO

0=untuk

Variabel

Nominal

Dummy
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setidaknya 3

orang anggota

dan diketahiu

oleh komisaris

independen

perusahaan

dengan 2orang

eksternal yang

independen

perusahaan yang

tidak berganti

CEO

Sumber:Data Diolah (2016)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  analisis

kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis sebuah permasalahan yang

diwujudkan dengan kuantitatif. Di dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan

cara mengkuantifikasikan data-data penelitian sehingga menghasilakn informasi yang dibuthkan

dalam analisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi logistic.

Analisis regresi logistik dipilih sebagai metode analisis penelitian ini karena data yang digunakan

bersifat non meltik pada variabel dependen. Namun pada variabel independen data yang

digunakan merupakan campuran antara variabel kontinyu dan kategorial atau disebut juga data

metrik dan non metrik. Karena pada variabel dependen terdapat campuran skala sehingga
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menyebabkan perubahan fungsi menjadi logistic dan tidak membutuhkan asumsi normalitas data

pada variabel independennya.

Model regresi logistic dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

SWITCHt=a+bıAD+b2PM+b3PP+ƹ

SWITCH =Auditor Switching

a =Konstanta

bı-b3 =Koefisien regresi

AD =Audit Delay

PM =Pergantian Manajemen

PP =Pertumbuhan Perusahaan

Ƹ =Epsilon (residual error)

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif daalm penelitian pada dasarnya ialah proses transformasi data

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan statistik

deskritif memberikan sebuah deskripsi sebuah data yang dilihat dari mean(rata-rata), standart

deviation(standar deviasi), Ydan maksimun-maksimun. Mean digunakan untuk memperkirakan

besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standart deviasi digunakan untuk menilai

disperse rata-rata dan sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari

sampel penelitian, dan maksimun-Maksimun digunakan untuk melihta nilai maksimun dan

minimum dari populasi yang diteliti. Ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan

dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan telah memenuhi syarat untuk dijadikan sampel

penelitian.
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3.5.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

langkah pertama adalah menilai (overall Model Fit) terhadap data, beberapa test statistic

diberikan untuk menilai hal ini.Hipotesis untuk menilai model fit adalah :

H0 :Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA :Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar model fit dengan

data. Statistic yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari model

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggunakan data di input. Untuk

menguji hipotesis nol dan alternative, L ditransformasikan menjadi -2logl. Penurunan likelihood

(-2LL) menunjukan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain yang dihipotesiskan fit

dengan data.

Untuk menilai keseluruhan model(overall Model Fit) ditunjukkan dengan Log Likelihood

Value(nilai -2LL), yaitu dengan cara membandingkan antara nilai -2LL pada awal (block

number=0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2LL, namun pada saat

blocknumber=1 model memasukkan konstanta dan variabel bebas.Dalam Ghozali diungkapkan

jika nilai -2LL block number=0 lebih besar dari pada nilai -2LL block number=1, maka

menunjuukan model regresi yang baik. Sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model

regresi yang semakin baik.

3.5.3 Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s

Goodness of fit Test yang diukur dengan Chi-Square. Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit

berfungsi untuk menguji kelayakan model regresi yang dilakukan untuk melihat apakah seluruh
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variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel independen. Hipotesis untuk menguji kelayakan model regresi adalah.

H0 : Audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh

secara bersama-sama terhadap voluntary auditor switching.

Ha :Audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara

bersama-sama terhadap voluntary auditor switching.

Jika nilai Homer and Lemeshow’s Gooodness of Fit statistic sama atau kurang dari 0,05,

maka hipotesisi nol ditolak yang berarti model mampu memperidiksi nilai observasinya atau

dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocokdengan data observasinya.

3.5.4 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel

bebas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas. Untuk menguji apakah

model regresi kita mengalami multikolinieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance

dan VIF(Varian Inflation Factor), jika nilai VIF>10 berarti terjadi multikolirietas yang serius di

data model regresi tersebut (Ghozali)

3.5.5 Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa ajuh kemampuan model

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (antara 0 dan

1)menunjukkan pengaruh pengaruh dari variabel independen  terhadap variabel dependen. Nilai

Nagelkerke’s R2 dapat ininterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression. Nilai yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
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dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel indepnden

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen.

3.5.6 Matriks Klasifikasi

Matriks Klsifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi

kemungkinan perindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan. table klasifikasi 2×2

menghitung nila estimasi yang benar (correct) dan incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai

prediksi dari variabel dependen, sedangkan pada abris menunjukkan nilai observasi

sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan

berada pada diagonal dengan tingkatan ketepatan peramalam 100%. Jika model regresi logistic

memiliki homoskedasitasitas, maka persentase yang benar(correct) akan sama untuk kedua baris.

3.5.7 Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel(audit delay, pargantian manajemen dan pertumbuhan

perusahaan klien) terhadap variabel dependen (voluntary auditor switching) dilakukan dengan

dua cara, yaitu uji secara bersama-sama dan uji secara parsial.

3.5.7.1 Uji F

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen secara

bersama-sama terhadap variabel dependen.

1. Menentukan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternative (Ha)

Hipotesis pertama (H1)
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Ho1 : ß1=ß2=ß3=0; Audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan

perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor

switching

Ha1 : paling sedikit ada satu: ßi(i=1,2,3) ≠0; Audit delay, pergantian manajemen dan

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap voluntary

auditor switching.

2. Menentukan criteria penerimaan dan penolakan hipotesis

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

Jika ß1=ß2=ß3=0: Ho diterima

Jika paling sedikit ada satu ß2 (i=1,2,3)≠0: Ho ditolak

Ho diterima artinya varibel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variabel independen, sedangkan Ho ditolak berarti variabel indepnden

secara bersama-sama berpnegaruh terhadap variabel dependen.

Besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh audit delay, pergantian manajemen dan

pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama terhadap voluntary auditor switching, dapat

dilihat dari nilai koefisien determinasi (Nagelkerke’s R Square). Nilai koefisien determinasi

terletak dalam interval 0 ≤ R2 ≤1. Apabila R2 semakin mendekati 1, maka semakin besar

proporsi sumbangan variabel dependen secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi variabel

dependennya, dan sebaliknya, apabila R2 semakin mendekati 0 berarti semakin kecil proporsi

sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya.

3.5.7.2 Uji T
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas

dengan tingkat signifikansi. Dalam regresi logistic untuk memprediksi pengujian secara parsial,

dianalisis dengan menggunakan angka Wald dengan tingkat signifikansi  5% (hair et al 2008).

Kriteria pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

1. jika nilai Wald dengan tingkat signikansi 5% ( P value < 0,05), maka artinya variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai wald dengan tingkat signifikansi 5% ( P value >0,005), maka artinya variabel

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.


