
52 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sampel Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Jumlah perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 adalah 2.836 perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, perusahaan yang memenuhi kriteria 

dalam penelitian ini sebanyak 1.653 perusahaan. Kriteria sampel yang 

ditentukan adalah sebagai berikut:  

1) Seluruh perusahaan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada 

periode 2015-2019. 

2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah 

yang akan digunakan untuk menghitung Logaritma natural dari fee 

audit (Professional Fees). 

3) Perusahaan dengan data yang lengkap terkait laporan keuangan, 

laporan auditor independen, dan profesional fees 2015-2019. 

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

menyeluruh atas sampel yang telah dikumpulkan dan telah memenuhi 

persyaratan untuk menjadi sampel penelitian. Berikut akan diuraikan 

statistik deskriptif dari masing-masing variabel terkait penelitian. 
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4.1.2.1. Deskripsi Auditor Switching 

Variabel auditor switching diukur dengan menggunakan 

variabel dummy dengan ketentuan, apabila perusahaan melakukan 

pergantian auditor maka akan diberikan kode 1 dan apabila 

perusahaan tidak melakukan pergantian auditor akan diberikan 

kode 0. Berikut ini disajikan tabel terkait distribusi frekuensi 

variabel auditor switching untuk dapat diinterpretasikan. 

Tabel 4. 1 Frekuensi Auditor Switching 

Auditor Switching 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK BERGANTI 

AUDITOR 
793 48.0 48.0 48.0 

BERGANTI AUDITOR 860 52.0 52.0 100.0 

Total 1653 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

terdapat 860 perusahaan yang melakukan auditor switching dari 

1.653 jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 793 

perusahaan tetap mempertahankan auditornya dan tidak melakukan 

auditor switching. Dari deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa 

selama periode 2015-2019 terdapat 52% perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia melakukan auditor switching, sedangkan 

48% sisanya tidak melakukan auditor switching. 
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4.1.2.2. Deskripsi Variabel Pergantian Manajemen 

Variabel pergantian manajemen diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dengan ketentuan, apabila 

perusahaan melakukan pergantian manajemen maka akan diberikan 

kode 1 dan apabila perusahaan tidak melakukan pergantian 

manajemen akan diberikan kode 0. Berikut ini disajikan tabel 

terkait distribusi frekuensi variabel pergantian manajemen untuk 

dapat diinterpretasikan. 

Tabel 4. 2 Frekuensi Pergantian Manajemen 

Pergantian Manajemen 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK BERGANTI 

MANAJEMEN 
1439 87.1 87.1 87.1 

BERGANTI MANAJEMEN 214 12.9 12.9 100.0 

Total 1653 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.2. tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

terdapat 214 perusahaan yang melakukan pergantian manajemen 

dari 1.653 jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 

1.439 perusahaan memilih untuk tetap mempertahankan 

manajemennya dan tidak melakukan pergantian manajemen. Dari 

deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa selama periode 2015-2019 

terdapat 12,9% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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melakukan pergantian manajemen, sedangkan 87% sisanya tidak 

melakukan pergantian manajemen. 

4.1.2.3. Deskripsi Variabel Opini Audit 

Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel 

dummy dengan ketentuan, apabila perusahaan memperoleh 

pernyataan unqualified maka diberikan kode 1 dan jika perusahaan 

memperoleh pernyataan lain dari  unqualified maka akan diberi 

kode 0. Berikut ini disajikan tabel terkait distribusi frekuensi 

variabel opini audit untuk dapat diinterpretasikan.  

Tabel 4. 3 Frekuensi Opini Audit 

Opini Audit 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SELAIN PERNYATAAN 

UNQUALIFIED 
22 1.3 1.3 1.3 

PERNYATAAN 

UNQUALIFIED 
1631 98.7 98.7 100.0 

Total 1653 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.3. tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

terdapat 22 perusahaan yang memperoleh opini selain unqualified 

dari 1.653 jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 

1.631 perusahaan dinyatakan memperoleh opini unqualified atas 

laporan auditnya. Dari deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa 

selama periode 2015-2019 terdapat 1,3% perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia memperoleh opini selain unqualified, 
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sedangkan 98,7% sisanya memperoleh opini unqualified atas 

laporan auditnya. 

4.1.2.4. Deskripsi Variabel Fee Audit 

Fee audit atau biaya audit pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rumus Logaritma natural dari fee audit 

(Professional Fees). Statistik deskriptif untuk variabel fee audit 

akan disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. 4 Deskriptif Statistik Fee Audit 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Fee Audit 1653 17.45 29.22 22.3335 1.84358 

Valid N (listwise) 1653     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Tabel 4.4. menunjukan hasil statistik deskriptif variabel fee 

audit yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEI periode 2015-2019. Hasil yang diperoleh yaitu nilai 

minimum senilai 17,45 yang dibayarkan oleh PT Pratama Abadi 

Nusa Industri Tbk. tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum senilai 

29,22 yang dibayarkan oleh PT Astra International Tbk. tahun 

2019. Dari tabel di atas juga diketahui nilai rata-rata sebesar 

22,3335 yang berarti bahwa rata-rata fee audit yang dibayarkan 

oleh perusahaan-perusahaan di BEI periode 2015-2019 adalah 

sebesar 22,33. Kemudian, dapat juga kita lihat standar deviasi 
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sebesar 1,84358 yang menunjukan bahwa besaran fee audit ada di 

sekitar nilai rata-ratanya sehingga relatif homogen. 

4.1.2.5. Deskripsi Variabel Financial Distress 

Variabel financial distress dihitung dengan rumus Debt To 

Equity Ratio (DER), kemudian diukur menggunakan variabel 

dummy dengan ketentuan, perusahan yang memiliki hasil 

perhitungan DER lebih dari 100% diberi kode 1, dan perusahaan 

dengan hasil perhitungan DER kurang dari 100% diberi kode 0. 

Berikut ini disajikan tabel terkait distribusi frekuensi variabel opini 

audit untuk dapat diinterpretasikan.  

Tabel 4. 5 Frekuensi Financial Distress 

Financial Distress 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KURANG DARI 100% 884 53.5 53.5 53.5 

LEBIH DARI 100% 769 46.5 46.5 100.0 

Total 1653 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.5. tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

terdapat 884 perusahaan yang tidak mengalami financial distress 

dari 1.653 jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 769 

perusahaan dinyatakan mengalami financial distress. Dari 

deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa selama periode 2015-2019 

terdapat 46,5% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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mengalami financial distress, sedangkan 53,5% sisanya tidak 

mengalami financial distress. 

 

4.1.3. Analisis Regresi Logistik 

Model regresi logistik tidak lagi membutuhkan pengujian 

normalitas atas variabel independen yang digunakan pada model karena 

variabel independen merupakan campuran antara kontinu dan kategori. 

Analisis ini melibatkan beberapa tahap uji seperti menilai kelayakan model 

fit (overall fit model), menguji kelayakan model regresi (goodness of fit 

test), uji koefisien determinasi (R2), tabel klasifikasi, uji multikolinieritas, 

serta uji estimasi parameter. Berikut ini pembahasan dari masing-masing 

uji yang dilakukan. 

 

4.1.3.1. Menilai Keseluruhan Model (Overall model Fit) 

Overall model Fit  dipakai untuk memahami apakah sebuah 

model dinyatakan fit atau tidaknya terhadap data statistik. Tujuan utama 

dari uji ini adalah untuk mengetahui layak (fit) tidaknya model yang 

dihipotesiskan. Berikut ini hipotesis untuk menilai model fit: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data yang ada. 

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data yang ada. 

Data statistik yang dipakai berdasarkan fungsi Likelihood (L) 

yang merupakan teknik untuk menghitung koefisien logit.  L 

ditransformasikan menjadi -2LogL guna menguji hipotesis nol dan 
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alternatif. Penilaian dilakukan dengan membandingkan angka dari -2 

log likelihood di awal (block number = 0) dan angka dari -2 yang ada di 

akhir (block number = 1). Selisih yang ada dari dua perbandingan 

tersebut akan memperlihatkan bahwa model yang dihipotesiskan fit atau 

tidaknya dengan data yang ada. Model regresi dinyatakan semakin baik 

apabila terdapat penurunan Log Likelihood. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Keseluruhan Model -2LogL Tahap Awal 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 2288.828 .081 

2 2288.828 .081 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 2288,828 

c. Estimation terminated at iteration number 2 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Tabel 4.6. menunjukan nilai yang diperoleh pada -2LogL 

sebesar 2288,828 yang dapat dilihat pada kolom kedua baris terakhir 

pada tabel di atas. Sedangkan hasil uji kelayakan model -2LogL block 

number = 1 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Keseluruhan Model -2LogL Tahap Akhir 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteratio -2 Log Coefficients 
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n likelihood 

Constan

t 

Pergantian

_Manajem

en 

Opini_ 

Audit 

Fee_ 

Audit 

Financial

_Distress 

Pergantian

manajeme

ntxFD 

Opiniaud

itxFD 

Feeaudi

txFD 

Ste

p 1 

1 2238.501 .498 .071 -.598 .003 -2.025 1.347 1.981 .005 

2 2236.703 .514 .071 -.614 .003 -2.348 1.701 2.294 .006 

3 2236.679 .514 .071 -.614 .003 -2.387 1.749 2.331 .006 

4 2236.679 .514 .071 -.614 .003 -2.387 1.750 2.332 .006 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 2288,828 

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than 
,001. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Tabel 4.7. menunjukan nilai yang diperoleh pada -2LogL pada 

block number = 1 sebesar 2236,679. Hasil ini menunjukan penurunan 

sebesar 52,149 dari perbandingan block number = 0 sebesar 2288,828 

dengan hasil block number = 1 sebesar 2236,679. Dengan begitu dapat 

dikatakan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 

4.1.3.2. Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Agar mampu mengetahui kelayakan dari model regresi logistik, 

maka peneliti perlu menerapkan Hosmer and Lemeshow’s of Fit Test. 

Untuk menilai uji ini, kita perlu melihat chi-square dan nilai 

signifikansi yaitu 0,05. Dari tabel 4.8. dapat kita lihat  nilai dari chi-

square sebesar 3,426 dengan signifikansi sebesar 0,905. Hasil 

signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti model ini dapat 

diterima atau dinyatakan layak (fit)  karena sesuai dengan data 

observasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pergantian 
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manajemen, opini audit dan fee audit secara simultan berpengaruh 

terhadap auditor switching. 

Tabel 4. 8 Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.426 8 .905 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

 

4.1.3.3. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R square) 

Peneliti menggunakan Nagelkerke R square untuk mengukur 

seberapa besar variabilitas dari variabel dependen (X) yang bisa 

dijelaskan oleh variabel independen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. 

Tabel 4.9. memperlihatkan besarnya nilai koefisien determinasi 

model regresi logistik dengan nilai Nagelkerke R square senilai 0,041. 

Nilai ini mengartikan bahwa variabilitas variabel dependen hanya 

dijelaskan sebesar 4% oleh variabel independen, sedangkan 96% 

variabilitas dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. Berikut ini disajikan tabel koefisien determinasi. 

 

Tabel 4. 9 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R square) 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 
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1 2236.679
a
 .031 .041 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

 

4.1.3.4. Tabel Klasifikasi 

Untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah 

dibutuhkan tabel klasifikasi. Pada tabel 4.11. dapat dilihat dalam kolom 

observed perusahaan yang melakukan auditor switching dan yang tidak 

melakukan auditor switching. Dari dalam tabel dapat dilihat bahwa 

kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas 

perusahaan melakukan auditor switching sebesar 100%, yang berarti 

bahwa dengan regresi yang digunakan ada sebanyak 860 perusahaan 

dari seluruh perusahaan yang diprediksi melakukan auditor switching. 

Dan kekuatan prediksi model perusahaan yang tidak melakukan auditor 

switching sebesar 0%, yang berarti dengan model regresi yang 

digunakan, tidak ada perusahaan yang diprediksi tidak melakukan 

auditor switching dari total 793 perusahaan yang tidak melakukan 

auditor switching. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan prediksi dari model regresi sebesar 52%. Berikut ini disajikan 

tabel klasifikasi. 

Tabel 4. 10 Tabel Klasifikasi 

Classification Table
a,b

 

Observed Predicted 
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Auditor Switching 

Percentage 

Correct 

TIDAK 

BERGANTI 

AUDITOR 

BERGANTI 

AUDITOR 

Step 

0 

Auditor 

Switching 

TIDAK BERGANTI 

AUDITOR 
0 793 .0 

BERGANTI AUDITOR 0 860 100.0 

Overall Percentage   52.0 

a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

 

4.1.3.5. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Uji regresi logistik digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

dilakukan terhadap masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam penelitian. Untuk mengetahui apakah hasil 

dari regresi ini diterima atau ditolak, perlu diketahui apabila nilai dari 

signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya, 

apabila nilai analisis lebih dari 0,05 maka hasilnya ditolak. Tabel 4.12 

berikut ini merupakan tabel variabel in the equation yang bertujuan 

untuk menunjukan hubungan antar variabel serta pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4. 11 Tabel Variabel In The Equation 

Variables in the Equation  

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

Step 

1
a
 

Pergantian_Manajemen .071 .191 .137 1 .711 .355 Ditolak 

Opini_Audit -.614 .563 1.189 1 .275 .137 Ditolak 

Fee_Audit .003 .036 .007 1 .934 .467 Ditolak 
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Financial_Distress -2.387 1.558 2.349 1 .125  Ditolak 

PergantianmanajementxF

D 
1.750 .378 21.389 1 .000  

Ditolak 

OpiniauditxFD 2.332 1.059 4.851 1 .028  Diterima 

FeeauditxFD .006 .056 .011 1 .915  Ditolak 

Constant .514 .949 .293 1 .588   

a. Variable(s) entered on step 1: Pergantian_Manajemen, Opini_Audit, Fee_Audit, 

Financial_Distress, PergantianmanajementxFD, OpiniauditxFD, FeeauditxFD. 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0 tahun 2021 

Hasil pengujian Tabel 4.12 variabel in the equation digunakan 

untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa: 

1. Hipotesis 1: Pergantian Manajemen Berpengaruh Positif 

terhadap Auditor Switching. 

Pergantian manajemen memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,355 

yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,355) >  

(0,05) maka dapat disimpulkan hipotesis pertama yaitu H1 yang 

menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif 

terhadap auditor switching ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

2. Hipotesis 2: Opini Audit Berpengaruh Negatif terhadap 

Auditor Switching.  

Opini audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,137 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,137) >  (0,05) 

maka dapat disimpulkan hipotesis kedua yaitu H2 yang menyatakan 
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bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap auditor switching 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching 

3. Hipotesis 3:  Fee Audit Berpengaruh Positif terhadap Auditor 

Switching. 

Fee audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,467 yang berarti 

lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,467) >  (0,05) maka 

dapat disimpulkan hipotesis ketiga yaitu H3 yang menyatakan 

bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap auditor switching 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa fee audit tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

4. Hipotesis 4: Financial Distress Memperlemah Pengaruh 

Pergantian Manajemen pada  Auditor Switching. 

Financial distress sebagai pemoderasi variabel pergantian 

manajemen memperoleh nilai signifikansi 0,000. Nilai sig (0,000) 

<  (0,05) dengan koefisien positif 1,750 ini menunjukan bahwa 

financial distress dapat memperkuat pengaruh pergantian 

manajemen pada auditor switching. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan financial distress memperlemah pengaruh pergantian 

manajemen pada  auditor switching ditolak secara statistik. Dengan 

demikian hasil yag diperoleh ialah financial distress dapat 

memperkuat pengaruh pergantian manajemen pada  auditor 

switching. 
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5. Hipotesis 5: Financial Distress Mampu Memperkuat Pengaruh 

Opini Audit pada Auditor Switching. 

Financial distress sebagai pemoderasi variabel opini audit 

memperoleh nilai signifikansi 0,028 yang nilainya lebih kecil dari 

0,05.  Karena nilai sig (0,028) <  (0,05), maka dapat disimpulkan 

hipotesis kelima yaitu H5 yang menyatakan financial distress 

memperkuat pengaruh opini audit pada auditor switching diterima. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa financial distress dapat 

memperkuat pengaruh opini audit pada auditor switching. 

6. Hipotesis 6: Financial Distress Mampu Memperkuat Pengaruh 

Fee Audit pada Auditor Switching. 

Financial distress sebagai pemoderasi variabel fee audit 

memperoleh nilai signifikansi 0,915 yang nilainya lebih besar dari 

0,05.  Karena nilai sig (0,915) >  (0,05), maka dapat disimpulkan 

hipotesis keenam yaitu H6 yang menyatakan financial distress 

memperkuat pengaruh fee audit pada auditor switching ditolak. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa financial distress tidak dapat 

memperkuat pengaruh fee audit pada auditor switching. 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dinyatakan 

bahwa dari enam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya 1 

hipotesis yang diterima. Variabel pergantian manajemen dan fee audit 

tidak terbukti berpengaruh positif terhadap auditor switching. Lalu 
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variabel opini audit juga tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap 

auditor switching. Kemudian variabel financial distress tidak dapat 

memoderasi variabel fee audit pada auditor switching. Berikut ini 

disajikan tabel ringkasan dari hasil pengujian hipotesis untuk 

mempermudah pembacaan hasil uji hipotesis. 

Tabel 4.12 di atas menunjukan hasil dari pengujian dari masing-

masing hipotesis dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Dari hasil uji regresi tersebut terbentuk persamaan 

regresi logistik sebagai berikut. 

Ln 
      

        
 = 0,514 + 0,071MC – 0,614OA + 0,003FA – 2,387FD + 1,750MC.FD + 2,332OA.FD + 

0,006FA.FD +   

Nilai konstanta menunjukan koefisien (B) 0,514 dalam model 

regresi dengan odds 0,949. Dari informasi nilai konstanta tersebut dapat 

diartikan bahwa apabila nilai variabel pergantian manajemen, opini 

audit dan fee audit bernilai 0 atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

auditor switching dianggap konstan, maka auditor switching memiliki 

nilai sebesar 0,514. 

Persamaan koefisien regresi logistik pada variabel pergantian 

manajemen sebesar 0,071 dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan 100% dalam 

variabel pergantian manajemen, maka akan menaikan adanya 

kemungkinan perusahaan melakukan auditor switching sebesar 7,1%.  
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Persamaan koefisien regresi logistik pada variabel opini audit 

sebesar -0,614 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hal 

ini menunjukan bahwa setiap kenaikan 100% dalam variabel opini 

audit, maka akan menurun kemungkinan perusahaan melakukan auditor 

switching sebesar -61,4%%. 

Persamaan koefisien regresi logistik pada variabel fee audit 

sebesar 0,003 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hal 

ini menunjukan bahwa setiap kenaikan 100% dalam variabel fee audit, 

maka akan menaikan adanya kemungkinan perusahaan melakukan 

auditor switching sebesar 0,3%. 

Penelitian ini berisi tentang pengujian faktor-faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi terjadinya auditor switching dari sisi 

auditor pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil 

dari penelitian terkait auditor switching dari sisi auditor pada 

perusahaan ini yaitu pergantian manajemen, opini audit, fee audit dan 

financial distress sebagai variabel moderating. 

 

4.1.4. Pembahasan 

4.1.4.1. Pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor switching 

Hipotesis pertama yaitu H1 menyatakan bahwa pergantian 

manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching. Dapat 

dilihat kembali pada tabel 4.12 hasil pengujian yang menunjukan 
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nilai koefisien sebesar 0,071 dengan signifikansi senilai 0,355 >  

(0,05) yang berarti variabel pergantian manajemen terbukti tidak 

berpengaruh secara positif terhadap auditor switching. Akibat 

tingkat signifikansi sebesar 0,355 >  (0,05) maka dapat 

disimpulkan hipotesis pertama yang menyatakan pergantian 

manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dideskripsikan bahwa terdapat 

214 perusahaan yang melakukan pergantian manajemen dari 1.653 

jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 1.439 

perusahaan memilih untuk tetap mempertahankan manajemennya 

dan tidak melakukan pergantian manajemen. Dari deskripsi di atas 

dapat diketahui bahwa selama periode 2015-2019 terdapat 12,9% 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan 

pergantian manajemen, sedangkan 87% sisanya tidak melakukan 

pergantian manajemen. 

Variabel pergantian manajemen diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dengan ketentuan, apabila 

perusahaan melakukan pergantian manajemen maka akan diberikan 

kode 1 dan apabila perusahaan tidak melakukan pergantian 

manajemen akan diberikan kode 0. Pergantian manajemen 

merupakan tindakan dimana direksi suatu perusahaan memilih 

untuk mengundurkan diri atau telah diberhentikan dalam hasil 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Aprilia & 
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Effendi, 2019). Akibat adanya pergantian tersebut, manajemen 

baru seringkali melakukan perubahan pada kebijakan perusahaan 

terkait bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan auditor (KAP) 

untuk meningkatkan kualitas standar dan mutu perusahaan yang 

dipimpinnya. 

Ditolaknya hipotesis yang menyatakan bahwa pergantian 

manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching ini bisa 

dikarenakan setiap pergantian manajemen yang terjadi pada suatu 

perusahaan tidak selalu diikuti dengan adanya pergantian 

kebijakan. Manajemen baru yang dibentuk dapat pula hanya 

melakukan penyesuaian atas kebijakan yang telah ada sebelumnya, 

sehingga auditor yang bertugas tidak harus diganti apabila masih 

memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa terjadinya pergantian manajemen tidak menjamin 

suatu perusahaan akan melakukan auditor switching. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang juga dilakukan oleh 

(Aziza & Herawaty, 2020) dan  (Stephanie & Prabowo, 2017) 

dengan hasil serupa yang menyatakan pergantian manajemen tidak 

berpengaruh positif terhadap auditor switching. Namun hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh (Ruroh & 

Rahmawati, 2016) dalam penelitiannya. 
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4.1.4.2. Pengaruh opini audit terhadap auditor switching 

Hipotesis kedua yaitu H2 menyatakan bahwa opini audit 

berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Dapat dilihat 

kembali pada tabel 4.12 hasil pengujian yang menunjukan nilai 

koefisien sebesar -0,614 dengan signifikansi senilai 0,137 >  

(0,05) yang berarti variabel opini audit terbukti tidak berpengaruh 

secara negatif terhadap auditor switching. Akibat tingkat 

signifikansi sebesar 0,137 >  (0,05) maka dapat disimpulkan 

hipotesis kedua yang menyatakan opini audit berpengaruh negatif 

terhadap auditor switching ditolak.  

Berdasarkan tabel 4.3. dapat dilihat bahwa terdapat 22 

perusahaan yang memperoleh opini selain unqualified dari 1.653 

jumlah keseluruhan unit analisis. Sisanya sebanyak 1.631 

perusahaan dinyatakan memperoleh opini unqualified atas laporan 

auditnya. Dari deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa selama 

periode 2015-2019 terdapat 1,3% perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia memperoleh opini selain unqualified, 

sedangkan 98,7% sisanya memperoleh opini unqualified atas 

laporan auditnya. 

Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel 

dummy dengan ketentuan, apabila perusahaan memperoleh 

pernyataan unqualified maka diberikan kode 1 dan jika perusahaan 

memperoleh pernyataan lain dari  unqualified maka akan diberi 
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kode 0. Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan yang 

ditetapkan oleh auditor setelah melakukan audit untuk menilai 

kewajaran terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 

(Damayanti & Sudarman, 2008) dalam (Ismaya, 2017). Opini audit 

menjadi sumber informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak luar perusahaan (Sugiarti & 

Pramono, 2016).  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, ditemukan 

hasil bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Tidak ada hubungan yang signifikan antara opini yang 

dikeluarkan oleh auditor dengan terjadi atau tidak terjadinya 

auditor switching. Hal ini dikarenakan perusahaan menerima 

unqualified opinion atau selain dari unqualified opinion didasarkan 

pada kemampuan dan integritas manajemen dalam menyajikan 

laporan keuangan dan tata kelola yang baik dalam menekan salah 

saji material, bukan berdasarkan siapa auditor yang mengaudit 

laporan keuangan perusahaan. Dikarenakan opini audit berkaitan 

dengan hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan 

perusahaan dan tidak berkaitan dengan auditor yang bertugas untuk 

mengaudit, maka perusahaan yang sudah atau belum menerima 

unqualified opinion tidak ada hubungannya dengan apakah 

perusahaan tersebut akan melakukan pergantian auditor atau tidak. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang juga dilakukan oleh 
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(Nasir, 2018) dan (Aziza & Herawaty, 2020) dengan hasil serupa 

yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh negatif terhadap 

auditor switching. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan 

(Astria & Wenny, 2018) dalam penelitiannya. 

 

4.1.4.3. Pengaruh fee audit terhadap auditor switching 

Hipotesis ketiga yaitu H3 menyatakan bahwa fee audit 

berpengaruh positif terhadap auditor switching. Dapat dilihat 

kembali pada tabel 4.12 hasil pengujian yang menunjukan nilai 

koefisien sebesar 0,003 dengan signifikansi senilai 0,467 >  

(0,05) yang berarti variabel fee audit terbukti tidak berpengaruh 

secara positif terhadap auditor switching. Akibat tingkat 

signifikansi sebesar 0,467 >  (0,05) maka dapat disimpulkan 

hipotesis ketiga yang menyatakan fee audit berpengaruh positif 

terhadap auditor switching ditolak.  

Berdasarkan tabel 4.4. yang menunjukan hasil statistik 

deskriptif variabel fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 hasil yang 

diperoleh yaitu nilai minimum senilai 17,45 yang dibayarkan oleh 

PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. tahun 2019. Sedangkan nilai 

maksimum senilai 29,22 yang dibayarkan oleh PT Astra 

International Tbk. tahun 2019. Dari tabel di atas juga diketahui 

nilai rata-rata sebesar 22,3335 yang berarti bahwa rata-rata fee 
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audit yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di BEI periode 

2015-2019 adalah sebesar 22,33. 

Pada penelitian ini, auditor switching perlu untuk diteliti 

lebih lanjut dikarenakan fenomena terkait pergantian auditor ini 

cukup sering terjadi dan dialami oleh perusahaan yang diduga 

dikarenakan faktor-faktor seperti pergantian manajemen, opini 

auditor, fee audit dan juga kesulitan keuangan yang dialami oleh 

perusahaan (financial distress). Setelah dilakukan pengujian 

terhadap Fee audit sebagai salah satu faktor yang diduga menjadi 

penyebab terjadinya auditor switching, ditemukan hasil bahwa fee 

audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini dapat 

disebebkan karena adanya faktor lain yaitu ketidakpuasan klien 

terhadap kinerja yang dilakukan oleh auditor yang dirasa tidak 

sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan seperti ketepatan auditor 

dalam menyelesaikan prosedur audit. Sehingga faktor seperti 

tingginya fee audit yang ditetapkan oleh auditor tidak menjadi 

penyebab perusahaan melakukan auditor switching ke auditor yang 

menawarkan fee audit yang lebih rendah dikarenakan perusahaan 

memiliki pertimbangannya sendiri. Selain itu, penentuan fee audit 

juga ditetapkan sesuai dengan profesi akuntan publik dalam jumlah 

yang pantas dan sesuai dengan jasa audit yang diberikan auditor 

berdasarkan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) yang 

berlaku. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa besaran fee 
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audit tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan auditor switching. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Ismaya, 2017) yang menyatakan 

bahwa fee audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Namun hasil ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh 

(Pradhana & Saputra, 2015) dalam penelitian yang dilakukannya. 

 

4.1.4.4. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching 

dengan Financial Distress sebagai Pemoderasi. 

Hipotesis keempat yaitu H4 menyatakan bahwa financial 

distress memperlemah pengaruh pergantian manajemen pada  

auditor switching. Dapat dilihat kembali pada tabel 4.12 hasil 

pengujian signifikansi senilai 0,000 <  (0,05) yang menunjukan 

bahwa hipotesis keempat yaitu financial distress mampu 

memoderasi pengaruh pergantian manajemen pada auditor 

switching, namun dikarenakan hasil koefisien yaitu positif 1,750 

menunjukan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan financial 

distress dapat memperlemah pengaruh pergantian manajemen pada 

auditor switching ditolak secara statistik.  

Pergantian manajemen merupakan perubahan komposisi 

manajerial perusahaan terutama pada dewan direksi ataupun CEO 

(Chief Executive Officer). Perubahan ini nantinya juga akan 

berpengaruh pada kebijakan perusahaan dikarenakan manajemen 
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baru akan berpikir untuk meningkatkan kualitas, standar dan mutu 

perusahaan yang dipimpinnya. Kebijakan yang disusun oleh 

manajemen baru ini akan berimplikasi pada pergantian auditor 

dikarenakan mereka memiliki kualifikasi dan preferensi yang baru 

dan selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya.  

Hasil penelitian ini didukung oleh (Aziza & Herawaty, 

2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan memiliki pengaruh penting dalam keputusan 

untuk tetap mempertahankan atau mengganti auditor. Alasan 

ditolaknya hipotesis yang menyatakan bahwa financial distress 

memperlemah pengaruh pergantian manajemen pada  auditor 

switching ini bisa dikarenakan adanya pergantian manajemen ini 

nantinya diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik 

kepada perusahaaan sehingga diperlukan juga adanya pergantian 

auditor yang dipilih berdasarkan kebijakan manajemen baru. 

Khususnya ketika perusahaan sedang dalam kondisi keuangan 

yang buruk, tentunya perusahaan akan mengharapkan adanya 

perubahan yang signifikan terkait progres perusahaan di masa yang 

akan datang. Selain itu, ditengah buruknya kondisi keuangan 

perusahaan, para pengguna laporan keuangan dapat melihat bahwa 

perusahaaan tetap terus melakukan regenerasi terhadap hasil yang 

dikeluarkan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sehingga 

akan menarik kepercayaan para investor. 
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4.1.4.5. Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching dengan 

Financial Distress sebagai Pemoderasi 

Hipotesis kelima yaitu H5 menyatakan bahwa financial 

distress mampu memperkuat pengaruh opini audit pada auditor 

switching. Financial distress sebagai pemoderasi variabel opini 

audit memperoleh nilai signifikansi 0,028 yang nilainya lebih kecil 

dari 0,05.  Karena nilai sig (0,028) <  (0,05) dan nilai koefisien 

regresi positif 2,332 maka dapat disimpulkan hipotesis kelima yaitu 

H5 yang menyatakan financial distress memperkuat pengaruh opini 

audit pada auditor switching diterima. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa financial distress dapat memperkuat pengaruh opini audit 

pada auditor switching. 

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan yang 

ditetapkan oleh auditor setelah melakukan audit untuk menilai 

kewajaran terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Nasir, 

2018). Opini audit menjadi sumber informasi yang digunakan 

sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar 

perusahaan (Sugiarti & Pramono, 2016). Sehingga kebanyakan  

perusahaan klien cenderung mengharapkan memperoleh opini dari 

auditor dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian atau 

unqualified pada laporan keuangan perusahaannya (Aini & Yahya, 

2019). Oleh karena itu perusahaan yang menerima qualified 
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opinion dalam laporan keuangannya akan cenderung melakukan 

auditor switching. 

Menurut (McKeown et al, 1991 dalam (Pradhana & 

Saputra, 2015)) perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 

hampir seluruhnya memperoleh opini going concern atas laporan 

keuangannya dikarenakan kondisi keuangan perusahaan 

merupakan gambaran dari tingkat kesehatan suatu usaha. Kondisi 

ini tentu tidak diharapkan oleh perusahaan karena akan membuat 

kepercayaan para stakeholders menurun dan memperoleh respon 

negatif terhadap harga saham (Susilowati, 2017). Untuk itu dapat 

dikatakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk atau 

yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan cenderung memilih 

untuk melakukan auditor switching guna memperbaiki opini atas 

laporan keuangannya.  

Asumsi ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Aziza & Herawaty, 2020) yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak baik diindikasi 

memperoleh opini selain WTP yang menyebabkan pandangan 

negatif dari investor sehingga mendorong perusahaan untuk 

melakukan pergantian auditor. Selain itu, (Astria & Wenny, 2018) 

dan (Susilowati, 2017) juga menyatakan perusahaan dengan 

kondisi financial distress memiliki kemungkinan memperoleh 

opini going concern atau qualified opinion, yang mana hal ini 
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dapat merugikan perusahaan sehingga mendorong perusahaan 

untuk mengganti auditornya agar terhindar dari opini tersebut. 

 

4.1.4.6. Pengaruh Fee Audit Terhadap Auditor Switching dengan 

Financial Distress sebagai Pemoderasi 

Hipotesis keenam yaitu H6 menyatakan bahwa financial 

distress mampu memperkuat pengaruh fee audit pada auditor 

switching. Financial distress sebagai pemoderasi variabel fee audit 

memperoleh nilai koefisien regresi positif 0,006 dan  signifikansi 

0,915 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig (0,915) > 

 (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis keenam yaitu H6 yang 

menyatakan financial distress memperkuat pengaruh fee audit pada 

auditor switching ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

financial distress tidak dapat memperkuat pengaruh fee audit pada 

auditor switching.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

(Diandika & Badera, 2017) yang menyatakan bahwa ketika sedang 

mengalami financial distress, perusahaan akan cenderung 

mengganti auditor apabila fee audit yang ditawarkan semakin 

tinggi. Financial distress merupakan keadaan di mana kewajiban 

perusahaan melebihi aset yang dimiliki, sehingga perusahaan 

tersebut diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Ketika sedang 

dalam kesulitan keuangan, kebanyakan perusahaan akan cenderung 
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mengganti auditornya dikarenakan tidak mampu menanggung fee 

audit yang terlalu tinggi di tengah buruknya kondisi keuangan 

perusahaan.  

Ditolaknya hipotesis yang menyatakan financial distress 

mampu memperkuat pengaruh fee audit pada auditor switching ini 

bisa disebabkan oleh anggapan perusahaan bahwa auditor yang 

bertugas telah berkompeten dan puas atas hasil audit yang diterima, 

sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan auditor 

switching walaupun dengan besaran fee yang ditawarkan oleh KAP 

atau auditor cenderung tinggi. Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Ismaya, 2017). 


