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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Model Penelitian 

Model penelitian  yang akan diuji ini menjelaskan pengaruh dari 

variable fee audit dan juga financial distress terhadap auditor switching 

dengan reputasi KAP sebagai variabel moderasi. Pengujian 

menggunakan model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variable moderasi.Berikut adalah rumus model penelitian : 

Y =  + 1X + 2Y + 3Z+ 4XZ +5YZ+ e 

Keterangan : 

Y : Auditor Switching 

α  : Konstanta 

β  : Koefisien regresi 

X  : Audit fee 

Y  : Financial Distress 

Z : Reputasi KAP 

XZ : Hubungan antara fee audit dengan reputasi KAP 

YZ : Hubungan antara financial distress dengan reputasi KAP 

e :  Error 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan data 

dari seluruh variabel yang dimasukkan dalam penelitian. Deskripsi 



35 
 
 

variabel penelitian digunakan untuk menggambarkan total sampel 

perusahaan manufaktur yang melakukan auditor switching selama 

tahun 2015-2017 berdasarkan variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian , yaitu Audit Fee dan Financial Distress. Deskripsi ini 

menjelaskan mengenai total dari 381 unit analisis yang melakukan 

auditor switching dan tidak melakukan auditor switching.  

4.1.2.1 Deskripsi Auditor Switching 

Auditor switching merupakan variabel yang diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang melakukan auditor 

switching diberi kode 1 sedangkan yang tidak melakukan auditor 

switching diberikan kode 0. Untuk lebih mudah dalam 

menginterpretasikan variabel ini maka disajikan dalam tabel 4.1 

tentang distribusi frekuensi untuk variabel auditor switching. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Frekuensi Auditor Switching 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK BERGANTI 

AUDITOR 
309 82.0 82.0 82.0 

BERGANTI 

AUDITOR 
68 18.0 18.0 100.0 

Total 377 100.0 100.0  
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

dari total 377 data unit analisis, terdiri dari 68 perusahaan yang 

melakukan auditor switching dan 309 perusahaan yang tidak 

melakukan auditor switching. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2017 terdapat 18% dari 100% 

perusahaan yang melakukan auditor switching sedangkan  82% 

perusahaan tidak melakukan auditor switching. 

4.1.2.2 Deskripsi variabel Audit Fee 

Audit fee (biaya audit) dalam penelitian ini adalah variabel 

yang diukur dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan 

yang mengalami kenaikan audit fee akan diberi kode 1, sedangkan 

perusahaan yang tidak mengalami kenaikan audit fee akan diberi 

kode 0. Variabel audit fee disajikan dalam tabel 4.2 tentang 

distribusi frekuensi variabel, untuk memudahkan interpretasi data. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Frekuensi Audit Fee 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid FEE AUDIT TIDAK 

MENGALAMI 

KENAIKAN 

149 39.5 39.5 39.5 

FEE AUDIT 

MENGALAMI 

KENAIKAN 

228 60.5 60.5 100.0 

Total 377 100.0 100.0  

 

              Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019  
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  Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang 

mengalami kenaikan biaya audit (audit fee) adalah sebanyak 228 unit 

analisis atau sebesar 60,5% dari total data unit analisis, sedangkan 

perusahaan yang tidak mengalami kenaikan biaya audit (audit fee) 

adalah sebanyak 149 unit analisis atau sebesar 39,5% dari total 

keseluruhan data unit analisis.Berikut ini adalah hasil olah data yang 

disajikan tabel 4.3 mengenai crosstab (tabulasi silang) dari variabel 

audit fee dengan auditor switching. 

Tabel 4.3 

Crosstab Variabel Audit Fee terhadap Auditor Switching 

 

     

                  Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan hasil bahwa dari total 228  unit 

analisis perusahaan yang mengalami kenaikan audit fee (biaya audit), sebanyak 40  

unit analisis melakukan auditor switching dan sebanyak 188 unit tidak melakukan 

auditor switching. Selanjutnya dari total 149 unit analisis perusahaan yang tidak 

mengalami kenaikan audit fee (biaya audit), ada sebanyak 28 unit melakukan 

auditor switching dan sebanyak 122 unit tidak melakukan auditor switching. 

4.1.2.3 Deskripsi variabel Financial Distress 

 

  FEE_AUDIT 

Total 

  FEE AUDIT 

TIDAK 

MENGALAMI 

KENAIKAN 

FEE AUDIT 

MENGALAMI 

KENAIKAN 

AUDITOR_SWITCH

ING 

TIDAK BERGANTI 

AUDITOR 
121 188 309 

BERGANTI AUDITOR 28 40 68 

Total 149 228 377 
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Financial Distress dalam penelitian ini adalah variabel 

yang diukur dengan menggunakan rumus Altman Z-Score.. Variabel 

financial distress disajikan dalam tabel 4.5 tentang tentang statistik 

deskripti untuk variabel financial distress. 

Tabel 4.4 

DESKRIPTIF STATISTIK FINANCIAL DISTRESS 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FINANCIAL_DISTRE

SS 
377 -58.38 36.28 3.8249 7.94256 

Valid N (listwise) 377     

 

        Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019  

Tabel 4.4 menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel 

financial distress yang terjadi di perusahaan manufaktur selama 

2015-2017, hasil yang diperoleh adalah nilai minimum -58,38 yang 

terjadi di  PT Asia Pasific Fibers Tbk tahun 2016. Sedangkan untuk 

nilai maksimal adalah 36,28  yang terjadi pada PT Selamat 

Sempurna Tbk  tahun 2017, dengan nilai rata-rata 3,8249 yang 

berarti bahwa rata-rata  financial distress yang terjadi pada 

perusahaan manufaktur selama 2015-2017 adalah sebesar 3,83 dan 

standar deviasi 7.94256 . Nilai standar deviasi  menunjukkan bahwa 

data tersebar dengan baik. Nilai mean yang di diatas 1,10 yaitu 

sebesar 3,83 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan tidak 

mengalami financial distress.Berikut ini adalah hasil olah data yang 
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disajikan tabel 4.6 mengenai crosstab (tabulasi silang) dari variabel 

financial distress dengan auditor switching. 

Tabel 4.5 

Crosstab Variabel Financial Distress terhadap Auditor Switching 

  FINANCIAL_DISTRESSS 

Total 

  TIDAK 

FINANCIAL 

DISTRESS 

FINANCIAL 

DISTRESS 

AUDITOR_SWITCHI

NG 

TIDAK BERGANTI 

AUDITOR 
249 60 312 

BERGANTI AUDITOR 54 14 69 

Total 303 74 377 

 

          Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

           Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan hasil bahwa dari 

total 74 unit analisis perusahaan yang mengalami kondisi financial 

distress sebanyak 14 unit analisis melakukan auditor switching dan 

sebanyak 60 unit tidak melakukan auditor switching. Selanjutnya 

dari total 303 unit analisis perusahaan yang tidak mengalami kondisi 

Financial Distress ada sebanyak 54 unit melakukan auditor 

switching dan sebanyak 249 unit tidak melakukan auditor switching. 

4.2.4.1 Deskripsi variabel Reputasi KAP 

Reputasi KAP merupakan variabel moderating dalam 

penelitian ini yang diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari kantor yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four akan diberi kode 1, sedangkan 
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perusahaan yang tidak menggunakan jasa audit dari kantor yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four akan diberi kode 0. Interpretasi 

dari variabel Reputasi KAP disajikan dalam tabel 4.6 tentang 

distribusi frekuensi untuk variabel Reputasi KAP. 

 

Tabel 4.6 

Deskripsi Frekuensi Reputasi KAP 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid AUDITOR KAP NON 

BIG 4 
220 58.4 58.4 58.4 

AUDITOR KAP BIG 4 157 41.6 41.6 100.0 

Total 377 100.0 100.0  
 

 

       Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

Tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil bahwa perusahaan 

yang menggunakan KAP Big Four sebanyak 157 data unit analisis 

atau sebesar 41,6% dari keseluruhan total data, sedangkan 

perusahaan yang menggunakan KAP non big four adalah sebanyak 

220 unit analisis atau sebesar 58,4% dari total data unit analisis.  

4.1.3 Analisis Regresi Logistik 

Penggunaan uji regresi logistik tidak memerlukan asumsi 

normalitas sehingga tidak dilakukan uji normalitas. Pengujian regresi 

logistik dilakukan pada beberapa tahap, antara lain menilai kelayakan 

model fit (overall fit model), menguji kelayakan model regresi 
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(goodness of fit test), koefisien determinasi (R2), tabel klasifikasi, uji 

multikolinieritas, serta estimasi parameter. 

4.1.3.1 Uji Keseluruhan Model (Overall Fit Model) 

 Langkah pertama dalam regresi logistik adalah menilai 

overall fit model terhadap data. Tujuan menilai kelayakan model 

adalah untuk mengetahui apakah model yang dihipotesiskan layak 

(fit) ataukah sebaliknya. Hipotesis untuk menilai model fit adalah : 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

   HA : Model yang dihipotesiskan tidak 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. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai dari -2LogL block number 

= 0 dengan nilai -2LogL block number = 1. Selisih antara -2LogL 

block number = 0 dengan -2LogLblock number = 1 memperlihatkan 

bahwa model yang dihipotesiskan dalam penelitian fit dengan data 

yang digunakan. Adanya penurunaan Log Likelihood akan 

menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian semakin baik. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Keseluruhan Model -2LogL Tahap Awal 

 

 

                 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

  Tabel 4.6 menunjukkan bahwa diperoleh nilai -2LogL sebesar 

355,855 yang dilihat pada kolom kedua baris terakhir tabel. Apabila 

terjadi penurunan -2LogL block number = 1 maka model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. Berikut adalah hasil uji kelayakan 

model -2LogL block number = 1. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 
 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Keseluruhan Model -2LogL Tahap Akhir 

 

                 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

          Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil -2LogL block number = 1 

mengalami penurunan sebesar 18,869. Hasil ini diperoleh dari selisih 

antara -2LogL block number = 0 sebesar 355,855 dengan -2LogL 

block number = 1 sebesar 336,986. Penurunan ini menunjukkan 

bahwa model regresi baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan 

data. 

4.1.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 
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Kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian dilakukan dengan 

melihat chi-square dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. 

Hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.9 menunjukkan nilai chi-

square sebesar 5,855 dengan signifikansi sebesar 0,663. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian lebih besar dari 0,05 

yang berarti bahwa model penelitian ini dapat diterima atau fit 

(layak) karena cocok dengan data observasinya. Maka dapat 

dikatakan bahwa audit fee dan financial distress secara simultan 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Tabel 4.9 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

 

   

   Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (Nagelke R Square) 

 Nilai Nagelke R Square merupakan nilai yang menunjukkan 

besarnya variabilitas variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model penelitian ini. 

 Tabel 4.10 menunjukkan besarnya nilai koefisien 

determinasi pada model regresi logistik dengan nilai Nagelke R 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.855 8 .663 
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Square adalah sebesar 0,079, ini berarti variabilitas variabel 

dependen hanya dijelaskan sebesar 8% oleh variabel independen 

sehingga 92% variasibilitas dari variabel dependen dijelaskan oleh 

varibale lain. 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 336.986a .049 .080 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

    

              Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

4.1.3.4 Uji Multikolinieritas 

 Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak 

mengalami gejala korelasi yang kuat diantara variabel-variabel 

bebasnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan matriks 

korelasi untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. 

Menurut Ghozali (2013:103), apabila antar variabel independen 

terdapat korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,90 atau diatas 

90%, maka dapat dikatakan terdapat indikasi multikolinieritas. Hasil 

pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan tidak ada nilai koefisien 

korelasi antar variabel independen yang lebih besar dari 0,90, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 
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multikolinieritas antar variabel independen dalam model penelitian 

ini. 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinearitas 

 

 

  Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

4.1.3.5 Tabel Klasifikasi 

 Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi 

yang benar dan salah. Tabel 4.12 pada kolom observed terlihat 

perusahaan yang melakukan auditor switching dan tidak melakukan 

auditor switching. Hasil SPSS pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

probabilitas perusahaan melakukan auditor switching pada 

penelitian ini adalah sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan model regresi yang digunakan, tidak ada 

 

  

Constant           FEE_AUDIT          

FINANCIAL_

DISTRESS 

REPUTASI_

AUDITOR   

feeauditx

RA        

finanansial

xRA     

Step 1 Constant           1.000 -.738 -.248 -.380 .311 .076 

FEE_AUDIT          -.738 1.000 .059 .272 -.422 -.018 

FINANCIAL_

DISTRESS 
-.248 .059 1.000 .096 -.025 -.308 

REPUTASI_

AUDITOR   
-.380 .272 .096 1.000 -.713 -.385 

feeauditxRA        .311 -.422 -.025 -.713 1.000 -.081 

finanansialxR

A     
.076 -.018 -.308 -.385 -.081 1.000 
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perusahaan yang diprediksi akan melakukan auditor switching dari 

total 68 perusahaan yang melakukan auditor switching. Kekuatan 

prediksi model perusahaan yang tidak melakukan auditor switching 

adalah sebesar 100%, yang berarti bahwa dengan regresi yang 

digunakan ada sebanyak 309 perusahaan atau seluruh peusahaan 

yang diprediksi tidak melakukan auditor switching. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kekuatan prediksi dari model regresi sebesar 

82%. 

Tabel 4.12 

Tabel Klasifikasi 

 

 

 

Observed 

Predicted 

 AUDITOR_SWITCHING 

Percentage 

Correct 

 TIDAK 

BERGANTI 

AUDITOR 

BERGANTI 

AUDITOR 

Step 1 AUDITOR_SWIT

CHING 

TIDAK 

BERGANTI 

AUDITOR 

309 0 100.0 

BERGANTI 

AUDITOR 
68 0 .0 

Overall Percentage   82.0 

a. The cut value is ,500     
 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 
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4.1.3.6 Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

 Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi logistik yang 

dilakukan terhadap masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai signifikansi hasil pengujian dengan nilai signifikansi α (0,05). 

Apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 maka hipotesis diterima. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Estimasi parameter ditunjukkan dengan tabel Variabel in 

the Equation  yang menunjukkan hubungan antar variabel, dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

 

Tabel 4.13 

Estimasi Parameter 

 

 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2019 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Sig/2 

 

  HASIL 

Step 1a FEE_AUDIT -.022 .310 .005 1 .943 .4715 DITOLAK 

FINANCIAL_

DISTRESS 
.000 .017 .001 1 .973 .4865 DITOLAK 

REPUTASI_ 

KAP 
-1.471 .614 5.732 1 .017   

feeauditxRA .192 .694 .076 1 .782  DITOLAK 

finanansialxRA .008 .055 .019 1 .890  DITOLAK 

Constant -1.084 .242 20.097 1 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: FEE_AUDIT, FINANCIAL_DISTRESS, REPUTASI_AUDITOR, feeauditxRA, finanansialxRA. 
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   Hasil pengujian pada tabel 4.13 Variabel in the Equation 

diatas bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh 

peneliti. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa : 

1) Pengujian H1 : Audit fee berpengaruh secara positif terhadap 

auditor switching. 

  Audit fee memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,4715 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,4715) > α (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau H1 yang 

menyatakan bahwa audit fee memiliki pengaruh signifikan terhadap 

auditor switching ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa audit fee 

tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

2) Pengujian H2: Financial distress berpengaruh secara positif 

terhadap auditor switching. 

  Financial Distress memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,4865 yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,4865) 

> α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua atau H2 

yang menyatakan bahwa financial distress memiliki pengaruh 

signifikan terhadap auditor switching ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching . 

3) Pengujian H3: Reputasi KAP dapat memperlemah pengaruh fee 

audit terhadap auditor switching 



50 
 
 

  Reputasi auditor sebagai pemoderasi variable audit fee 

memperoleh nilai signifikansi 0,782 yang lebih besar dari 0,05. 

Karena nilai sig (0,782) > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketiga atau H3 yang menyatakan bahwa Reputasi KAP 

dapat memperlemah pengaruh fee audit terhadap auditor switching 

ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Reputasi KAP tidak dapat 

memperlemah pengaruh fee audit terhadap auditor switching 

4) Pengujian H4: Reputasi KAP dapat memperlemah pengaruh 

financial distress terhadap auditor switching 

  Reputasi auditor sebagai pemoderasi variable financial 

distress memperoleh nilai signifikansi 0,890 yang lebih besar dari 

0,05. Karena nilai sig (0,890) > α (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keempat atau H4 yang menyatakan bahwa Reputasi 

KAP dapat memperlemah pengaruh financial distress terhadap 

auditor switching ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Reputasi 

KAP tidak dapat memperlemah pengaruh financial distress terhadap 

auditor switching 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat 

disimpulkan bahwa dari keempat hipotesis yang diajukan, tidak ada 

hipotesis yang di terima. Variabel audit fee dan financial distress 

tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap auditor switching 

sementara itu variable reputasi auditor tidak dapat memoderasi 

variable indepnden. Berikut adalah ringkasan hasil pengujian 
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hipotesis yang disajikan ke dalam bentuk tabel guna mempermudah 

pembacaan hasil uji hipotesis. 

 

 

Tabel 4.14 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

No. Hipotesis Sig. Hasil 

1. Audit fee berpengaruh secara positif terhadap 

auditor switching 

0,4715 Ditolak 

2. Financial distress berpengaruh secara positif 

terhadap auditor switching 

0,4865 Ditolak 

 

3. Reputasi KAP dapat memperlemah pengaruh 

fee audit terhadap auditor switching 

0,782 Ditolak  

4. Reputasi KAP dapat memperlemah pengaruh 

financial distress terhadap auditor switching 

0,890 Ditolak  

    Sumber : Data yang diolah tahun 2019 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil pengujian masing-masing 

hipotesis dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi sebesar 

0,05. Model persamaan regresi logistik yang terbentuk dari hasil 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

Nilai konstanta menunjukan koefisien (B) -1,084 dalam 

model dengan odds 0,242. Nilai konstanta ini dapat diartikan bahwa 

apabila nilai variabel Audit Fee (X) dan Financial Distress (Y) 

bernilai 0 atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi auditor 

switching dianggap tetap, maka nilai auditor switching sebesar -

1,084. 

SWITCH = -1,084-0,022X+0,000Y-1,471Z+0,192XZ+0,008YZ  
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Persamaan koefisien regresi logistik dari variabel audit fee 

adalah sebesar -0,022 dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 100% kenaikan 

dalam variabel audit fee, maka akan menurun kemungkinan 

perusahaan melakukan auditor switching sebesar -2,2%. 

Persamaan koefisien regresi logistik dari variabel financial 

distressadalah sebesar 0,000 dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 100% 

kenaikan dalam variabel financial distress, maka akan menaikan 

kemungkinan perusahaan melakukan auditor switching sebesar 0%. 

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi auditor switching dari sisi auditor pada perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Adapun 

faktor–faktor yang mungkin mempengaruhi hasil auditor switching 

dari sisi auditor pada perusahaan yaitu dilihat dari audit fee dan 

financial distress dengan reputasi KAP sebagai variabel moderating.   

4.1.4 Pembahasan 

4.1.4.1 Pengaruh Audit Fee terhadap Auditor Switching  

Pada hipotesis yang pertama menyatakan bahwa audit fee 

berpengaruh positif terhadap auditor switching. Hasil pengujian 

dalam tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,22 dengan 

signifikansi sebesar 0,4715 > α= 0,05. Hal ini berarti bahwa 

variabel audit fee terbukti tidak memiliki pengaruh secara positif 
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terhadap auditor switching. Karena tingkat signifikansi hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa audit fee berpengaruh positif 

terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017 menghasilkan nilai signifikansi 

sebesar 0,4715 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.  

Audit fee dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Perusahaan yang mengalami kenaikan biaya audit 

(audit fee) diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak 

mengalami kenaikan biaya audit (audit fee) diberi kode 0. Audit fee 

merupakan imbalan yang diterima oleh auditor setelah 

melaksanakan jasa auditnya. Besarnya fee yang dikeluarkan oleh 

perusahaan akan menjadi suatu pertimbangan penting bagi pihak 

manajemen. Auditor dapat mengajukan jumlah fee kepada 

perusahaan klien, namun apabila penawaran tersebut dianggap 

relatif tinggi, sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara 

perusahaan dengan KAP, dan ketidaksepakatan tersebut dapat 

menjadi dorongan perusahaan untuk melakukan auditor switching. 

Tidak diterimanya hipotesis, yang menyatakan bahwa audit 

fee berpengaruh positif terhadap auditor switching bisa disebabkan 

oleh kondisi-kondisi tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 adalah banyak 

perusahaan yang mengalami kenaikan fee audit yaitu sejumlah 228 

dari 377 sampel perusahaan yang diteliti selama tahun 2015-2017. 
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Sementara itu berdasarkan tabel cross tabulasi perusahaan yang 

mengalami kenaikan fee audit banyak yang tidak melakukan 

pergantian KAP yaitu sejumlah 188 dari 228 perusahaan yang 

mengalami kenaikan fee audit. Salah satu contohnya terdapat pada 

perusahaan PT.Sierrad Produce Tbk yang mengalami kenaikan fee 

audit selama 3 tahun penelitian namun tidak melakukan pergantian 

KAP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa meskipun 

perusahaan mengalami kenaikan fee audit perusahaan tidak perlu 

mengganti KAPnya. Fee audit tidak lagi menjadi alasan 

perusahaan mengganti jasa KAPnya karena untuk urusan jasa KAP 

mana yang akan digunakan perusahaan kedepannya sudah menjadi 

urusan pihak manajemen perusahaan dan KAP. 

Ditolaknya hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada  hasil statistik deskriptif tabel 4.3 dan 4.4, yang 

menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017 mengalami kenaikan pada biaya 

auditnya (audit fee) dan berdasarkan data yang didapat 

menunjukkan bahwa ada sebanyak 82,46% perusahaan yang 

mengalami kenaikan audit fee justru tidak mengganti auditornya. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa audit fee berpengaruh 

positif signifikan terhadap auditor switching tidak diterima. 

4.1.4.2 Pengaruh Financial Distress terhadap Auditor Switching  
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Pada hipotesis yang kedua menyatakan financial distress 

berpengaruh positif terhadap auditor switching. Hasil pengujian 

dalam tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,000, dengan 

signifikansi sebesar 0,4865> α= 0,05 yang berarti bahwa variabel 

financial distress  tidak berpengruh secara positif terhadap auditor 

switching. Hipotesis kedua menyatakan bahwa financial distress 

berpengaruh positif terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 namun dari 

hasil penelitian nilai signifikansi menunjukan angka sebesar 0,4865 

> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Financial 

Distress dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

perhitungan berdasarkan rumus Altman Z-score. Keadaan financial 

sebuah perusahaan menjadi pertimbangan perusahaan tersebut untuk 

mengganti auditor disebabkan apabila fee auditor yang terlalu tinggi 

sementara kondisi keuangan perusahaan sedang tidak dalam 

keadaan yang baik.  

Tidak diterimanya hipotesis, yang menyatakan bahwa 

financial distress berpengaruh positif terhadap auditor switching 

bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. berdasarkan data 

yang diperolah melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur 

tahun 2015-2017, perusahaan yang mengalami financial distress ada 

sebanyak 74 perusahaan dan 60 diantaranya tidak melakukan 

pergantian KAP selama tahun penelitian.. Salah satu contohnya 
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terdapat pada perusahaan PT.Toba Pulp Lestari Tbk yang 

mengalami financial distress selama tahun penelitian yaitu 2015-

2017 tetapi tidak melakukan pergantian KAP. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa financial distres tidak mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Sehingga mesikpun 

kondisi perusahaan mengalami financial distress secara data , tetapi 

tidak melakukan auditor switching maka faktor financial distress 

tidak mempengaruhi pertimbangan manajemen untuk melakukan 

auditor switching. 

Ditolaknya hipotesis kedua dalam penelitian ini juga 

didukung dengan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.5 dan 4.6, 

yang menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 mengalami keadaan 

financial distress ada sebanyak 81,08% perusahaan justru tidak 

mengganti auditornya. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap auditor 

switching tidak diterima. 

 

4.1.4.3 Pengaruh Reputasi KAP sebagai variable moderasi  fee audit 

terhadap auditor switching 

Hasil pengujian untuk menguji reputasi KAP sebagai 

variabel moderating yang memoderasi pengaruh audit fee terhadap 

auditor switching dapat dibuktikan pada tabel 4.13 yang 
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menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,192 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,782 lebih besar dengan batas signifikansi 

sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa reputasi auditor tidak berhasil 

dalam memoderasi pengaruh audit fee terhadap auditor switching. 

Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah sebesar 0,782 > 0,05, 

yang mengartikan bahwa H3 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sari 

dan Widanaputra (2016), yang menyatakan bahwa reputasi auditor 

merupakan variabel moderasi dari audit fee terhadap auditor 

switching. Informasi mengenai reputasi auditor yang digunakan 

perusahaan dianggap sebagai suatu pertanda yang baik khususnya 

pada perusahaan besar yang memiliki banyak investor yang tentunya 

sangat membutuhkan laporan keuangan auditan milik perusahaan, 

reputasi yang baik dari auditor atau KAP yang digunakan 

perusahaan akan memperkuat kepercayaan investor melalui hasil 

audit yang berkualitas. Karena Kantor Akuntan Publik (KAP) skala 

besar dianggap mampu menghasilkan kualitas audit yang baik maka 

perusahaan yang telah memakai KAP yang bereputasi tidak akan 

mengganti KAP nya dengan tujuan untuk meningkatkan nama baik 

perusahaan sehingga dapat menarik calon investor, walaupun audit 

fee yang ditawarkan cukup tinggi (Sari dan Widanaputra, 2016).  

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang menjelaskan 

mengenai reputasi auditor memoderasi hubungan antara audit fee 
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terhadap auditor switching ditolak. Dikarenakan auditor switching 

bukan lagi menjadi kewajiban bagi perusahaan maka meskipun 

auditor yang bekerja sama dengan perusahaan memiliki reputasi 

yang kurang baik dan tidak tergolong dalam KAP the big 4 tidak 

akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk tidak mengganti 

auditor. Namun apabila KAP yang saat ini digunkan jasanya oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan kebijakan dari manajemen atau 

mungkin ada pergantian manjamen yang mengeluarkan kebijakan 

baru maka perusahaan tetap akan mengganti penggunaan jasa 

KAPnya meskipun KAP yang saat ini jasanya digunakan adalah 

KAP Big 4. 

Kondisi ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa PT Kedaung Indah Can Tbk pada tahun selama tiga tahun 

penelitian yaitu 2015-2017 yang mengalami terus mengalami 

kenaikan audit fee padahal diaudit oleh auditor yang berafiliasi di 

KAP selain Big Four yaitu Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, 

Achmad, Suharli dan Rekan yang berafiliasi dengan PKF 

Accountans and Business Advisers, namun tetap mempertahankan 

auditornya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel tidak menggunakan auditor yang termasuk 

dalam big four serta audit fee yang dibayar rata-rata mengalami 

kenaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen 

menganggap apapun reputasi KAPnya baik besar atau kecil tidak 
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berpengaruh terhadap keputusan perusahaan-perusahaan besar 

untuk mengganti KAPnya. Sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa reputasi audit memoderasi pengaruh audit fee terhadap 

auditor switching tidak diterima. 

4.1.4.4 Pengaruh Reputasi KAP sebagai variable moderasi  financial 

distress terhadap auditor switching 

Hasil pengujian untuk menguji reputasi KAP sebagai 

variabel moderating yang memoderasi pengaruh financial distress 

terhadap auditor switching dapat dibuktikan pada tabel 4.18 yang 

menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,008 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,890 lebih besar dengan batas signifikansi 

sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa reputasi auditor tidak berhasil 

dalam memoderasi pengaruh financial distress terhadap auditor 

switching. Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah sebesar 

0,890 > 0,05, yang mengartikan bahwa H4 ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Widyanti dan Badera (2016), yang menyatakan bahwa reputasi 

auditor merupakan variabel moderasi dari financial distress 

terhadap auditor switching. Informasi mengenai reputasi KAP yang 

digunakan perusahaan dianggap sebagai suatu pertanda yang baik 

khususnya pada perusahaan besar yang memiliki banyak investor 

yang tentunya sangat membutuhkan laporan keuangan auditan milik 

perusahaan, reputasi yang baik dari KAP yang digunakan 
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perusahaan akan memperkuat kepercayaan investor melalui hasil 

audit yang berkualitas. Mengganti auditor yang lama dengan auditor 

yang memiliki reputasi maka citra perusahaan juga akan terangkat 

di mata investor. Hal tersebut menjelaskan bahwa reputasi auditor 

berinteraksi dengan financial distress dan auditor switching 

(Widyanti dan Badera ,2016) 

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang menjelaskan 

mengenai reputasi KAP memoderasi hubungan antara financial 

distress terhadap auditor switching ditolak. Dalam prakteknya 

banyak perusahaan tidak memperdulikan reputasi dari KAPnya 

dalam melakukan jasa audit perusahaan. Oleh karena itu KAP 

sendiri bukanlah hal yang di perdebatkan meskipun kondisi 

keuangan perusahaan sedang memburuk. Pemilihan KAP sendiri 

berdasarkan keputusan manajemen setelah melakukan 

pertimbangan baik buruknnya bagi perusahaan. 

Kondisi ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa PT Mulia Industrindo Tbk yang  selama tiga tahun penelitian 

yaitu 2015-2017 mengalami terus kondisi financial distress dan 

diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi yang baik yaitu yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four yaitu Satrio Bing Eny & Rekan 

yang berafiliasi dengan KAP Deloit namun tetap mempertahankan 

KAP. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa reputasi audit 
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memoderasi pengaruh financial distress terhadap auditor switching 

tidak diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


