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ABSTRACT 

This research aims to examine the effect of the agency costs on the differentiation of 

the audit quality, which can be seen through the firm’s decision-making to choose the 

quality of new auditor when the firm switches the auditor. The audit quality is represented 

by a “brand-name” model in which the Big Four group of auditors  defined as higher 

quality suppliers. Agency costs are proxied by managerial ownership, diffusion of 

ownership, leverage, and new issues. The effect of each proxies is examined on one year 

before (“levels” model) and several years before auditor switch (“changes” model). The 

examination was done to 76 public companies in Indonesia Stock Exchange that has 

switched the auditor during 2002-2008. 

The finding shows that managerial ownership is a agency costs proxy that effects on 

firm’s decision-making in switching to the higher-quality auditor. The result proves that 

the greater the managerial ownership in a firm, the more  possible the firms tend to switch 

to higher quality audit firms, then conversely. This research also proves that “levels” 

model is better than “changes” model in predicting the effect of agency cost to the firm’s 

decision making in switching to higher-quality auditor firm. 
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1. Pendahuluan 

Laporan keuangan perusahaan publik sangat dibutuhkan terutama oleh para 

pemegang saham untuk menilai upaya manajemen dalam memaksimumkan kesejahteraan 

pemegang saham serta menjadi landasan pengambilan keputusan. Namun, laporan 

keuangan itu dalam kenyataannya menjadi satu-satunya sumber informasi keuangan bagi 

para pemegang saham. Hal ini membuat informasi keuangan yang dimiliki oleh pemegang 

saham sangat terbatas. Sebaliknya, pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan 

memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kegiatan operasi perusahaan 

dibandingkan pemilik. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pihak 
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manajemen (agen) dengan pihak pemegang saham (prinsipal) menimbulkan terjadinya 

asimetri informasi. Kondisi ini juga tidak lepas dari adanya pemisahan fungsi kepemilikan 

dan kontrol. Asimetri informasi ini juga mendorong mananajemen berperilaku oportunistik 

(opportunistic behavior). Perilaku ini muncul karena manajemen ingin memenuhi 

kepentingannya sendiri yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham.  

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer memunculkan adanya 

konflik dalam hubungan agensi. Adanya masalah agensi tersebut selanjutnya menimbulkan 

pertanyaan mengenai tingkat reliabilitas informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan disajikan oleh pihak manajemen (agen) kepada para pemegang saham 

(prinsipal). Tingkat reliabilitas ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan pemegang 

saham terhadap pihak manajemen.  

Permasalahan tersebut mampu diatasi melalui salah satu mekanisme pengawasan 

yang dinamakan audit. Watts et al. (1986) berargumen bahwa pengauditan memainkan 

peranan penting dalam memonitor kontrak dan mengurangi risiko informasi. Selain itu, 

Wallace (1985) juga menyatakan bahwa audit merupakan cara yang mampu mengurangi 

biaya agensi akibat adanya perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajer dan asimetri 

informasi.  

Kualitas auditor yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan audit akan 

menentukan kredibilitas laporan keuangan auditan. Tiap-tiap KAP memiliki perbedaan 

kualitas dalam memberikan jasa audit yang berkaitan dengan tingkat kompetensi dan 

kredibilitas, dalam hal ini yang disebut diferensiasi kualitas audit yang bisa diamati 

melalui investasi KAP dalam reputasi brand-name (the Big dan Non Big). Beberapa 

penelitian empiris membuktikan adanya diferensiasi tersebut, seperti Becker et al. (1998) 

dan Francis et al. (1999).  
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Terdapat beberapa argumen yang menjelaskan bahwa teori agensi mampu 

menjelaskan fenomena diferensiasi kualitas audit. DeAngelo (1981) berpendapat bahwa 

biaya agensi yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain maupun biaya 

agensi yang terjadi dalam satu perusahaan dari tahun ke tahun bisa bervariasi. Diferensiasi 

dari biaya agensi ini mengimplikasikan adanya heterogenitas permintaan atas jasa audit, 

yaitu permintaan “tingkat” kualitas audit yang diinginkan. Francis (1984) juga mengaitkan 

antara teori agensi dengan diferensiasi kualitas audit melalui mekanisme permintaan, yang 

berargumen bahwa terdapat dorongan ekonomis pada beberapa perusahaan untuk meminta 

audit yang berkualitas dalam rangka pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang terjadi 

dalam perusahaan. Berdasarkan hal kedua argumen tersebut terlihat bahwa biaya agensi 

mampu menjelaskan terjadinya diferensiasi kualitas auditor.  

Di Indonesia sendiri, isu mengenai diferensiasi kualitas auditor semakin mengemuka  

saat pemerintah mengatur jangka waktu pemberian jasa audit oleh KAP dan partner audit 

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, KMK Nomor 

359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Dengan 

adanya regulasi ini perusahaan diharuskan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP 

setelah jangka waktu tertentu sehingga mendorong perusahaan untuk memikirkan 

mengenai kualitas audit yang dibutuhkan.  

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh biaya agensi terhadap diferensiasi kualitas 

auditor. Proksi-proksi biaya agensi yang terdiri atas kepemilikan saham oleh manajer, 

penyebaran kepemilikan, leverage, dan penerbitan sekuritas baru diuji pengaruhnya 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian ke auditor yang lebih 

berkualitas. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini dan Ardiati 

(2006), Damayanti (2008), dan Sari (2009) yang melihat fenomena pergantian auditor di 
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Indonesia hanya dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 

memutuskan berganti auditor atau tidak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya agensi yang 

diproksikan dengan kepemilikan saham oleh manajer, penyebaran kepemilikan, leverage, 

dan penerbitan sekuritas baru terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian 

ke auditor yang lebih berkualitas. 

2. Landasan Teori  dan Pengembangan Hipotesis 

2.1 Diferensiasi Kualitas Audit 

Becker et al. (1998) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan audit 

bervariasi bergantung pada kualitas auditor. Bila dibandingkan dengan auditor yang 

berkualitas rendah, auditor yang berkualitas tinggi lebih mampu mendeteksi 

penyimpangan dalam penerapan praktik akuntansi dan saat sudah terdeteksi, auditor ini 

mampu untuk menolak praktik tersebut dan/atau merubah laporan auditnya. Francis (1984) 

lebih luas lagi melihat bahwa diferensiasi kualitas audit muncul dari adanya pandangan 

bahwa jasa audit itu sendiri bersifat heterogen. Heterogenitas itu terjadi karena adanya 

persaingan pasar, diferensiasi jasa audit, dan skala ekonomi dari KAP besar.  

Beberapa penelitian empiris membuktikan adanya diferensiasi kualitas audit, yang 

dalam hal ini diamati melalui investasi KAP dalam reputasi brand-name (the Big dan Non 

Big). Becker et al. (1998) berhasil membuktikan bahwa KAP Big Six memiliki kualitas 

audit yang lebih tinggi daripada KAP Non Big Six, berdasarkan pada bukti bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Six melaporkan discretionary accrual yang 

lebih besar daripada discretionary accrual yang dilaporkan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Big Six. Hal yang serupa juga terjadi dalam penelitian Francis et al. (1999) yang 

membuktikan adanya audit fee KAP Big Eight lebih tinggi daripada KAP Non Big Eight 

baik pada perusahaan besar maupun kecil. Hal ini konsisten dengan pandangan diferensiasi 
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kualitas audit. Namun, di sisi lain Maradona (2009) justru menyatakan berdasarkan 

penelitiannya di Indonesia bahwa kualitas audit KAP Big Four lebih rendah daripada KAP 

Non Big Four. 

2.2 Perbandingan Jasa Audit KAP Big-Four dan KAP Non Big-Four 

KAP Big-Eight memiliki investasi yang lebih besar dalam hal brand name daripada 

KAP Non Big-Eight. Healy dan Lys (1986) berpendapat bahwa hal ini menjelaskan bahwa: 

1. Biaya informasi yang dikeluarkan investor dalam menilai kualitas audit lebih rendah 

pada KAP Big Eight daripada pada KAP Non Big-Eight. 

2. Pihak-pihak yang terikat perjanjian memperoleh jaminan yang lebih besar bahwa pihak-

pihak tersebut akan memperoleh kualitas yang telah dijanjikan oleh KAP Big-Eight 

daripada oleh KAP Non Big-Eight karena KAP Big Eight memiliki potensi kehilangan 

reputasi yang lebih besar akibat kegagalan menyediakan kualitas yang tinggi.  

2.3 Agency Theory  

Agency theory menyatakan bahwa agency relationship merupakan sebuah ikatan 

kerja yang mana satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (principal) menunjuk 

pihak lain (agent) untuk memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan atas nama 

prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976), melalui kebijakan investasi, pendanaan, dan 

deviden yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. Konflik keagenan dalam 

konteks manajemen keuangan muncul antara pemegang saham (shareholder) dengan 

manajer dan antara pemegang saham dengan kreditur (bondholder atau pemegang saham 

obligasi), dan dua jenis konflik ini merupakan dasar proksi biaya agensi yang digunakan 

dalam penelitian ini.  

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh biaya agensi terhadap diferensiasi kualitas 

auditor saat perusahaan melakukan pergantian auditor. Penelitian ini menggunakan dua ukuran 
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untuk tiap-tiap biaya agensi dalam menguji pengaruh dari biaya agensi terhadap diferensiasi 

kualitas auditor. Biaya agensi diukur melalui ukuran “tingkat” dan “perubahan”. Biaya 

agensi yang diukur dengan “tingkat” maksudnya adalah biaya agensi yang terjadi sesaat 

(dalam hal ini setahun) sebelum perusahaan melakukan pergantian auditor. Sebaliknya, 

biaya agensi yang diukur dengan “perubahan” maksudnya adalah bahwa perubahan yang 

terjadi pada biaya agensi selama beberapa periode sebelum terjadinya pergantian auditor 

memengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih kualitas auditor. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Francis dan Wilson (1988) yang juga menggunakan dua 

pengujian ini.  

2.4.1 Pergantian Auditor dan Kepemilikan Saham oleh Manajer 

Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa perusahaan dengan tingkat 

kepemilikan saham oleh manajer yang tinggi akan kurang begitu membutuhkan audit yang 

kualitasnya tinggi daripada perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham oleh manajer 

yang rendah, yang menganggap adanya keselarasan kepentingan saat kepemilikan saham 

oleh manajer meningkat. Argumen tersebut berhasil dibuktikan dalam penelitian Simunic 

dan Stein (1987) dalam Francis dan Wilson (1988) yang menemukan bahwa tingkat 

kepemilikan saham oleh manajer tinggi bagi perusahaan yang menggunakan auditor Non 

Big-Eight dalam Initial Public Offering (IPO). Senada dengan penelitian tersebut, 

penelitian DeFond (1992) juga menemukan bahwa perusahaan klien akan cenderung untuk 

berganti ke KAP yang kualitasnya lebih tinggi, sebagai antisipasi, atau sebagai hasil, 

penurunan persentase kepemilikan saham oleh manajer, dalam hal ini menggunakan 

ukuran brand name KAP. Hasil dari kedua penelitian empiris tersebut menguatkan 

pandangan adanya “keselarasan kepentingan” dari kepemilikan saham oleh manajer, yang 

mana semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh manajer maka jumlah pemegang 

saham yang menjadi manajer makin besar.  



7 
 

Eichenseher dan Shields (1983) di lain pihak menemukan bahwa tingkat kepemilikan 

saham oleh manajer berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan ke auditor Big-

Eight. Pembuktian ini sesuai dengan pandangan “entrenchment” manajemen yang 

dikemukan oleh Demsetz (1983) dan Fama dan Jensen (1983). Saat kepemilikan saham 

oleh manajemen dalam suatu perusahaan semakin meningkat sampai pada suatu titik 

tertentu yang mampu membuat manajemen terbebas dari tekanan pasar dan bebas 

mencapai tujuannya sendiri, kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan 

justru mengalami penurunan. Pengawasan yang tinggi menjadi hal yang perlu saat 

kepemilikan saham oleh manajemen semakin meningkat. Mekanisme pengawasan tersebut 

dapat dilakukan dengan memilih kualitas auditor yang lebih tinggi.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1a : Tingkat kepemilikan saham oleh manajer berpengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi  

 

Proporsi kepemilikan saham oleh manajer yang berubah memungkinkan berubahnya 

besarnya biaya agensi yang terjadi. DeFond (1992) dalam penelitiannya berhasil 

membuktikan hal ini. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

berganti ke kantor akuntan publik yang kualitasnya lebih tinggi untuk mengantisipasi 

penurunan persentase kepemilikan saham oleh manajer dalam rentang waktu dua tahun 

sebelum dan dua tahun sesudah pergantian auditor. Bukti empiris ini sesuai dengan 

pandangan adanya “keselarasan kepentingan“ saat terjadi kenaikan kepemilikan saham 

oleh manajer. Namun, Francis dan Wilson (1988) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

tidak ada indikasi bahwa kepemilikan saham oleh manajer (yang diukur perubahannya 

sebelum pergantian auditor) memengaruhi permintaan terhadap auditor yang berkualitas 
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berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1b : Perubahan kepemilikan saham oleh manajer berpengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi  

2.4.2 Pergantian Auditor dan Penyebaran Kepemilikan 

Francis dan Wilson (1988) berpendapat bahwa audit dengan kualitas yang tinggi 

dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pengendalian yang kompleks yang mampu 

mengurangi  ketidakmampuan relatif dari kepemilikan perusahaan yang tersebar untuk 

memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen secara langsung. Secara logis dapat 

dijelaskan bahwa tingkat penyebaran kepemilikan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

struktur kepemilikan perusahaan tidak terkonsentrasi. Kemampuan pemilik perusahaan 

untuk menjalankan fungsi monitoring menjadi rendah sehingga mendorong potensi 

transfer kekayaan (wealth transfer) oleh manajer makin tinggi sehingga biaya agensi yang 

terjadi akan makin tinggi. Kenaikan biaya agensi ini akan menyebabkan perusahaan 

memutuskan untuk berganti ke auditor yang berkualitas lebih tinggi.  

Namun, Woo dan Koh (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa penyebaran 

kepemilikan yang rendah berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk 

berpindah ke KAP Big Six. Hal ini sesuai dengan argumen Gunarsih (2003) bahwa pemilik 

dengan kepemilikan rendah tidak tertarik untuk melakukan pengawasan karena akan 

menanggung semua biaya pengawasan (monitoring cost) atas sebagian kecil manfaat yang 

diterima. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2a : Tingkat penyebaran kepemilikan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi 
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Francis dan Wilson (1988) menemukan bahwa perubahan penyebaran kepemilikan 

beberapa tahun sebelum terjadinya pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan permintaan terhadap auditor yang memiliki 

kualitas yang berbeda saat terjadi pergantian auditor. Hal ini berarti bahwa selain 

mendapatkan bukti empiris saat faktor penyebaran kepemilikan diukur dalam tingkat, 

argumen Gunarsih (2003) juga mendapatkan bukti empiris saat penyebaran kepemilikan 

diukur dalam perubahannya. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2b : Perubahan penyebaran kepemilikan berpengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi 

2.4.3 Pergantian Auditor dan Leverage 

Manajer memiliki kesempatan untuk mengalihkan kesejahteraan debtholder dengan 

melakukan berbagai tindakan (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan pada hal tersebut, 

maka semakin meningkat jumlah utang, semakin terbuka kesempatan untuk mentransfer 

kesejahteraan menjauh dari debtholder. Perjanjian utang yang umumnya bersumber pada 

informasi akuntansi kemudian disusun untuk membatasi pengalihan kesejahteraan itu. 

Pengauditan yang berkualitas selanjutnya dibutuhkan untuk meningkatkan reliabilitas 

informasi akuntansi yang digunakan untuk meverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap 

perjanjian utang tersebut. Eichenseher dan Shield (1983) dan DeFond (1992) berhasil 

menemukan secara empiris pengaruh positif tingkat leverage perusahaan terhadap 

keputusan perusahaan menggunakan KAP Big Eight. 

Sebaliknya, tingkat leverage dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan perusahaan untuk berganti ke auditor yang berkualitas tinggi dalam 

penelitian Francis dan Wilson (1988). Pembentukan hipotesis tersebut didasarkan pada 

argumen Healy dan Lys (1986) dan Johnson dan Lys (1990) dalam DeFond (1992) yang 
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melihat kaitan antara debtholder yang ada pada saat pergantian auditor terjadi dengan 

insentif perusahaan untuk menerbitkan utang baru di masa yang akan datang setelah 

terjadinya pergantian auditor. Bila suatu perusahaan berpindah ke auditor yang kualitasnya 

lebih rendah, nilai klaim debtholder akan mengalami penurunan sehingga menaikkan nilai 

klaim residual dari pemegang saham. Argumen tersebut menyiratkan bahwa perusahaan 

lebih memilih untuk berganti ke auditor yang rendah kualitasnya sebagai upaya untuk 

memenuhi tujuan pemegang saham dalam memaksimumkan kesejahteraannya dengan cara 

mengalihkan kesejahteraan dari debtholder ke pemegang saham. Bukti empiris dari 

argumen ini terlihat dalam penelitian Simunic dan Stein (1987) dan Francis dan Wilson 

(1988) yang menemukan bahwa tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap 

kecenderungan perusahaan untuk berganti ke KAP Big Eight.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3a : Tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi 

 

Dalam penelitiannya, Francis dan Wilson (1988) menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan perubahan tingkat leverage perusahaaan terhadap 

permintaan jasa audit terhadap kantor akuntan publik Big Eight. Selain itu, penelitian 

DeFond (1992) menemukan hasil yang serupa dengan hasil penelitian Francis dan Wilson 

(1988) yang mana leverage selama rentang waktu sebelum dan sesudah pergantian auditor 

berpengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan untuk berganti ke auditor yang 

kualitasnya lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3b : Perubahan leverage perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi 
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2.4.4 Pergantian Auditor dan Penerbitan Sekuritas Baru 

Pengaruh penerbitan sekuritas baru terhadap pilihan perusahaan untuk berganti ke 

auditor yang berkualitas berkembang berdasarkan pada beberapa argumen. Carpenter dan 

Strawser (1971) dalam Francis dan Wilson (1988) salah satunya berpendapat bahwa 

perubahan dari auditor yang kecil ke auditor yang lebih besar meningkatkan kemampuan 

terjualnya (marketability) sekuritas baru sehingga auditor besar memperoleh kredibilitas 

yang besar atas laporan keuangan yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai 

sekuritas itu. Pemikiran yang sama diuji secara lebih lengkap oleh Titman dan Trueman 

(1986). Peneliti tersebut berpendapat bahwa perubahan auditor memberikan 

sinyal/pertanda bagi pasar berkaitan dengan informasi tentang perusahaan yang bisa 

muncul dari data akuntansi perusahaan. Dari sudut pandang biaya penilaian kualitas, Healy 

dan Lys (1986) berargumen bahwa perusahaan yang akan menerbitkan utang jangka 

panjang atau ekuitas memilih KAP Big-Eight sebagai cara untuk menurukan biaya 

penilaian kualitas auditor yang ditanggung oleh investor sehingga bisa menaikkan harga 

yang perusahaan terima dari sekuritas yang diterbitkan.  

Berbagai argumen tersebut terbukti dalam penelitian Johnson dan Lys (1990) dan 

DeFond (1992) yang menemukan bahwa penerbitan sekuritas beberapa tahun setelah 

perubahan auditor berpengaruh positif terhadap perubahan kualitas auditor dengan ukuran 

brand name. Hasil penelitian tersebut juga dapat dilihat dari sudut pandang biaya agensi 

bahwa adanya penerbitan sekuritas baru dalam suatu perusahaan baik itu berupa penerbitan 

saham atau obligasi baru menyebabkan semakin banyaknya hubungan prinsipal-agen yang 

terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Penerbitan sekuritas baru berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan 

berpindah ke auditor yang kualitasnya lebih tinggi 
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3. Metode Penelitian 

3.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (archival data) 

berupa laporan tahunan perusahaan, JSX Statistic, dan Indonesian Capital Market 

Directory. Data mengenai pergantian KAP dan struktur kepemilikan diperoleh dari 

pengumuman keterbukaan informasi mengenai penunjukan akuntan publik secara umum 

kepada masyarakat dari  situs resmi BEI (idx.co.id.). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan yang 

tercatat di BEI periode 2002-2008. Pemilihan sampel penelitian dengan metode purposive 

sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih sampel penelitian adalah 

sebagai berikut: perusahaan yang melakukan pergantian KAP selama kurun waktu 2002-

2008, perusahaan menyampaikan laporan keterbukaan informasi mengenai penunjukan 

akuntan publik kepada BEI dan BEI mengeluarkan pengumuman keterbukaan informasi 

tersebut, perusahaan melakukan pergantian auditor ke KAP yang berbeda dengan KAP 

yang sebelumnya, dan perusahaan menerbitkan laporan tahunan per 31 Desember yang 

telah diaudit. Berdasarkan kriteria yang digunakan di atas, maka terdapat 76 sampel 

perusahaan dalam penelitian ini.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pergantian auditor, yaitu perpindahan 

yang dilakukan oleh perusahaan klien ke KAP yang berbeda kualitasnya dari Kantor 

Akuntan Publik sebelumnya. Ukuran perbedaan kualitas auditor ini didasarkan pada 

ukuran brand name (BNM) berdasarkan yang diajukan oleh Palmrose (1984), yang diukur 

dengan menggunakan skala dikotomi dengan nilai 1 jika perusahaan melakukan pergantian 

auditor dari KAP Non Big-Four ke KAP Big-Four atau jika perusahaan melakukan 
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pergantian auditor dari KAP Big-Four ke KAP Big-Four, dan nilai 0 jika perusahaan 

melakukan pergantian auditor dari KAP Big-Four ke KAP Non Big-Four atau jika 

perusahaan melakukan pergantian auditor dari KAP Non Big-Four ke KAP Non Big-Four. 

Penelitian ini mengukur variabel independennya dengan menggunakan dua ukuran, 

yaitu “tingkat” dan “perubahan” untuk tiap proksi biaya agensi, kecuali variabel penerbitan 

sekuritas baru. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kepemilikan saham 

oleh manajer (KSMT), perubahan kepemilikan saham oleh manajer (KSMP), tingkat 

penyebaran kepemilikan (PKPT), perubahan penyebaran kepemilikan (PKPP), tingkat 

leverage (LEVT), perubahan leverage (LEVP), dan penerbitan sekuritas baru (PSB). 

Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan 

(UKP) dan pertumbuhan perusahaan (PTP). Berikut disajikan dalam Tabel 1 definisi 

operasional dari variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Masuk Tabel 1 di sini 
 

3.4 Model Analisis Data 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi logit. 

Mengacu pada penelitian Francis dan Wilson (1988), model penelitian ini terbagi 

berdasarkan cara pengukuran variabel independen, yang terdiri atas model “tingkat”, 

model “perubahan”, dan model kombinasi. Model “tingkat” merupakan model yang terdiri 

atas variabel-variabel independen yang diukur pada saat setahun sebelum terjadinya 

pergantian auditor. Model “perubahan” merupakan model yang terdiri atas variabel-

variabel independen yang diukur perubahaannya selama beberapa tahun sebelum 

terjadinya pergantian auditor. Model kombinasi merupakan gabungan model “tingkat” dan 

“perubahan”. 

Persamaan regresi logit untuk tiap model dalam penelitian ini dapat dituliskan 

sebagai berikut. 



14 
 

1. Model “Tingkat” 

BNM=β0+β1KSMT+β3PKPT+β5LEVT+β7PSB+β8UKP+ε  

2. Model “Perubahan” 

BNM=β0+β2KSMP+β4PKPP+β6LEVP+ β7PSB+β9PTP+ε  

3. Model Kombinasi 

BNM=β0+β1KSMT+β2KSMP+β3PKPT+β4PKPP+β5LEVT+β6LEVP+β7PSB+ 

β8UKP+β9PTP+ε  

 

Keterangan: 

BNM = Pergantian auditor ke KAP yang berkualitas lebih tinggi (KAP brand-name) 

KSMT = Tingkat kepemilikan saham oleh manajer 

KSMP = Perubahan tingkat kepemilikan saham oleh manajer 

PKPT = Tingkat penyebaran kepemilikan 

PKPP = Perubahan tingkat penyebaran kepemilikan 

LEVT = Tingkat leverage 

LEVP = Perubahan tingkat leverage 

PSB = Penerbitan sekuritas baru 

UKP = Ukuran perusahaan 

PTP = Pertumbuhan perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1, ...,β9 = Koefisien regresi 

ε  = error 
 

Model penelitian berdasarkan ketiga persamaan di atas dapat disajikan dalam bentuk 

skema pada Gambar 1 berikut ini: 

Masuk Gambar 1 di sini 

 

 

4. Hasil Penelitian dan Temuan 

4.1 Deskripsi Data 

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian disajikan dalam tabel statistika deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum, dan minimum serta nilai deviasi standar. 

Masuk Tabel 2 di sini 
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Statistik deskriptif variabel dependen pergantian KAP (BNM) dapat dilihat melalui 

distribusi frekuensi dalam tabel berikut.  

Masuk Tabel 3 di sini 
 

Terjadi 16 pergantian KAP dari KAP Non Big Eight ke KAP Big Eight dan dari KAP 

Big Eight ke KAP Big Eight atau sekitar 21,1% dari total pergantian KAP yang terjadi 

selama tahun 2002-2008 pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Sebaliknya, terjadi 60 

pergantian KAP dari KAP Big Eight ke KAP Non Big Eight dan dari KAP Non Big Eight 

ke KAP Non Big Eight atau sekitar 78,9% dari total pergantian KAP yang terjadi selama 

tahun 2002-2008 pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan analisis matrik korelasi variabel-variabel bebas yang dilakukan dalam 

penelitian ini, tidak terjadi multikolinieritas yang terbukti dari nilai koefisien korelasi antar 

variabel bebas yang lebih kecil dari 0,9. 

4.2 Pengujian Model Regresi Logit 

Variabel dependen penelitian ini bersifat dikotomi sehingga pengujian hipotesis 

menggunakan regresi logit. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi 

logistik dijelaskan sebagai berikut: (1) Menguji model regresi, dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menunjukkan bahwa ketiga 

model yang digunakan dalam penelitian ini mampu memprediksi nilai observasinya, (2) 

Menilai keseluruhan model (overall model fit), dilakukan dengan membandingkan nilai 

awal dan akhir dari -2 Log Likelihood  yang membuktikan bahwa ketiga model yang 

dihipotesiskan dalam penelitian ini fit dengan data, (3) Menguji kemampuan prediksi 

model, dinilai dengan menggunakan nilai chi quare goodness-of-fit dalam Tabel Omnibus 

Tests of Model Coefficents menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model tingkat dan kombinasi akan menambah kemampuan prediksi 

kedua model tersebut, (4) Koefisien determinasi (Nagelkerke R Square), besarnya nilai 
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koefesien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R 

Square. Nilai Nagelkerke R Square model tingkat, model perubahan, dan kombinasi 

berturut-turut sebesar 0,361, 0,029, 0,399 yang berarti variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen berturut-turut adalah sebesar 36,1%, 2,9%, dan 

39,9% sedangkan sisanya berturut-turut sebesar 63,9%, 97,1%, dan 60,1% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar ketiga model dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut telah diketahui hipotesis penelitian apa saja yang 

diterima dan yang ditolak. Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan disajikan dalam Tabel 4. 

Masuk Tabel 4 di sini 

 

4.3 Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 

Pengaruh Kepemilikan Saham oleh Manajer terhadap Pergantian Auditor ke KAP 

yang Berkualitas Tinggi (BNM) 

Berdasarkan hasil pengujian model tingkat dan kombinasi, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh signifikan dan positif variabel tingkat kepemilikan saham 

oleh manajer terhadap kemungkinan perusahaan untuk memutuskan berganti ke KAP yang 

berkualitas tinggi.  Hasil ini mendukung hasil penelitian Eichenseher dan Shields (1983) 

dan pandangan “entrenchement” manajemen yang dikemukakan oleh Demsetz (1983) serta  

Fama dan Jensen (1983).  

Berdasarkan hasil pengujian model perubahan dan kombinasi, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan variabel perubahan kepemilikan saham 

oleh manajer terhadap kemungkinan perusahaan untuk memutuskan berganti ke KAP yang 

berkualitas tinggi. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Francis dan Wilson 

(1988) yang tidak menemukan adanya indikasi bahwa kepemilikan saham oleh manajer 
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yang diukur perubahannya sebelum pergantian auditor mampu memengaruhi permintaan 

terhadap auditor yang berkualitas tinggi.  

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh 

manajer sesaat sebelum terjadinya pergantian KAP lebih berpengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan memilih KAP yang berkualitas tinggi daripada perubahan 

kepemilikan saham oleh manajer beberapa tahun sebelum terjadinya pergantian KAP. Hal 

ini berarti bahwa perusahaan bereaksi atas tingginya kepemilikan saham oleh manajer 

yang terjadi pada suatu tahun tertentu dengan berganti ke KAP yang berkualitas tinggi 

pada tahun berikutnya. 

Pengaruh Penyebaran Kepemilikan terhadap Pergantian Auditor ke KAP yang 

Berkualitas Tinggi (BNM) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa tingkat penyebaran 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berpindah ke KAP yang 

berkualitas tinggi baik dalam model tingkat maupun perubahan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Francis dan Wilson (1988) dan Palmrose (1984).  

Pengaruh penyebaran kepemilikan terhadap kemungkinan perusahaan berganti ke 

KAP yang berkualitas tinggi tidak berhasil dibuktikan dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Woo dan Koh (2001) yang dilakukan di 

Singapura.  

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa penyebaran kepemilikan 

yang terjadi setahun dan beberapa tahun sebelum terjadinya pergantian KAP tidak 

memengaruhi keputusan perusahaan untuk berganti ke KAP yang berkualitas tinggi. Fakta 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sampel 

cenderung terkonsentrasi (berdasarkan deskripsi data variabel penyebaran kepemilikan) 

menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan tidak terbuktinya pengaruh penyebaran 

kepemilikan oleh manajer baik dalam ketiga model.  
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Pengaruh Leverage terhadap Pergantian Auditor ke KAP yang Berkualitas Tinggi 

(BNM) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa tingkat leverage tidak 

memengaruhi keputusan perusahaan berganti ke KAP yang berkualitas tinggi baik dalam 

model tingkat maupun kombinasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Palmrose (1984), Healy dan Lys (1986), Woo dan Koh (2001) serta Citron dan Manalis 

(2001). Hal ini berarti bahwa biaya agensi yang terjadi akibat adanya konflik agensi antara 

pemegang saham dan bondholder tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk 

menggunakan jasa dari KAP yang berkualitas tinggi.  

Penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan variabel 

perubahan leverage terhadap kemungkinan perusahaan berganti ke KAP yang berkualitas 

tinggi baik pada model perubahan maupun kombinasi. Keputusan perusahaan untuk 

berganti ke KAP yang berkualitas tidak dipengaruhi oleh perubahan konflik agensi yang 

terjadi antara bondholder dan pemegang saham beberapa tahun sebelumnya.  

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa leverage yang terjadi setahun 

dan beberapa tahun sebelum terjadinya pergantian KAP tidak memengaruhi keputusan 

perusahaan untuk berganti ke KAP yang berkualitas tinggi. Besarnya konflik agensi yang 

terjadi antara pihak pemegang saham dengan bondholder yang tercermin melalui leverage 

tidak mampu menjelaskan terjadinya fenomena permintaan jasa audit terhadap KAP yang 

berkualitas tinggi.  

Pengaruh Penerbitan Sekuritas Baru terhadap Pergantian Auditor ke KAP yang 

Berkualitas Tinggi (BNM) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa penerbitan sekuritas baru 

tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berpindah ke KAP yang berkualitas 

tinggi. Keputusan perusahaan berganti ke KAP yang berkualitas tinggi tidak dipengaruhi 

oleh kemungkinan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan menjual sekuritas 
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(saham/obligasi) yang akan diterbitkannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Francis dan Wilson (1984) dan Healy dan Lys (1986).  

Penelitian Healy dan Lys (1986) tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan 

yang menerbitkan sekuritas baru tetap menggunakan KAP Big Eight dengan alasan bahwa 

KAP Big Eight memiliki reputasi baik sehingga dapat menurunkan biaya informasi yang 

dikeluarkan investor untuk menilai kualitas audit.  

5. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Penelitian Selanjutnya  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa 

proksi biaya agensi yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk berganti ke 

auditor yang lebih berkualitas adalah kepemilikan saham oleh manajer. Besarnya proporsi 

saham yang dimiliki manajer dalam suatu perusahaan memengaruhi keputusan perusahaan 

untuk memilih berganti ke KAP yang berkualitas tinggi. Penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa semakin tinggi proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh 

manajer maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk memilih berganti ke 

auditor yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah proporsi saham yang dimiliki 

oleh manajer maka semakin kecil kemungkinan perusahaan berganti ke auditor yang 

berkualitas tinggi atau semakin besar kemungkinan perusahaan berganti ke auditor yang 

berkualitas rendah. 

 Hasil penelitian ini mendukung hipotesis “entrenchment” yang dikemukakan oleh 

Demsetz (1983) dan Fama dan Jensen (1983). Penelitian ini mampu membuktikan bahwa 

akan terjadi penurunan kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan saat 

proporsi saham perusahaan yang dimiliki manajer semakin meningkat sehingga 

dibutuhkan audit yang berkualitas tinggi sebagai alat monitoring para pemegang saham 

atas kinerja manajemen. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak saham yang dimiliki oleh 

manajer, semakin leluasa manajer mencapai tujuannya sendiri dan terbebas dari tekanan 
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pasar tenaga kerja. Dengan terdukungnya hipotesis “entrenchment” berarti penelitian ini 

tidak mendukung argumen Jensen dan Meckling (1984) yang menyatakan bahwa terjadi 

keselarasan kepentingan (alignment) antara manajer dengan pemegang saham saat 

kepemilikan saham oleh manajer semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu 

perusahaan menentukan tingkat kualitas audit yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

Proksi biaya agensi yang lain, seperti penyebaran kepemilikan, leverage, dan 

penerbitan sekuritas baru yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian ke auditor yang lebih 

berkualitas. Namun, teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini secara umum 

berhasil membuktikan pengaruh biaya agensi terhadap diferensiasi kualitas audit, saat 

biaya agensi diproksikan dengan kepemilikan saham oleh manajer. 

Model tingkat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang paling 

baik dibandingkan model perubahan dalam memprediksi pengaruh dari proksi-proksi biaya 

agensi terhadap keputusan perusahaan untuk berganti ke KAP yang lebih berkualitas. 

Penelitian ini membuktikan bahwa biaya agensi yang terjadi saat perusahaan melakukan 

pergantian auditor lebih memengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih kualitas KAP 

yang baru. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan, (i) Sampel 

penelitian ini terdiri atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang terdiri atas 

berbagai jenis industri dengan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan 

terjadinya variabilitas data, (ii) Data pergantian KAP hanya berdasarkan pengumuman 

pergantian KAP yang dipublikasi oleh perusahaan padahal tidak semua perusahaan 

mengumumkan pergantian KAPnya, (iii) Jumlah sampel dalam penelitian ini sedikit  
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karena perusahaan yang melakukan pergantian KAP yang berbeda dengan KAP 

sebelumnya antara tahun 2002-2008 sedikit jumlahnya, yaitu sekitar 18% dari populasi. 

Berdasarkan pada keterbatasan di atas maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

melakukan hal-hal sebagai berikut, (i) Karena dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan dua tingkatan kantor akuntan publik saja dan sebagian besar pergantian 

KAP yang terjadi adalah berganti ke KAP Non Big Four, penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan tiga tingkatan kantor akuntan publik, yaitu Big Four, Second-tier, dan 

Third-tier untuk melihat pengaruh biaya agensi terhadap pergantian KAP, (ii) Selain 

menggunakan ukuran kualitas audit reputasi brand-name dalam menguji pengaruh biaya 

agensi terhadap diferensiasi kualitas auditor dengan, DeFond (1992) menggunakan 

keahlian KAP dalam suatu industri dan independensi KAP sebagai ukuran diferensiasi 

kualitas audit. Di masa mendatang hal ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya, (iii) Pengujian kembali pengaruh biaya agensi terhadap diferensiasi kualitas 

auditor ke dalam model tingkat, model perubahan, dan model kombinasi diperlukan untuk 

memperoleh bukti empiris baru yang bisa membuktikan model mana yang mampu 

memprediksi keputusan perusahaan untuk berganti ke KAP yang berkualitas tinggi. 

 

REFERENSI 

Becker, C. L.; M. L. DeFond; J. Jiambalvo; dan K. R. Subramanyam. 1998. The Effect of 

Audit Quality on Earnings Management. Contemporary Accounting Research, Vol. 

15, No. 1, p. 1-24. 

Citron, D. B. dan G. Manalis. 2001. The International Firms as New Entrants to the 

Statutory Audit Market: an Empirical Analysis of Auditor Selection in Greece, 1993 

to 1997. The European Accounting Review, Vol. 10, No. 3, p. 439-459. 

Damayanti, S. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor 

Akuntan Publik. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 11 Pontianak.  

DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and 

Economics. Vol. 3, p. 183-199. 



22 
 

DeFond, M. L. 1992. The Association Between Changes in Client Firm Agency Costs and 

Auditor Switching. Auditing: A Journal of Practice and Theory. Vol. 11, No. 1, p. 

16-31. 

Demsetz, H. 1983. The Structure of Ownership and the Theory of the Firm. Journal of 

Law and Economics. p. 375-390 

Eichenseher, J. W. dan D. Shields. 1983. The Correlates of CPA-Firm Change for 

Publicly-Held Corporations. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 2, No. 

2, p. 23-37. 

Fama, E. F. dan M. C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. Journal of Law 

and Economics, p. 327-349. 

Francis, J. R. 1984. The Effect of Audit Firm Size on Audit Prices: A Study of Australian 

Market. Journal of Accounting and Economics, Vol. 6, p. 133-151. 

Francis, J. R. dan E. R. Wilson. 1988. Auditor Changes: A Joint Test of Theories Relating 

to Agency Costs and Auditor Differentiation. The Accounting Review, Vol. 63, No. 

4, p. 663-682 

Francis, J. R.; E. L. Maydew; dan H. C. Sparks. 1999. The Role of Big 6 Auditors in the 

Credible Reporting Accruals. Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 18, 

No. 2, p. 17-34. 

Gunarsih, T. 2003. Pengaruh Struktur Kepemilikan dalam Corporate Governance dan 

Strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Perusahaan. Disertasi. Universitas Gajah 

Mada. Yogyakarta. 

Healy, P. dan T. Lys. 1986. Auditor Changes Following Big Eight Mergers with Non-Big 

Eight Audit Firms. Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 5, p. 251-265 

Jensen, M. dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. p. 305-360. 

Maradona, A. F. 2009. Tenur Auditor dan Kualitas Audit: Suatu Pembuktian Bagi 

Kewajiban Rotasi Auditor di Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas 

Brawijaya. Malang. 

Palmrose, Z. 1984. The Demand for Quality-Differentiated Audit Services in an Agency 

Setting: An Empirical Investigation. Sixth Illinois Auditing Research Symposium. 

Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Jakarta.  

Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

359/KMK.06/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Jakarta.  

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang 

Jasa Akuntan Publik. Jakarta.  

Sari, D. M. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor: Studi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis. Fakultas 

Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang 

Setyorini, T. N. dan A. Y. Ardiati. 2006. Pengaruh Potensi Kebangkrutan Perusahaan 

Publik terhadap Pergantian Auditor. Kinerja, Vol. 10, No. 1, p. 76-87 



23 
 

Titman, S. dan B. Trueman. 1986. Information Quality and the Valuation of New Issues. 

Journal of Accounting and Economics. p. 159-172. 

Watts, R. L. dan J. L. Zimmerman. 1980. Positive Accounting Theory. Prentice Hall. 

Englewood Cliffs, N. J.  

Woo, E-Sah dan H. C. Koh. 2001. Factors Associated with Auditor Changes: A Singapore 

Study. Accounting and Business Research, Vol. 31, No. 2, p. 133-144. 

 

 



24 
 

Lampiran 

 

 

Gambar 1 

Model Penelitian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

Model "Tingkat" = H1a, H2a, H3a, H4 dan Ukuran Perusahaan  

Model "Perubahan"  = H1b, H2b, H3b, H4 dan Pertumbuhan Perusahaan 

Model Kombinasi  =  Keseluruhan  
H1a, H1b, ..., H4 = Hipotesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3a 
 

H2b 
 

H3b 
 

H2a 
 

H1b 
 

H4 

H1a 

Tingkat Kepemilikan Saham 
oleh Manajer 

Tingkat Penyebaran 
Kepemilikan 

Tingkat Leverage 

Perubahan Kepemilikan 

Saham oleh Manajer 

Perubahan Penyebaran 

Kepemilikan 

Perubahan Leverage 

Penerbitan Saham Baru 

Pergantian  

Kantor Akuntan Publik 



25 
 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Independen dan Kontrol  

Variabel Indikator Variabel  Skala 

Variabel Independen   
1. Tingkat Kepemilikan Saham oleh 

Manajer (KSMT) 
     

     
     

      
Rasio 

2. Perubahan Tingkat Kepemilikan 
Saham oleh Manajer (KSMP) 

                  Rasio 

3. Tingkat Penyebaran Kepemilikan 
(PKPT) 

     
     
     

      
Rasio 

4. Perubahan Tingkat Penyebaran 
Kepemilikan (PKPP) 

                  Rasio 

5. Tingkat Leverage (LEVT) 
      

             
     

 
Rasio 

6. Perubahan Tingkat Leverage 
(LEVP) 

                  Rasio 

7. Penerbitan Sekuritas Baru (PSB) 
    

     
     

 
Rasio 

Variabel Kontrol   
1. Ukuran Perusahaan (UKP) UKP = natural logaritma (TAt-1) Rasio 

2. Pertumbuhan Perusahaan (PTP) 
     

           
     

        
Rasio 

 

Keterangan: 

SMt-1 = jumlah saham yang dimiliki manajer satu tahun sebelum tahun amatan  
TSt-1 = total saham perusahaan satu tahun sebelum tahun amatan 
KSMTt-3 = tingkat kepemilikan saham oleh manajer tiga tahun sebelum tahun amatan 
STt-1 = jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar satu tahun  sebelum tahun amatan 
TSt-1 = total saham perusahaan satu tahun sebelum tahun amatan 
PKPTt-4 = tingkat penyebaran kepemilikan empat tahun sebelum tahun amatan 
LTDt-1 = total utang jangka panjang satu tahun sebelum tahun amatan 
DITt-1 = pajak penghasilan yang ditangguhkan satu tahun sebelum tahun amatan 
TAt-1 = total aktiva satu tahun sebelum tahun amatan 
LEVTt-3 = tingkat leverage tiga tahun sebelum tahun amatan 
NIt+1 = jumlah saham dan utang baru yang diterbitkan satu tahun setelah tahun amatan 
TAt-3 = total aktiva tiga tahun sebelum tahun amatan 
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Tabel 2 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Independen 
 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata 
Deviasi 
Standar 

Tingkat Kepemilikan Saham oleh 
Manajer 0,00 42,97 1,98 6,11 

Perubahan Kepemilikan Saham oleh 
Manajer -2,15 14,40 0,25 1,87 

Tingkat Penyebaran Kepemilikan 10,76 98,10 46,89 24,57 

Perubahan Penyebaran Kepemilikan -66,68 55,33 -2,68 17,41 

Tingkat Leverage 0,00 2,54 0,26 0,36 

Perubahan Leverage -2,08 1,66 -0,02 0,38 

Penerbitan Saham Baru 0,00 100,79 1,73 11,73 

Ukuran Perusahaan 17,56 25,90 20,48 1,72 

Pertumbuhan Perusahaan -63,88 986,09 51,52 179,08 

 

 

Tabel 3 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen 
 

Variabel 
Nilai 

Pengamatan Frekuensi Persentase 
Persentase 
Kumulatif 

Pergantian Auditor 
(Brand-Name) 0 60 78,9 78,9 

 1 16 21,1 100 

 Total 76 100  
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Tabel 4 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 
 

No. Variabel  

Model 
Tingkat 

Model 
Perubahan 

Model 
Kombinasi 

Koefisien 
(nilai p) 

Koefisien 
(nilai p) 

Koefisien 
(nilai p) 

 Variabel Independen    

1 Tingkat Kepemilikan Saham 
oleh Manajer 

0,588 
 (0,026)* 

- 0,618 
(0,041)* 

2 Perubahan Kepemilikan 
Saham oleh Manajer 

- 0,128 
(0,391) 

0,021 
(0,930) 

3 Tingkat Penyebaran 
Kepemilikan 

0,022 
(0,111) 

- 0,019 
(0,240) 

4 Perubahan Penyebaran 
Kepemilikan 

- 0,002 
(0,923) 

0,004 
(0,862) 

5 Tingkat Leverage 0,072 
(0,699) 

- 0,061 
(0,759) 

6 Perubahan Leverage - 0,040 
(0,960) 

0,839 
(0,570) 

7 Penerbitan Sekuritas Baru -0,048 
(0,871) 

-0,038 
(0,888) 

-0,010 
(0,976) 

 Variabel Kontrol     

1 Ukuran Perusahaan  0,818 
(0,001)* 

- 0,938 
(0,002)* 

2 Pertumbuhan Perusahaan  - -0,109 
(0,387) 

-0,213 
(0,201) 

*) signifikan secara statistik pada α = 5% 

 

 


