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Abstrak

This research aims to examine the effect of auditor switching on the investor behavior which is  
indicated  by  market  reaction.  Market  reaction  is  measured  using  cumulative  abnormal  stock  
returns around the announcement date of auditor switching. This research also classify auditor  
based on their size, i.e. the Big Four and non-Big Four. The reason for this classification is the  
notion that there is difference in audit quality between the Big Four and non-Big Four.

The results of the analysis show that there is market reaction, which is indicated by negative  
cumulative  abnormal stocks  returns around the announcement  date  of  auditor-switching  to  the 
switch are from Non-Big Four to the Big Four and from the Big Four to Non-Big Four. Based on  
these  results  I  concluded  that  there  is  information  content  in  the  announcement  of  auditor  
switching, and investor perceived the announcement as bad news. The result also show that there is  
possibility investor do not perceived switching from Non-Big Four to the Big Four as companies’  
effort to obtain better audit quality for their financial statements. 

Keywords : Audit  quality,  auditor  switching,  cumulative  abnormal stock returns,  information  
content, market reaction.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pergantian auditor atau kantor akuntan publik (KAP) menarik untuk dikaji, hal ini 

dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor atau KAP yang dilakukan 

oleh  perusahaan.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  maupun  faktor 

internal  perusahaan.  Sebelum  runtuhnya  Arthur  Anderson  sebagai  salah  satu  KAP  besar  yang 

masuk  dalam jajaran  lima  KAP terbesar  di  dunia  (the  Big  Five)  karena  keterlibatannya  dalam 

manipulasi  keuangan yang dilakukan oleh perusahaan minyak  besar di  Amerika,  Enron,  sedikit 

sekali perusahaan yang melakukan pergantian auditor atau KAP mereka. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan telah merasa ”nyaman” dengan hubungan yang terjalin selama ini antara KAP dengan 

pihak manajemen perusahaan. Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002  dan  KMK  Nomor  359/KMK.06/2003  yang  telah  direvisi  dengan  Peraturan 

Menteri  Keuangan Nomor:  17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik  mengenai  pembatasan 

masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal 6 tahun berturut-turut dan auditor selama 
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maksimal  3  tahun  berturut-turut,  menyebabkan  perusahaan  mau  tidak  mau  memiliki  keharusan 

untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.

Selain adanya  faktor  eksternal  yang dapat  mempengaruhi  perusahaan untuk berganti  KAP, 

terdapat  pula faktor-faktor internal  perusahaan yang dapat  mempengaruhi  keputusan perusahaan 

untuk berganti KAP. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengangkat isu ini, penelitian 

tersebut antara lain dilakukan oleh  Chow dan Rice (1982) yang mencoba melihat pengaruh opini 

“qualified” yang dikeluarkan oleh auditor terhadap pergantian auditor. Dari hasil pengujiannya ini 

diperoleh  hasil  bahwa banyak  perusahaan yang  melakukan  pergantian  auditor  lebih  disebabkan 

karena menerima opini “qualified” dari auditor sebelumnya. Kemudian terdapat pula penelitian dari 

Krishnan  (1994)  yang  meneliti  mengenai  pergantian  auditor  dan  konservatisme,  dimana  hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan pergantian auditor lebih disebabkan bukan karena 

opini “qualified” semata tetapi juga karena penilaian konservatif yang diberikan oleh auditor. 

Di  Indonesia,  penelitian  mengenai  faktor-faktor  internal  perusahaan  yang  mempengaruhi 

pergantian  auditor  atau  KAP  juga  dilakukan  oleh  Damayanti  (2007)  yang  mencoba  meneliti 

mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perusahaan  perpindah  KAP  dengan  menggunakan 

variabel  independen seperti  pergantian manajemen,  opini akuntan,  fee audit,  kesulitan keuangan 

perusahaan, ukuran KAP, dan persentase perubahan ROA. Selain itu terdapat juga penelitian dari 

Kawijaya  dan  Juniarti  (2002)  yang  meneliti  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

perpindahan auditor (auditor switch) pada perusahaan-perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo dengan 

menggunakan variabel seperti  qualified audit opinion, merjer, management changes, dan ekspansi 

dalam memprediksi perpindahan auditor. 

Penelitian  mengenai  fenomena  pergantian  KAP ini  menjadi  semakin  menarik  untuk  dikaji 

ketika dihubungkan dengan perilaku investor, terutama bagaimana investor menyikapi pergantian 

KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Selama ini investor seringkali bereaksi terhadap informasi 

dan  perubahan  kebijakan  yang  dilakukan  perusahaan.  Scott  (2003:137)  menyatakan  bahwa 

informasi akuntansi berguna bagi investor untuk membantu mereka dalam mengestimasi nilai yang 
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diharapkan dan risiko dari return sekuritas. Investor melakukan analisis, karena mereka tentu tidak 

menginginkan  risiko  yang  tinggi  yang  nantinya  dapat  menyebabkan  modal  yang  telah  mereka 

keluarkan  tidak  dapat  kembali  karena  investasinya  tidak  berkembang  sebagaimana  yang 

diharapkan.

Penelitian ini memiliki berbedaan dari penelitian yang mengangkat isu pergantian KAP yang 

hanya  melihat  dari  sudut  pandang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pergantian  KAP  semata. 

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pergantian KAP ini dari kacamata investor, yaitu dengan 

melihat perilaku investor yang tercermin dari reaksi pasar yang ditimbulkan atas pergantian KAP 

yang diumumkan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh pergantian auditor terhadap perilaku investor yang dilihat dari 

timbulnya  reaksi  pasar  ini  sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  namun  masih 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Fried dan Schiff (1981) diperoleh hasil bahwa terjadi 

reaksi  pasar  yang  negatif  disekitar  tanggal  pengumuman  pergantian  auditor  antara  tahun  1972 

hingga  1975.  Kemudian  penelitian  Einchenseher,  Hagigi  dan  Shields  (1989)  mendapati  adanya 

perbedaan reaksi pasar atas pergantian auditor yang dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen diantara tahun 1980 hingga 1982. 

Terdapat  pula  penelitian  Johnson dan  Lys  (1990)  dalam Stunda dan  Sinason (2002)  yang 

mencoba meneliti  mengenai  hubungan antara  perubahaan karakteristik  pendanaan,  investasi  dan 

operasional  perusahaan terhadap pergantian  auditor,  namun  tidak mendapati  reaksi  saham yang 

signifikan terhadap perubahan auditor dari tahun 1973 hingga 1982. Pada tahun 1992, Teoh juga 

melakukan penelitian mengenai reaksi pasar terhadap pergantian auditor dan diperoleh bukti bahwa 

ketika pergantian auditor lebih disebabkan karena masalah ketiadaan biaya, maka reaksi investor 

akan menjadi negatif. Selanjutnya adalah penelitian Knechel, Naiker dan Pacheco (2007) yang juga 

melihat reaksi pasar terhadap pergantian auditor dari KAP Big Four ke  KAP Non-Big Four serta 

sebaliknya memperoleh hasil bahwa terdapat cumulative abnormal return saham yang positif bagi 

perusahaan yang berganti auditor dari KAP Non-Big Four ke KAP Big Four sedangkan perusahaan 
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yang berganti dari KAP Big Four ke KAP Non-Big Four mengalami  cumulative abnormal return 

saham yang negatif. 

Saat  ini  perkembangan  aktivitas  pasar  modal  yang  pesat  membawa  perubahan  besar  pada 

tuntutan kualitas informasi. Keterbukaan informasi merupakan suatu kata kunci dalam pasar modal, 

sehingga  informasi  terkait  dengan  proses  penyampaian  dan  penerimaan  bagi  perusahaan  dan 

masyarakat.  Pengujian kandungan informasi  dimaksudkan untuk melihat  reaksi  pasar dari  suatu 

pengumuman. Apabila pengumuman mengandung informasi maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima pasar. Reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan 

return atau abnormal return sebagai atribut perubahan harga (Jogiyanto, 2008:529). 

Kondisi ini didukung pula dengan dikeluarkannya ketentuan oleh Bapepam LK dan PT. Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara pasar modal  di Indonesia mengenai  pengungkapan 

dalam hal keterbukaan informasi.  Keberadaan peraturan No. X.K.1 dalam ketentuan Bapepam No. 

Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 mengenai keterbukaan informasi yang harus segera di 

umumkan kepada publik, dan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta nomor: kep-306/BEJ/07-

2004 tentang peraturan nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi poin IV.9.4. mengenai 

penunjukan  atau  pergantian  akuntan  publik  berikut  penyebab  penggantiannya,  memberikan 

kemudahan dalam hal ketersediaan data mengenai pengumuman penunjukkan dan pergantian KAP 

yang dipublikasi oleh perusahaan.

Penelitian ini mencoba melihat reaksi  pasar yang ditimbulkan akibat pergantian KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan  tanggal pengumuman pergantian KAP sebagai 

tanggal  peristiwa  (event  date).  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  membedakan  klasifikasi  KAP 

berdasarkan  kelas  atau  ukran  KAP  yang  terdiri  dari  KAP Big  Four dan  KAP  Non-Big  Four. 

Pembagian ini memiliki alasan bahwa terdapat perbedaan dalam kualitas audit yang diberikan oleh 

KAP Big Four dan KAP  Non-Big Four,  seperti  dalam penelitian yang dilakukan oleh Knechel, 

et.al. (2007). Selain itu perbedaan kualitas audit yang diberikan oleh KAP Big Four dan KAP Non-

Big Four seringkali menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perusahaan sehingga 
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memutuskan untuk melakukan pergantian KAP seperti yang diteliti dalam Damyanti (2007). Untuk 

melihat reaksi pasar yang ditimbulkan dari pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan, maka 

digunakanlah perubahan harga saham yang tercermin dengan adanya abnormal return saham yang 

positif  atau  negatif  di  sekitar  tanggal  pengumuman  pergantian  KAP.  Hal  ini  berbeda  dengan 

penelitian  yang  dilakukan oleh Riyatno  (2007) yang  melihat  pengaruh kualitas  audit  yang juga 

diproksikan  dengan  ukuran  KAP  terhadap  earnings  response  coefficients (ERC)  dengan 

menggunakan tanggal pengumuman laba sebagai tanggal kejadian. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah pasar akan bereaksi positif 

terhadap pergantian kantor akuntan publik dari KAP  Non-Big Four kepada KAP  Big Four yang 

diumumkan oleh perusahaan, dan apakah pasar akan bereaksi negatif terhadap pergantian kantor 

akuntan publik dari KAP Big Four kepada KAP Non-Big Four yang diumumkan oleh perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Signaling Theory

Informasi  merupakan unsur penting bagi  investor  dan pelaku bisnis  karena informasi  pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor  di  pasar  modal  sebagai  alat  analisis  untuk  mengambil  keputusan  investasi. Menurut 

Hartono (2008:529), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan 

sinyal  bagi  investor  dalam  pengambilan  keputusan  investasi.  Jika  pengumuman  tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar.

Scott  (2003:423)  menjelaskan  mengenai  pensinyalan  yang  didefinisikan  sebagai  tindakan 

manajemen  puncak  yang  tidak  rasional  jika  dilakukan  oleh  manajemen  yang  lebih  rendah. 

Pensinyalan  merupakan  usaha  manajemen  yang  memiliki  informasi  lebih  ketimbang  investor 

(asymetric  information)  tetapi  berusaha untuk menyajikannya  pada investor  guna meningkatkan 
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keputusan investasi, sehingga dapat diperoleh “kabar baik” (good news) dan “kabar buruk” (bad 

news) mengenai tindakan manajemen terkait  dengan kondisi perusahaan dan keputusan investasi 

(Myers, 1989).  

Teori  sinyal  selalu  berhubungan  dengan  pengungkapan  informasi  yang  dilakukan  oleh 

perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Sinyal yang diberikan ini dapat berupa laporan yang 

diwajibkan maupun pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan tindakan yang diambil 

oleh perusahaan. Dalam beberapa penelitian, pengujian teori sinyal bertujuan untuk melihat sejauh 

mana  kandungan  informasi  yang  dimiliki  oleh  suatu  pengumuman  yang  diungkapkan  oleh 

perusahaan.  Hartono  (2008:495)  menjelaskan  beberapa  pengumuman  yang  biasanya  digunakan 

dalam  pengujian  teori  ini  antara  lain  adalah  pengumuman  yang  berhubungan  dengan  laba, 

pengumuman  deviden,  pengumuman  megenai  pendanaan  dan  investasi,  pengumuman  yang 

berhubungan dengan kebijakan pemerintah, pengumuman mengenai ketenagakerjaan, pengumuman 

yang berhubungan dengan hukum dan kegiatan produksi, pemasaran serta penjualan, pengumuman 

dari manajemen dan direksi hingga pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan industri 

sekuritas.

2.2. Kualitas Audit

Pengguna laporan keuangan pastinya menginginkan sebuah audit independen sebagai sarana 

untuk memastikan bahwa informasi  yang disajikan tersebut layak,  dimana angka yang disajikan 

adalah  tepat  dan bebas  dari  kecondongan,  untuk itu  pengguna laporan  keuangan membutuhkan 

sebuah audit berkualitas.  DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit  adalah probabilitas 

gabungan penilaian pasar dimana seorang auditor akan menemukan kesan dan bias dari  sebuah 

laporan keuangan, dan kemudian melaporkannya kepada pengguna informasi.  Penelitian tentang 

adanya  tuntutan atas  kualitas  auditor  dikemukakan dalam Watts  dan Zimmermann (1983)  yang 

berpendapat  bahwa semakin tinggi  biaya  agensi  maka semakin  besar tuntutan terhadap kualitas 

auditor yang lebih tinggi, baik itu oleh manajer maupun oleh pemegang saham. 
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Karena  kesulitan  dalam  mengukur  kualitas  audit,  banyak  penelitian  empiris  yang 

menggunakan beberapa dimensi atau proksi sebagai wakil dari  kualitas audit  tersebut. Beberapa 

proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai kualitas audit adalah ukuran KAP (brand 

name reputation) (DeAngelo, 1981); Lennox (1999), fee audit yang diterima (Beatty, 1989), dan 

spesialisasi dalam suatu industri (Knechel, et.al 2007). 

Pandangan bahwa spesialisasi dalam suatu industri dapat menjadi proksi bagi kualitas audit 

dikemukakan oleh Knechel,  et.al  (2007) yang berpendapat bahwa  auditor industry specialization  

berhubungan positif dengan kualitas audit yang diukur dengan dengan melihat reaksi pasar terhadap 

pergantian auditor. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki 

pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri tersebut, tetapi 

akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih daripada auditor pada umumnya. 

DeAngelo (1981) berpendapat bahwa ukuran KAP memiliki  hubungan yang positif  dengan 

kualitas auditor. Penelitian Lennox (1999) dalam Riyatno (2007) melihat hubungan positif antara 

kualitas audit dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yang pertama adalah alasan reputasi dan yang 

kedua  adalah  alasan  kekayaan  (deep  pocket)  yang  dimiliki  oleh  KAP  besar.  Penelitiannya 

membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai 

insentif  yang  lebih  besar  untuk  mengaudit  lebih  akurat  karena  mereka  memiliki  lebih  banyak 

hubungan spesifik  dengan klien  yang  akan hilang  jika  mereka  memberikan  laporan  yang  tidak 

akurat. Selain itu karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada 

KAP kecil,  maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar pula bila 

mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat.

Ukuran KAP sebagai proksi kualitas audit membedakan KAP menjadi KAP besar dan KAP 

kecil.   Pembedaan tersebut  dilakukan berdasarkan jumlah  klien  yang  dilayani  oleh suatu KAP, 

jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. 

Pada awalnya KAP besar di dunia diwakili oleh 8 (delapan) accounting firm yang disebut dengan 

the Big Eight di tahun 1960-an. Selanjutnya keadaan terus berubah dimana the Big Eight menjadi 
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the Big Six,  the Big Five dan sekarang menjadi  the Big Four.  Perubahan ini disebabkan karena 

adanya  merger antar  sesama  KAP  besar  serta  runtuhnya  salah  satu  KAP  besar  yaitu  Arthur 

Anderson.  Beberapa  penelitian  yang  menggunakan  ukuran  KAP  sebagai  proksi  kualitas  audit 

berhasil  membuktikan  secara  empiris  bahwa terdapat  perbedaan kualitas  antara  KAP berukuran 

besar  dengan  KAP  berukuran  kecil.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  kualitas  auditor  dapat 

dipengaruhi oleh berbagai hal namun yang jelas adalah bahwa kualitas auditor merupakan sesuatu 

yang sebenarnya bersifat abstrak dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit saja. 

2.3. Studi Peristiwa (Event Study)

Menurut Hartono (2008:529), studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap  suatu  peristiwa  (event)  yang  informasinya  dipublikasikan  sebagai  suatu  pengumuman. 

Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman, 

jika  pengumuman  mengandung  informasi  maka  diharapkan  pasar  akan  bereaksi  pada  waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditujukan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan abnormal return, 

maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  pengumuman  yang  mempunyai  kandungan  informasi  akan 

memberikan  abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak 

memberikan  abnormal  return kepada  pasar  (Hartono,  2008:529).  CAR  (Cumulative  Abnormal 

Return)  atau akumulasi  return tidak normal (ARTN)   merupakan penjumlahan  abnormal return 

selama  periode  tertentu.  CAR  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  indikator  pasar  yang  dapat 

menggambarkan adanya perubahan abnormal return secara terus-menerus. 

2.4. Pengembangan Hipotesis

Isu mengenai pergantian auditor dan KAP telah menjadi salah satu hal yang menarik selama 

lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Beberapa penelitian terdahulu juga menguji pengaruh reaksi 
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pasar terhadap pergantian auditor dimana terlihat bahwa terdapat reaksi pasar yang negatif maupun 

positif ketika perusahaan melakukan pergantian dari dan ke KAP Big Eight/Six/Five/Four, seperti 

yang dilakukan oleh Fried dan Schiff (1981) dan Eichenseher, et.al. (1989). Pada tahun 1992, Teoh 

juga  melakukan  penelitian  sejenis  yang  mencoba  melihat  pengaruh  independensi  dan  ancaman 

penolakan  terhadap  reaksi  pasar  yang  ditimbulkan  dari  pergantian  auditor.  Penelitian  ini 

menyimpulkan bahwa ketika auditor berpegang pada keputusan mekanis, sebuah pergantian auditor 

akan menjadi berita baik bagi investor, namun ketika pergantian tersebut lebih disebabkan karena 

masalah ketiadaan biaya, maka reaksi investor menjadi negatif. 

Kemudian  terdapat  pula  penelitian  Knechel,  et.al  (2007)  mengenai  reaksi  pasar  terhadap 

pergantian auditor berdasarkan spesialisasi industrinya dengan menggunakan tanggal pengumuman 

pergantian  auditor  sebagai  tanggal  peristiwa  (event  date).  Hasil  penelitiannya  ini  menyebutkan 

bahwa perusahaan  yang  berpindah  auditor  dari  sesama  KAP  Big  Four memperoleh  abnormal 

return saham yang positif ketika KAP penggantinya termasuk dalam spesialisasi industri sedangkan 

ketika KAP penggantinya bukan termasuk spesialisasi industri maka yang terjadi adalah abnormal 

return saham  yang  negatif.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  hasil  bahwa  perusahaan  akan 

mengalami reaksi pasar yang sangat negatif ketika perusahaan mengganti KAPnya dari spesialisasi 

industri Big Four kepada KAP Non-Big Four, sedangkan untuk perusahaan yang berganti KAP dari 

Non-Big Four kepada KAP Big Four walaupun bukan termasuk spesialisasi industri terjadi reaksi 

pasar yang sangat positif. Selain melakukan pengujian reaksi pasar berdasarkan spesialisasi industri, 

penelitian ini  juga menguji pengaruh pergantian auditor berdasarkan ukuran KAP saja, dan dari 

hasil pengujiannya diperoleh bukti bahwa terdapat cumulative abnormal return saham yang positif 

ketika terjadi pergantian dari KAP Non-Big Four kepada KAP Big Four, namun ketika yang terjadi 

adalah  pergantian  dari  KAP  Big Four kepada  KAP  Non-Big Four,  maka yang diterjadi  adalah 

cumulative  abnormal  return saham yang  negatif  disekitar  tanggal  pengumuman.  Penelitian  ini 

secara  umum  menyimpulkan  bahwa  ternyata  pasar  merasakan  kualitas  audit  yang  berbeda 

berdasarkan ukuran KAP serta spesialisasi industri dari KAP itu sendiri. Selain itu dalam penelitian 
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ini  dapat  pula  disimpulkan bahwa klasifikasi  KAP berdasarkan spesialisasi  industrinya  ternyata 

masih  relevan  untuk  digunakan  dalam  mengukur  nilai  pasar  perusahaan.  Berdasarkan  hasil 

penelitian  ini  pula  dapat  dilihat  bahwa pasar memberikan  nilai  yang  lebih  berdasarkan kualitas 

auditnya kepada KAP yang termasuk dalam KAP Big Four.

Teori yang menyatakan bahwa KAP besar memberikan audit  yang lebih berkualitas  bukan 

berarti bahwa keuntungan hanya dirasakan oleh KAP Big Four saja, namun diharapkan pergantian 

KAP  dari  KAP  Non-Big  Four kepada  KAP  Big  Four yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dapat 

memberikan  indikasi  adanya  peningkatan  terhadap  kualitas  audit  yang  akan  dirasakan  oleh 

stakeholder  (pengguna laporan keuangan), dan begitu pula sebaliknya.  Oleh karena itu hipotesis 

penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1: Perusahaan yang berganti  akuntan publik dari  KAP  Non-Big Four kepada KAP  Big 

Four akan  mengalami  cumulative abnormal  return saham yang  positif   pada  sekitar 

tanggal pengumuman.

H2: Perusahaan yang berganti  akuntan publik  dari  KAP  Big four kepada KAP  Non-Big  

Four akan  mengalami  cumulative abnormal  return saham  yang  negatif  pada  sekitar 

tanggal pengumuman.

Jika  pasar  memandang  bahwa  terdapat  perbedaan  kualitas  dalam  layanan  jasa  audit  yang 

diberikan oleh KAP Big Four dan KAP Non-Big Four, maka seharusnya akan terjadi reaksi pasar 

yang  ditandai  oleh  adanya  abnormal  return saham  baik  yang  bernilai  positif  maupun  negatif 

disekitar tanggal pengumuman pergantian KAP. 

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah  seluruh perusahaan yang  terdaftar  di 

Bursa  Efek  Indonesia.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  purposive  

sampling,  dimana  sampel  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Adapun  kriteria  yang  digunakan 

dalam memilih sampel penelitian adalah sebagai berikut: perusahaan yang melakukan pergantian 
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KAP, baik dari dan ke KAP  Big Four maupun pergantian KAP yang termasuk dalam level atau 

tingkatan  yang  sama  selama  kurun  waktu  2002  hingga  2008,  dan  perusahaan  tersebut 

menyampaikan  laporan  keterbukaan  informasi  mengenai  penunjukkan  KAP baru  kepada  Bursa 

Efek  Indonesia  dan  Bursa  Efek  Indonesia  mengeluarkan  pengumuman  keterbukaan  informasi 

tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki data saham yang lengkap tersedia database ISMD 

untuk kurun waktu 2002 hingga 2008. Berdasarkan kriteria yang digunakan diatas, maka terdapat 

80 sampel penelitian dalam penelitian ini. 

----------------------------------------

Masuk Tabel 1 di sini
----------------------------------------

3.2. Periode Pengamatan

Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama 7 (tujuh) hari, yaitu dari t-3 sampai 

t+3, dimana t adalah tanggal pengumuman penunjukkan akuntan publik baru oleh perusahaan dan 

periode estimasi selama 100 hari sebelum periode pengamatan yaitu dari t-4 hingga hari t-103. 

3.3. Variabel Penelitian

Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  dependen  dan  variabel 

independen.  Variabel  dependen  penelitian  ini  yaitu  cumulative abnormal  return  (CAR)  atau 

akumulasi  return tidak  normal  (ARTN)  yang  merupakan  penjumlahan  return  tidak  normal 

(abnormal return) selama beberapa hari dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas. 

Menghitung  return ekspektasi  (expected  return)  menggunakan  market  model  dengan  peridode 

estimasi  selama  100  hari  sebelum  periode  pengamatan  yaitu  dari  t-4  hingga  t-103.  Bila 

menggunakan  market  model,  maka  akan diperoleh  nilai  beta  untuk  setiap  perusahaan.  Hartono 

(2008:388) menyatakan bahwa pasar modal Indonesia adalah pasar modal berkembang yaitu pasar 

yang  perdagangannya  jarang  terjadi  (thin  market).  Oleh  karena  itu  beta  yang  dihitung  dengan 

menggunakan model pasar tersebut perlu disesuaikan atau di koreksi. Alasannya adalah bahwa beta 

yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak 

sinkron (non-synshronous trading). Menghitung beta koreksi dapat dilakukan dengan menggunakan 
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metoda Fowler dan Rorke untuk periode 4 lag dan 4 lead, karena merupakan metoda yang paling 

bisa mengatasi. 

Penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen,  yaitu  Pergantian  Kantor  Akuntan  Publik 

(NtB  dan BtN),  yaitu  variabel  dummy yang mengindikasi pergantian KAP dari KAP  Non-Big 

Four  ke KAP  Big Four,  dan dari KAP  Big Four ke KAP Non-Big Four, dan beberapa variabel 

kontrol  seperti  Ukuran  Perusahaan  (Size),  Masa  Pemberian  Jasa  Audit (Tenure),  dan  Waktu 

Perusahaan Mengeluarkan Pengumuman (Timing).

3.4. Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang ada diuji dengan menggunakan analisis regresi, seperti yang dilakukan dalam 

penelitian  Knechel  et.al.  (2007).  Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi 

variabel independen dengan model sebagai berikut:

CARit = a + b1NtB + b2 BtN + b3 Sizeit + b4 Tenureit + b5 Timingit + eit

Dimana:
CAR it = Return  tidak normal kumulatif (cumulative abnormal return) selama 7 (tujuh) hari 

untuk  perusahaan  i,  dalam  waktu  t-3  sampai  t+3  dimana  t  adalah  tanggal 
pengumuman pergantian akuntan publik. Nilai return ekspektasi untuk mendapatkan 
nilai CAR dihitung dengan menggunakan market model. 

NtB = Variabel dummy dimana 1 jika perusahaan melakukan pergantian dari KAP Non-Big 
Four kepada KAP Big Four, dan 0 untuk selain itu.

BtN = Variabel  dummy dimana  1  jika  perusahaan  melakukan  pergantian  dari  KAP  Big 
Four kepada KAP Non-Big Four, dan 0 untuk selain itu.

Size = Natural Log dari total asset di tahun sebelum pergantian KAP sebagai sebuah proksi 
untuk ukuran perusahaan. 

Tenure = Variabel dummy dimana 1 jika perusahaan telah diaudit oleh KAP terdahulu selama 
5 tahun atau lebih, dan 0 bila sebaliknya. 

Timing = Variabel dummy dimana 1 jika perusahaan pengumumkan pergantian KAPnya di 
trisemester terakhir dari tahun fiskal atau setelah berakhirnya tahun fiskal, dan 0 bila 
sebelumnya.

e = Ukuran error bagi perusahaan i, waktu t 

Untuk  menguji  data  yang  akurat  suatu  persamaan  regresi  sebaiknya  terbebas  dari  asumsi-

asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu  asumsi autokorelasi,  asumsi  heteroskedastisitas,  asumsi 

multikolinearitas dan asumsi normalitas. Setelah model regresi yang diperoleh dikenai uji asumsi 

klasik maka selanjutnya model regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t, yang bertujuan untuk menguji tingkat 
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signifikansi  abnormal return  yang ada di periode peristiwa.  Signifikansi  yang dimaksud adalah 

abnormal return tersebut secara signifikan tidak sama dengan nol. 

Hipotesis 1: - H01: b1 ≤ 0

- Ha1: b1 > 0  

Hipotesis 2: - H02: b2 ≥ 0

- Ha2: b2 < 0  

Penelitian ini menggunakan level signifikan 95% atau α = 5%.

- Jika P-Value < 5% maka Ho ditolak atau Ha diterima.

- Jika P-Value > 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel 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
----------------------------------------

Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  cumulative  abnormal  return  (CAR)  yang 

merupakan proksi dari reaksi pasar. Nilai CAR dihitung dengan mengunakan model pasar (market  

model)  dimana  nilai  return  ekspektasi-nya dihitung  dengan  menggunakan beta  koreksian. 

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata CAR selama tahun 2002-2008 

untuk 80 perusahaan yang mengumumkan pergantian KAP adalah sebesar        -0,007 dengan 

deviasi standar 0,107, dengan nilai CAR yang terendah adalah -0,334 dan yang tertinggi 0,288. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy yang terdiri 

dari  NtB  yaitu  pergantian  KAP  dari  KAP  Non-Big  Four ke  KAP  Big  Four,  dan  BtN  yaitu 

pergantian dari KAP Big Four ke KAP Non-Big Four. Adapun jumlah dari pergantian KAP yang 

terjadi selama tahun 2002 hingga 2008 masing-masing adalah NtB sebangak 4 (5%) pengumuman, 
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BtN sebanyak 35 (43,75%) pengumuman, sedangkan tipe pergantian lainnya adalah sebanyak 41 

(51,25%) pengumuman. Selain variabel pergantian KAP yang digunakan, dalam penelitian ini juga 

menggunakan  beberapa  variabel  kontrol  yaitu  variabel  Size yang  merupakan  hasil  dari  natural  

logaritma dari total  asset  di tahun sebelum terjadinya pergantian KAP. Rata-rata dari  nilai  Size 

untuk 80  perusahaan yang  melakukan  pergantian  KAP selama  tahun 2002 hingga  2008 adalah 

sebasar 27,516, dengan nilai maksimumnya sebesar 32,806 dan nilai minimumnya sebesar 24,464, 

dan deviasi  standarnya  bernilai  1,802. Variabel kontrol lain  yang digunakan adalah  Tenure dan 

Timing, keduanya merupakan variabel dummy, dimana Tenure merupakan lamanya masa jasa audit 

yang diberikan oleh auditor sebelumnya, dalam penelitian ini diketahui bahwa sebanyak 30 (37,5%) 

perusahaan  telah  diaudit  oleh  auditor  sebelumnya  selama  5  tahun  berturut-turut  atau  lebih. 

Sedangkan  Timing merupakan  waktu  penyerahan  pengumuman  pergantian  KAP  kepada  BEI, 

dimana  terdapat  64  (80%)  perusahaan  yang  mengumumkan  pergantian  KAPnya  di  trisemester 

terakhir dari tahun fiskal atau setelah berakhirnya tahun fiskal. 

4.2. Uji Asumsi Klasik

Model  regresi  ini  didasarkan pada  asumsi  bahwa tidak  ada  autokorelasi,  multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan data residual berdistribusi normal. Uji autokorelasi yang dilakukan terhadap 

80 data pengumuman pergantian KAP dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) terlihat 

bahwa hasilnya  bernilai  1,947 dimana model  dapat  dinyatakan bebas dari  masalah  autokorelasi 

apabila nilai Durbin-Watson berada di antara nilai dU dan (4-dU), atau berada di antara nilai 1,624 

dan 2,376 untuk 5 variabel independen dengan 80 data, sehingga model regresi ini dapat dinyatakan 

bebas dari masalah autokorelasi. Kemudian berdasarkan hasil uji multikolinearitas terhadap model 

yang digunakan dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel-variabel independen yang ada tidak 

terdapat multikolinearitas, hal ini ditunjukkan dari nilai Tolerance yang berada diatas 0,10 dan nilai 

VIF  masih  dibawah  10.  Selanjutnya  dengan  menggunakan  Uji  Glejser  dalam  melihat  adanya 

heteroskedastisitas maka terlihat dari hasil regresi variabel-varibel independennya dengan variabel 

dependen  dari  absolut  residual-nya  ternyata  diperoleh  hasil  tidak  ada  satupun  variabel  yang 
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signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. Dan berdasarkan hasil uji K-S yang dilakukan untuk melihat normalitas nilai 

residual  yang  ada  maka  diperoleh  nilai  Kolmorogorov-Smirnov  adalah  sebesar  1,038  dengan 

Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,232, hal ini berarti data residual terdistribusi normal karena nilai 

0,232 > 0,05, sehingga dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas yang diinginkan. 

4.3. Menilai Goodness of Fit Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari  Goodness of fit-nya. 

Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai  koefisien determinasi,  nilai statistik F dan 

nilai statistik t. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variebel dependen. Berdasarkan dari uji regresi linier berganda terhadap 

model penelitian dengan menggunakan variabel dependen CAR diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 

0,193 atau sebesar 19,3%, sedangkan nilai R2 adalah sebesar 0,244 atau 24,4%. Dengan demikian 

maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  CAR dipengaruhi  sebesar  19,3% oleh kelima variabel 

independennya yaitu NtB (pergantian dari KAP Non-Big Four ke KAP Big Four), BtN (pergantian 

dari  KAP  Big  Four ke  KAP  Non-Big  Four),  Size (Ukuran  Perusahaan),  Tenure (Lamanya 

perusahaan  tidak  melakukan  pergantian)  serta  Timing (Waktu  pengumuman  pergantian  di 

keluarkan), sedangkan sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. 

Nilai koefisien determinasi (R2) dan adjusted R2 yang dihasilkan dari model ini memang terkesan 

cukup  rendah  yaitu  hanya  sebesar  19,3%.  Namun  hal  ini  tidaklah  menunjukkan  bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini belumlah tepat, karena dalam penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Knechel,  et.al (2007) juga diperoleh  hasil  nilai  adjusted R2 hanya  sebesar 

5,1%, lebih rendah dari penelitian ini. Guna mendukung penilaian mengenai ketepatan model dalam 

penelitian ini, maka peneliti juga melakukan uji signifikansi simultan atau uji statistik F. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau  terikatnya.  Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap  uji  statistik  F  yang  dilakukan  dengan 
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menggunakan  variabel  dependen  CAR  dan  lima  variabel  dependen  yang  terdiri  dari  variabel 

pegantian NtB dan BtN serta variabel kontrol seperti  Size,  Tenure dan  Timing diperoleh nilai  F 

sebesar 4,774 dengan tingkat signifikansi p-value sebesar 0,001 (signifikan pada α = 5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa semua variabel independen yang meliputi NtB (pergantian dari KAP Non-Big 

Four ke KAP Big Four), BtN (pergantian dari KAP Big Four ke KAP Non-Big Four), Size (Ukuran 

Perusahaan),  Tenure (Lamanya  perusahaan  tidak  melakukan  pergantian)  serta  Timing (Waktu 

pengumuman  pergantian  di  keluarkan)  merupakan  penjelas  yang  signifikan  terhadap  variabel 

independen CAR. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi cumulative abnormal return perusahan-perusahaan sampel dalam penelitian ini.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hipotesis yang diuji untuk melihat pengaruh pergantian KAP 

terhadap  perubahan  harga  saham  dengan  melihat  cumulative  abnormal  return saham  disekitar 

tanggal pengumuman pergantian KAP. Hasil analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh pengumuman pergantian KAP yang terdiri dari NtB (pergantian dari KAP Non-

Big Four ke KAP  Big Four), BtN (pergantian dari KAP  Big Four ke KAP  Non-Big Four),  Size 

(Ukuran  Perusahaan),  Tenure (Lamanya  perusahaan  tidak  melakukan  pergantian)  dan  Timing 

(Waktu  pengumuman  pergantian  di  keluarkan)  terhadap  CAR  (cumulative  abnormal  return) 

disekitar tanggal pengumuman dilakukan dengan menggunakan uji statistik t. Adapun hasil analisis 

regresi disajikan dalam tabel berikut ini:

----------------------------------------

Masuk Tabel 3 di sini
----------------------------------------

Berdasarkan hasil regresi linier yang dilakukan ternyata diperoleh hasil bahwa semua variabel 

NtB dan BtN yang dihipotesiskan dalam penelitian ini  signifikan pada  p-value α = 5%, namun 

berbeda  dengan  variabel  kontrolnya,  ternyata  tidak  ada  satu  variabel  yang  signifikan,  hal  ini 

menunjukkan bahwa secara individual, variabel pergantian KAP memiliki pengaruh terhadap harga 

saham. 
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Hipotesis  pertama menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  melakukan  pergantian  dari  KAP 

Non-Big Four ke KAP  Big Four  akan mengalami  abnormal return saham yang positif disekitar 

tanggal  pengumuman.  Namun  berdasarkan  hasil  uji  statistik  t  yang  dihasilkan  ternyata 

mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah abnormal return saham yang negatif di sekitar tanggal 

pengumuman.  Berdasarkan  hasil  pengujian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  tidak 

berhasil  mendukung  hipotesis  pertama.  Secara  umum hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang 

dilakukan oleh Fried dan Schiff (1981) yang menyatakan bahwa terdapat reaksi saham yang negatif 

disekitar tanggal pengumuman. Namun tidak berhasil mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Knechel  et.al (2007)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  reaksi  pasar  yang  positif  yang 

ditimbulkan dari abnormal return saham disekitar tanggal pengumuman bila perusahaan melakukan 

pergantian KAP dari KAP Non-Big Four ke KAP Big Four. Ketika perusahaan memutuskan untuk 

berganti KAP, maka pasar mungkin bereaksi terhadap beberapa alasan, antara lain pertama, mereka 

mengharapkan sebuah perubahan dalam kualitas audit, dan kedua, mereka melihat bahwa terdapat 

ketidakcocokan antara auditor sebelumnya dengan manajemen perusahaan, baik mengenai fee audit, 

opini yang diberikan maupun hal-hal teknis lainnya. Pernyataan diatas memberikan alasan bahwa 

pergantian KAP NtB berhubungan dengan nilai CAR yang positif, sedangkan pergantian KAP BtN 

berhubungan dengan nilai CAR yang negatif. 

Pandangan negatif investor terhadap pengumuman pergantian auditor dari KAP Non-Big Four 

ke KAP Big Four dapat disebabkan karena investor tidak melihat pada keinginan perusahaan untuk 

menyediakan audit yang lebih berkualitas tetapi pada kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan 

antara  auditor  sebelumnya  dengan  pihak  manajemen  perusahaan.  Ketidakharmonisan  ini  pada 

akhirnya  menimbulkan  konflik  sehingga  perusahaan  memutuskan  untuk  mengganti  auditornya, 

walaupun harus membayar lebih mahal untuk fee audit dari KAP Big Four. Hal ini dilakukan untuk 

menutupi  konflik  yang terjadi  antara  auditor  sebelumnya  dengan pihak manajemen perusahaan. 

Konflik ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan pemberian opini oleh auditor lama yang 

tidak sesuai  dengan keinginan  manajemen perusahaan ataupun karena faktor-faktor  lain,  seperti 
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perubahan  kebijakan  manajemen  baru  yang  menghendaki  pergantian  auditor  baru  yang  lebih 

kredibel  ataupun  adanya  indikasi  manipulasi  keuangan  yang  terjadi  dan  ingin  ditutupi  oleh 

perusahaan. Selain itu,  berkaca dari  kasus Enron yang menyebabkan runtuhnya salah satu KAP 

terbesar di dunia Arthur Anderson, dapat pula disimpulkan bahwa keterlibatan KAP besar dalam 

mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak menjamin adanya peningkatan kualitas audit yang 

diharapkan  oleh  investor,  karena  bisa  jadi  dalam  keputusan  pergantian  auditor  tersebut  lebih 

disebabkan karena adanya opinion shopping (keinginan perusahaan untuk mendapatkan opini yang 

lebih baik dari opini sebelumnya).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian dari KAP  Big 

Four ke KAP Non-Big Four akan mengalami abnormal return saham yang negatif disekitar tanggal 

pengumuman.  Berdasarkan hasil  pengujian statistik  ternyata  diperoleh  hasil  bahwa terjadi  CAR 

yang  negatif  untuk  variabel  BtN.  Koefisien  regresi  yang  bertanda  negatif  mengindikasikan 

hubungan yang searah, dimana ketika perusahaan memutuskan pergantian KAP dari KAP Big Four 

ke KAP  Non-Big Four, yang merupakan penurunan atas kualitas audit maka nilai CAR menjadi 

negatif.  Ini  berarti  dapat  disimpulkan bahwa hasil  penelitian  ini  berhasil  mendukung hipotesis  

kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua ini, sekaligus memberi dukungan atas hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Knechel  et.al (2007) yang menemukan bahwa terdapat reaksi pasar yang negatif 

disekitar tanggal pengumuman ketika perusahaan memutuskan untuk berganti dari KAP Big Four 

ke  KAP  Non-Big  Four.  Pergantian  KAP  dari  KAP  Big  Four ke  KAP  Non  Big  Four dapat 

memberikan reaksi pasar yang negatif disekitar tanggal pengumuman ketika investor melihat bahwa 

terdapat  gejala  perusahaan ingin  menurunkan  kualitas  audit  yang  nantinya  akan diberikan  oleh 

perusahaan, selain itu terdapat pula indikasi bahwa perusahaan seakan-akan terkena masalah krisis 

keuangan sehingga  tidak  mampu untuk membayar  KAP sebelumnya  dan menggantinya  dengan 

KAP  baru  yang  lebih  kecil.  Teoh  (1992)  menyatakan  bahwa  ketika  pergantian  auditor  lebih 

disebabkan karena masalah ketiadaan biaya, maka akan dapat menyebabkan reaksi investor yang 

negatif. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian  ini  menemukan  bukti  adanya  reaksi  pasar  yang  ditandai  dengan  nilai  CAR 

(cumulative abnormal return) saham yang negatif disekitar tanggal pengumuman pergantian KAP 

untuk pergantian KAP dari  KAP Non-Big Four ke KAP Big Four, dan pergantian dari KAP Big 

Four ke  KAP  Non-Big.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fried  dan  Schiff 

(1981)  yang  mendapati  reaksi  pasar  yang  negatif  disekitar  tanggal  pengumuman.  Hal  ini 

menunjukkan bahwa investor memandang pengumuman pergantian KAP sebagai berita buruk (bad 

news) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Seluruh pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan dukungan atas teori sinyal 

(singnalling  theory)  yang  menyatakan  bahwa  informasi  yang  dipublikasikan  sebagai  suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi di dalam pengumuman pergantian KAP yang 

dipublikasi oleh perusahaan. Kandungan informasi ini ditandai dengan adanya reaksi pasar yang 

negatif disekitar tanggal pengumuman pergantian KAP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti adanya kemungkinan investor tidak melihat pergantian 

KAP dari KAP Non-Big Four ke KAP Big Four sebagai upaya perusahaan untuk memberikan audit 

yang lebih berkualitas atas laporan keuangan perusahaan.  Hal ini  ditunjukkan dengan terjadinya 

reaksi pasar yang ditandai dengan cumulative abnormal return saham yang negatif disekitar tanggal 

pengumuman pergantian KAP yang dipublikasi oleh perusahaan. Lebih lanjut penelitian ini juga 

memberikan  dukungan  mengenai  model event  study yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk 

menguji  efisiensi  pasar  secara  informasi  bentuk  setengah  kuat.  Pasar  dikatakan  efisien  bentuk 

setengah kuat dimana jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten,  seperti salah satunya adalah 

pengumuman pergantian kantor akuntan publik baru. 

Terdapat  beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  dimana  dalam  melihat 

pengaruh reaksi pasar terhadap pergantian KAP hanya berdasarkan pengumuman pergantian KAP 
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yang  dipublikasi  oleh  perusahaan,  namun  tidak  semua  perusahaan  mengumuman  pergantian 

KAPnya. Hal ini menyebabkan sampel penelitian tidak bisa mewakili seluruh populasi perusahaan 

yang melakukan pergantian KAP selama tahun 2002 hingga 2008. Selain itu dalam menghitung 

CAR, hanya digunakan event window (periode pengamatan) selama 7 (tujuh) hari yaitu 3 (tiga) hari 

sebelum pengumuman hingga 3 (tiga) hari setelah pengumuman,  tidak dilakukan  sensitivity test 

yang menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang ataupun lebih pendek. 

Adapun  saran  dan  implikasi  bagi  penelitian  selanjutnya  antara  lain  adalah  kurangnya 

ketersediaan data mengenai pengumuman pergantian kantor akuntan publik yang dipublikasi oleh 

perusahaan emiten,  menyediakan peluang bagi  penelitian selanjutnya  untuk dapat  menggunakan 

tanggal pengumuman laba sebagai tanggal pergantian dengan melihat respon laba yang ditimbulkan 

akibat kualitas  audit  yang berbeda sebelum dan setelah pergantian KAP seperti  yang dilakukan 

dalam penelitian Stunda dan Sinason (2002). Selain itu, tingkatan kantor akuntan publik selain Big 

Four dan Non-Big Four, juga dapat dibagi menjadi  Big Four,  Second-tier, dan Third-tier. Karena 

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua tingkatan kantor akuntan publik saja, maka 

penelitian  kedepannya  dapat  menggunakan  tiga  tingkatan  kantor  akuntan  publik  untuk  melihat 

perbedaan dalam reaksi pasar. Kemudian, penelitian Knechel et.al (2007), selain menguji pengaruh 

pergantian KAP berdasarkan tingkatannya,  juga dilakukan pengujian berdasarkan aspek industri 

spesialisasinya, kedepannya hal ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
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Lampiran 

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Jumlah
Perusahaan  yang  melakukan  pergantian  KAP  untuk  tahun 
buku 2002 hingga 2008

404

Dikurang:  Perusahaan  yang   tidak  mengumumkan 
penunjukkan KAP baru kepada  Bursa Efek  Indonesia  untuk 
tahun buku 2002 hingga 2008

( 293 )

111
Dikurang:  Perusahaan yang tidak memiliki  data saham yang 
lengkap pada database ISMD 

 ( 31 )

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 80

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi Kesalahan Standar Nilai t p-value
NtB -0,447 0,052 -4,237 0,000*
BtN -0,246 0,025 -2,107 0,038*
Size 0,078 0,007 0,681 0,498
Tenure -0,001 0,024 -0,012 0,990
Timing -0,025 0,029 -0,232 0,817

Variabel dependen: CAR 
*) signifikan secara statistik pada α = 5%

Variabel N Minimum Maksimum Jumlah Rata-rata
Deviasi 
Standar

CAR 80 -0,334 0,288 -0,559 -0,007 0,107
NtB 80 0 1 4 0,050 0,219
BtN 80 0 1 35 0,440 0,499
Size 80 24,464 32,806 2201,245 27,516 1,802
Tenure 80 0 1 30 0,38 0,487
Timing 80 0 1 64 0,80 0,403
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Contoh Pengumuman Pergantian KAP 

PENGUMUMAN
Keterbukaan Informasi

Penunjukan Akuntan 
Publi  k   PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF  )  

(Tercatat Di Papan : Pengembangan  )  

No.Peng- 73 /BEJ-PEM/KI/01-200  3  

(dapat dilihat di internet : http://www.jsx.co.id) 

PT Bursa Efek  Jakarta  pada tanggal  10 Januari  2003 telah menerima surat  dari  PT Kimia 
Farma  (Persero)  Tbk dengan No.  KP.2002/SA/05/2003  tanggal  09  Januari  2003 mengenai 
Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Pengumuman Penggantian Akuntan Publik pada Harian 
Republika pada hari Kamis, 9 Januari 2003 sebagaimana terlampir (lampiran 2 lembar). 

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Jakarta, 10 Januari 2003 PT 
BURSA EFEK JAKARTA 

Yose Rizal  Bambang Aribowo              
Kadiv. Pemantauan Emiten Kadiv. Perdagangan 

Tembusan  Yth. : 
1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal; 
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam; 
3. Pusat Referensi Pasar Modal; 
4. Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk; 
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 kaef_10_20030110_73_ptt 
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Data Tanggal Pengumuman Pergantian KAP yang Publikasi oleh BEI
dari 2002 hingga 2008

No.
Kode 

Perusahaan

Tanggal 
Pengumuman 

Pergantian KAP
1 KAEF 09 Januari 2003
2 MYRX 06 Januari 2003
3 IKAI 27 Januari 2004
4 WAPO 28 Januari 2004
5 APEX 28 Januari 2005
6 SHID 10 Januari 2005
7 IGAR 23 Desember 2004
8 KDSI 26 Januari 2005
9 MEDC 27 Desember 2004

10 PTRA 22 Oktober 2004
11 META 04 Januari 2005
12 LPPF 26 Januari 2005
13 PNIN 20 Oktober 2004
14 PNLF 20 Oktober 2004
15 SUBA 07 Februari 2005
16 SIMM 30 Desember 2004
17 ZBRA 08 Oktober 2004
18 ALMI 06 Desember 2005
19 ARGO 08 Desember 2005
20 BEKS 13 Januari 2006
21 BNLI 29 Agustus 2005
22 BVIC 21 Desember 2005
23 BUMI 07 Desember 2005
24 DPNS 20 Maret 2006
25 EPMT 13 Juni 2005
26 FPNI 17 Januari 2006
27 SHID 07 Februari 2006
28 KAEF 22 September 2005
29 MRAT 05 Desember 2005
30 PYFA 01 Maret 2006
31 SMSM 18 Januari 2006
32 SMAR 14 Desember 2005
33 SUDI 15 Februari 2006
34 TMPO 03 Januari 2006
35 ZBRA 18 Januari 2006
36 ANTA 13 Nopember 2006

37 MYTX 29 Nopember 2006
38 ASBI 22 Juni 2006
39 ASJT 05 Januari 2007
40 ASRM 24 Nopember 2006
41 ATPK 28 Desember 2006
42 ELTY 05 Januari 2007
43 MAYA 06 September 2006
44 BVIC 03 Oktober 2006
45 BRPT 25 Agustus 2006
46 MTFN 04 Januari 2007
47 CTTH 04 Desember 2006
48 CMNP 02 Januari 2007
49 ERTX 15 Nopember 2006
50 FASW 22 Nopember 2006
51 GJTL 20 Juli 2006
52 IGAR 15 Nopember 2006
53 KAEF 15 Desember 2006
54 LMSH 27 Desember 2006
55 LION 27 Desember 2006
56 LPGI 05 Desember 2006
57 MYOR 17 Nopember 2006
58 BIMA 27 September 2006
59 BKSL 08 Februari 2007
60 SMAR 10 Nopember 2006
61 SMPL 09 Oktober 2006
62 AUTO 26 September 2007
63 BBKP 25 Oktober 2007
64 BBCA 15 Juni 2007
65 BDMN 11 September 2007
66 BNII 18 September 2007
67 CTTH 20 Nopember 2007
68 DAVO 06 Juli 2007
69 KPIG 19 September 2007
70 BRAM 09 Agustus 2007
71 DILD 15 Nopember 2007
72 KICI 01 Nopember 2007
73 PNIN 26 Oktober 2007
74 SKLT 30 Oktober 2007
75 PTBA 21 Nopember 2007
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76 ADES 24 September 2008
77 BBKP 19 Desember 2008
78 FPNI 31 Oktober 2008
79 KPIG 18 Desember 2008
80 HADE 24 Desember 2008
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Hasil Pengujian Statistik

Regression
Model Summaryb

.494a .244 .193 .09628695 1.947
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), TIMING, NtB, TENURE, SIZE, BtNa. 

Dependent Variable: CAR1b. 

ANOVAb

.221 5 .044 4.774 .001a

.686 74 .009

.907 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TIMING, NtB, TENURE, SIZE, BtNa. 

Dependent Variable: CAR1b. 

Coefficientsa

-.094 .197 -.480 .633
-.218 .052 -.447 -4.237 .000 .918 1.089
-.053 .025 -.246 -2.107 .038 .750 1.333
.005 .007 .078 .681 .498 .787 1.271
.000 .024 -.001 -.012 .990 .826 1.210

-.007 .029 -.025 -.232 .817 .865 1.157

(Constant)
NtB
BtN
SIZE
TENURE
TIMING

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR1a. 

3210-1-2-3

Regression Standardized Residual

25

20

15

10

5

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 1.31E-16
Std. Dev. = 0.968
N = 80

Dependent Variable: CAR1

Histogram
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NPar Tests - Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80
.0000000

.09319009
.116
.069

-.116
1.038
.232

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Regression - Uji Heteroskedastisitas

ANOVAb

.000 5 .000 .000 1.000a

.686 74 .009

.686 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TIMING, NtB, TENURE, SIZE, BtNa. 

Dependent Variable: AbSUt1b. 

Coefficientsa

1.72E-017 .197 .000 1.000
.000 .052 .000 .000 1.000
.000 .025 .000 .000 1.000
.000 .007 .000 .000 1.000
.000 .024 .000 .000 1.000
.000 .029 .000 .000 1.000

(Constant)
NtB
BtN
SIZE
TENURE
TIMING

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AbSUt1a. 
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