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Abstract: The purpose of this research is to determine the effect of audit delay, firm size, growth, management
changes and ROA on auditor changes. The data used are the financial statement of listed companies in BEI from
2012-2013. The method of analysis used is quantitative analysis, with the logistic regression models. Variable
research consists of firm size (X1 ), growth (X2 ), Management Changes (X3 ), ROA (X4 ) and auditor changes (Y). The
research shows that audit delay, firm size, growth, Management Changes and ROA has impact on Auditor Changes
simultaneously. However, partially, only firm size have a dominant influence on auditor changes while growth,
audit delay, Management Changes, audit delay and ROA is not dominant affect on auditor changes.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit delay, ukuran perusahaan, pertumbuhan,
pergantian manajemen dan ROA terhadap auditor changes. Data yang digunakan adalah laporan keuangan auditan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
kuantitatif, dengan model regresi logistik. Variabel dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X1), pertumbuhan
(X2), pergantian manajemen (X3), ROA (X4), dan pergantian auditor (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen, ROA dan audit delay secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap auditor changes. Sedangkan secara parsial hanya ukuran perusahaan yang secara
signifikan berpengaruh terhadap auditor changes.

Kata kunci: audit delay, auditor changes

1. PENDAHULUAN

Auditor Changes merupakan pergantian
KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian
KAP sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
salah satunya adalah adanya regulasi dari pemerintah
yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
17/PMK 01/2008.

Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK
01/2008 pasal 3 ayat (1) mengenai pembatasan masa
pemberian jasa menyatakan bahwa: “Pemberian
jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu
entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama
untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3
(tiga) tahun buku berturut-turut.” Selain karena

adanya regulasi pemerintah, pergantian KAP ini juga
bisa terjadi karena adanya faktor di luar itu. Faktor
lainnya yang mempengaruhi pergantian auditor
(auditor changes) juga banyak diteliti oleh beberapa
peneliti sebelumnya.

Prastiwi dan Wilsya (2009) melakukan
penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pergantian auditor. Ia menyatakan
bahwa dari 47 perusahaan manufaktur yang
dapat dianalisis pada tahun 2003-2007, terdapat
28 perusahaan manufaktur yang melakukan
pergantian auditor dan 19 perusahaan manufaktur
yang tidak melakukan pergantian auditor. Hal
ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa
dari tahun 2002 sampai 2006 terjadi 57
kali pergantian KAP yang diuraikan dalam grafik
berikut:
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Gambar 1: Pergantian KAP Tahun 2002-2006

Sinarwati (2010) menguji apakah opini going
concern, pergantian manajemen, reputasi auditor dan
kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian
KAP. Hasil menunjukkan bahwa opini going concern
dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan
terhadap pergantian auditor, sementara pergantian
manajemen dan financial distress (kesulitan
keuangan) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pergantian auditor.

Wijaya (2013) juga melakukan pengujian
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
pergantian auditor, antara lain financial distress, opini
auditor, pergantian manajemen, ukuran KAP,
pertumbuhan perusahaan dan peluang untuk
memanipulasi income. Dari enam faktor yang diteliti
menunjukkan bahwa opini auditor, ukuran KAP dan
pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap
pergantian auditor.

Hal yang sama dilakukan oleh Srimindarti
(2006). Ia menunjukkan bahwa audit delay
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap auditor changes. Terlambatnya
penyampaian laporan keuangan perusahaan
akan menyebabkan pasar modal menilai bahwa
perusahaan sedang dalam masalah sehingga akan
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.
Jadi semakin lamanya waktu yang dibutuhkan auditor
untuk menyelesaikan audit, akan semakin
besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti
auditor.

Ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh
peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian
mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pergantian auditor. Hal ini menjadi alasan peneliti

untuk menggunakan variabel ukuran perusahaan,
pertumbuhan, pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA sebagai faktor-faktor yang
mempengaruhi auditor changes.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan
hubungan keagenan sebagai berikut:

“We define an agency relationship as a contract
under which one or more persons (the principal(s))
engage another person (the agent) to perform some
service on their behalf which involves delegating
some decision making authority to the agent.”

Ketika manajemen sebagai agent dan
pemegang saham sebagai principle, maka
konflik kepentingan dapat terjadi. Konflik tersebut
kemudian akan menjadi pemicu pergantian
manajemen, dimana manajemen pengganti pada
umumnya akan menerapkan metode akuntansi
yang baru dan berharap lebih bisa bekerjasama
dengan KAP pengganti, sehingga mendorong
manajemen menyarankan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengganti KAP (Sinarwati,
2010).

2.2 Auditor Changes

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang dilakukan oleh perusahaan dikenal dengan
istilah Auditor Changes. Susan dan Trisnawati
(2011) menyatakan bahwa pergantian KAP ini
dapat dibedakan menjadi pergantian wajib dan
pergantian sukarela. Pergantian wajib terjadi
karena adanya regulasi dari pemerintah yang
membatasi  pemberian jasa audit yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/
2008 tentang jasa akuntan publik. Sedangkan
pergantian sukarela dilakukan apabila klien
mengganti auditornya, ketika tidak ada peraturan
yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian
auditor.
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2.3 Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala
numerik. Penelitian ini membutuhkan data sekunder
berupa laporan keuangan auditan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2012-2013.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan yang terlambat
menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2012
sebanyak 52 perusahaan. Dari populasi tersebut,
kemudian peneliti menarik sampel menggunakan
teknik non-probability sampling dengan cara
purposive sampling , sehingga diperoleh 31
perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini.

3.3 Model Persamaan

Untuk menguji hipotesis yang telah
dikembangkan, maka penelitian ini akan
menggunakan model persamaan regresi logistic.

KETERANGAN :

AD =  Audit Delay
AC =  Auditor Changes
UP =  Ukuran Perusahaan
Pt =  Pertumbuhan perusahaan
PM =  Pergantian Manajemen
ROA =  Persentase perubahan ROA

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel

3.4.1 Audit Delay

Selisih antara tanggal laporan audit dengan
tanggal laporan keuangan.

3.4.2 Auditor Changes

Auditor changes diukur dengan variabel
dummy dengan ketentuan berikut: jika perusahaan
mengganti auditor dengan auditor tahun sebelumnya
diberi angka 1 dan jika tidak pernah mengganti diberi
angka 0.

3.4.3 Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan
dihitung dengan menggunakan log total asset yang
dimiliki perusahaan.

3.4.4 Pertumbuhan

Variabel pertumbuhan perusahaan diukur
dengan membandingkan laba pada tahun t setelah
dikurangi laba pada tahun sebelumnya terhadap laba
pada tahun sebelumnya.

3.4.5 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen dalam penelitian
ini adalah pergantian presiden direktur
perusahaan yang diukur menggunakan variabel
dummy dengan ketentuan jika perusahaan
melakukan pergantian manajemen dari tahun
sebelumnya, diberikan kode 1 dan kode 0 jika
tidak.
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3.4.6 Persentase Perubahan ROA

Perubahan ROA dapat dihitung dengan
membandingkan selisih antara ROA tahun tertentu
dan tahun sebelumnya dengan ROA tahun
sebelumnya (Susan dan Trisnawati, 2011).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi.

3.5.2 Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat
dapat digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Uji F

Formulasi hipotesis:

a. H0 : Ukuran perusahaan, debt equity ratio,
audit complexity, opini auditor, reputasi
KAP secara bersama-sama tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap audit delay

Ha : Ukuran perusahaan, debt equity ratio,
audit complexity, opini auditor, reputasi KAP
secara bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
audit delay

b. H0 : Ukuran perusahaan, pertumbuhan,
pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA secara bersama-sama
tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap auditor changes

Ha : Ukuran perusahaan, pertumbuhan,
pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap auditor changes

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika Fhitung < Ftabel  maka Ho diterima;
Jika Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak

b. Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi)
dasar pengambilan keputusannya adalah:
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima;
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa
variabel independen (ukuran perusahaan, debt equity
ratio, audit complexity, opini auditor, reputasi KAP,
pertumbuhan, pergantian manajemen dan
persentase perubahan ROA) secara parsial
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen (audit delay dan auditor changes).

Formulasi hipotesis:

H0 : Ukuran perusahaan, pertumbuhan,
pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA tidak mempunyai pengaruh
terhadap auditor changes

Ha : Ukuran perusahaan, pertumbuhan,
pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA mempunyai pengaruh
terhadap auditor changes

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika thitung < t tabel  maka Ho diterima;
Jika thitung > ttabel   maka Ho ditolak

b. Berdasarkan nilai probabilitasnya (signifikansi)
dasar pengambilan keputusannya adalah:
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima;
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Estimasi

Hasil estimasi model auditor changes
ditampilkan pada tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1: Hasil Estimasi Model Auditor Changes

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
n = 62 á = 0,05

Variables in the Equation

a. Variable(s) entered on step 1: Delay, Size, Growth,
Mgt, ROA.

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
n = 62 á = 0,05

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa persamaan regresi logistik yang telah terbentuk
bisa membuat klasifikasi dalam penaksiran nilai Y,
yaitu sebesar 85,5%. Sebelum hasil estimasi ini
dianalisis lebih lanjut, maka perlu dilakukan
pengujian asumsi klasik.

4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2: Uji Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Changes
Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20

n = 62 á = 0,05

Observed

Step
1

Changes

Overall Percentage

non
change

Predicted
Changes

non change
Percentage

Correct
46

5
4
7

92,0
58,3
85,5

Delay
Size
Growth
Mgt
ROA
Constant

-,051
,000

-,230
-,552
,127

5,549

,074
,007
,136
,728
,475
,052

,950
1,000

,795
,576

1,136
256,967

Step 1a

B Sig. Exp(B)

Model

Delay
Size
Growth
Mgt
ROA

Collinearity Statistics

,791
,975
,700
,747
,772

Tolerance VIF
1,265
1,026
1,428
1,338
1,296

1

Model Durbin-Watson
1        2,263a

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai tolerance
dan variance inflation factor (VIF), masing-masing
> 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel
independen.

4.3 Uji Autokorelasi

Tabel berikut menunjukkan bahwa nilai
Durbin-Watson berada diantara du sampai 4-du yang
berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3: Uji Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 20
n = 62 á = 0,05

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot.
Grafik berikut menunjukkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar secara
acak di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y.

Gambar 2: Uji Heteroskedastisitas
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4.5 Uji Hipotesis

Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap auditor changes. Dari hasil
estimasi di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi
sebesar 0,007. Karena nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 (0,007 < 0,05) maka variabel ukuran
perusahaan  secara parsial  berpengaruh signifikan
terhadap auditor changes. Sehingga Ho ditolak dan
Ha diterima.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini
menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan klien
berpengaruh terhadap auditor changes. Dari hasil
estimasi di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,136.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,136
> 0,05) maka variabel tingkat pertumbuhan klien
tidak berpengaruh terhadap auditor changes.
Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini
menyatakan bahwa pergantian manajemen
berpengaruh terhadap auditor changes.  Dari hasil
estimasi di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,728.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,728
>  0,05)  maka variabel pergantian manajemen tidak
berpengaruh terhadap auditor changes. Sehingga Ho
diterima dan Ha ditolak.

Hipotesis 4

Hipotesis keempat dalam penelitian
ini menyatakan bahwa persentase pergantian
ROA berpengaruh terhadap auditor changes.
Dari hasil estimasi di atas, diperoleh nilai signifikansi
0,475. Karena nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 (0,475 > 0,05) maka variabel persentase
pergantian ROA tidak berpengaruh terhadap
auditor changes. Sehingga Ho diterima dan Ha
ditolak.

Hipotesis 5

Hipotesis kelima dalam penelitian ini
menyatakan bahwa audit delay berpengaruh terhadap
auditor changes.  Dari hasil estimasi di atas, diperoleh
nilai signifikansi 0,074. Karena nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 (0,074 > 0,05)  maka variabel audit
delay tidak berpengaruh terhadap auditor changes,
sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif pada persamaan auditor changes
terbukti. Ukuran perusahaan, reputasi KAP,
pertumbuhan, pergantian manajemen dan persentase
perubahan ROA secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap auditor changes.

Variabel ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap auditor changes. Artinya,
semakin besar skala suatu perusahaan maka semakin
kecil kecenderungan mereka untuk mengganti auditor
karena auditor yang baru akan lebih banyak
membutuhkan waktu untuk memahami prosedur
perusahaan tersebut sehingga berimbas pada
keterlambatan penyampaian laporan keuangan
auditan. Sehingga perusahaan besar cenderung
mempertahankan auditor mereka.

Sejalan yang diungkapkan oleh Wijayani
dan Januarti (2011) bahwa KAP yang berkualitas
sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas
perusahaan, sehingga perusahaan besar memiliki
kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor
dibandingkan klien yang kecil. Stocken (2000)
dalam Srimindarti (2006) juga mengungkapkan
beberapa kemungkinan hubungan negatif antara
ukuran perusahaan dan pergantian auditor. Pertama,
kurva pembelajaran mempengaruhi secara lebih
signifikan pada perusahaan yang lebih besar. Jadi
biaya pergantian auditor dapat menjadi lebih besar
untuk perusahaan besar karena auditor
baru memerlukan waktu yang lebih banyak
untuk memahami perusahaan tersebut, sehingga
mendorong perusahaan besar untuk mempertahankan
auditor mereka.
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Hasil penelitian terhadap variabel tingkat
pertumbuhan tidak dapat membuktikan hipotesis
kedua. Tingkat pertumbuhan terbukti tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor
(auditor changes). Hasil ini didukung oleh penelitian
Wijayanti (2010) yang menyatakan bahwa rasio
pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa
menjamin perusahaan untuk menerima keyakinan
auditor atas kemampuan klien dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga
perusahaan akan mempertimbangkan untuk tetap
menggunakan KAP lama dibandingkan melakukan
pergantian KAP.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh variabel
pergantian manajemen. Variabel pergantian
manajemen tidak dapat membuktikan hipotesis ketiga.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Damayanti dan
Sudarma (2007) yang menyatakan bahwa pergantian
manajemen tidak selalu diikuti oleh pergantian
kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu
KAP karena kebijakan dan pelaporan akuntansi KAP
lama tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan
manajemen baru. Hal ini bertentangan dengan yang
diungkapkan oleh Sinarwati (2010) bahwa
manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang
baru lebih bisa diajak bekerjasama dan lebih bisa
memberikan opini seperti yang diharapkan oleh
manajemen, disertai dengan adanya preferensi
tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya,
pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahaan.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa
persentase pergantian ROA berpengaruh positif
terhadap auditor changes ternyata tidak terbukti.
ROA merupakan kemampuan manajemen dalam
menghasilkan pendapatan dari pengelolaan asset.
Tinggi atau rendahnya persentase ROA ternyata tidak
berpengaruh terhadap pergantian KAP di perusahaan
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan fenomena
bahwa walaupun terjadi kesulitan keuangan, pihak
manajemen akan tetap mempertahankan KAP lama
karena mereka khawatir jika mengganti dengan
auditor baru, maka auditor baru tersebut akan
memeriksa sistem pembukuan dan menilai rendah
standar pembukuan mereka. Hasil ini mendukung
penelitian Riskilah dan Mukodim (2012).

Hasil penelitian terhadap variabel audit delay
membuktikan bahwa audit delay tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap auditor changes.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan
yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang
berskala besar, hanya ada satu perusahaan yang
berskala menengah yaitu PT. Rimo Catur Lestari Tbk
yang memiliki total asset di bawah 10 milyar. Seperti
yang dijelaskan pada hipotesis kelima, bahwa
perusahaan besar cenderung untuk tidak mengganti
KAP mereka. Pergantian KAP bagi perusahaan-
perusahaan besar akan menimbulkan persepsi buruk
di mata investor maupun calon investornya.
Perusahaan khawatir jika mereka mengganti auditor
maka investor dan calon investornya beranggapan
bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami
masalah yang berarti. Artinya, sekalipun perusahaan-
perusahaan tersebut mengalami keterlambatan dalam
penyampaian laporan keuangan, mereka masih
memiliki pertimbangan untuk tetap mempertahankan
KAP lama demi menjaga reputasi mereka di mata
investor maupun calon investornya.

Hasil ini bertentangan dengan yang
diungkapkan Stocken dalam Srimindarti
(2006) bahwa apabila waktu yang dibutuhkan
auditor untuk menyelesaikan auditnya terlalu lama
sehingga menyebabkan perusahaan terlambat
menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal
maka dapat berpengaruh terhadap pergantian
auditor. Semakin lamanya waktu yang dibutuhkan
auditor untuk menyelesaikan audit akan semakin
besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti
auditor.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit
delay dan auditor changes, maka dapat disimpulkan
bahwa secara bersama-sama, ukuran perusahaan,
pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen,
persentase perubahan ROA dan audit delay
berpengaruh signifikan terhadap auditor changes.
Secara parsial, hanya ukuran perusahaan yang
signifikan mempengaruhi auditor changes.
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
maka penulis memberikan saran bagi perusahaan,
yaitu perusahaan sebaiknya meningkatkan asset.
Dengan meningkatkan nilai asset, artinya dapat
mengurangi kemungkinan terjadinya pergantian KAP
yang dilakukan oleh perusahaan.
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