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ABSTRAK 

Auditor switching adalah pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan 
oleh suatu perusahaan. Auditor switching dapat terjadi karena aturan pemerintah (mandatory) 
maupun keinginan perusahaan itu sendiri (voluntary). Pergantian auditor oleh klien dapat 
menyebabkan terjadinya dua kemungkinan, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor 
diberhentikan oleh klien. Apapun kemungkinan yang terjadi pasti akan muncul berbagai 
pertanyaan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching. Variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, 
financial distress, pergantian manajemen dan opini audit sebelumnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan metode purposive judgement sampling yaitu sampel 
dipilih karena adanya kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang 
telah ditentukan, total sampel penelitian  adalah sebanyak 100 perusahaan. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
auditor switching adalah reputasi KAP. Sedangkan variabel lainnya seperti tingkat pertumbuhan 
penjualan klien, financial distress, pergantian manajemen dan opini audit sebelumnya tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap auditor switching. Reputasi KAP, tingkat pertumbuhan 
penjualan klien, financial distress, pergantian manajemen dan opini audit sebelumnya, 
berpengaruh secara simultan terhadap auditor switching. 
 

 

Kata kunci: Auditing, Auditor switching, Reputasi KAP 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk 
menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria 
yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan 
independen (Arens et al., 2003). 

Semakin besar reputasi suatu KAP, maka semakin banyak perusahaan yang akan 
memilih bekerjasama dengan KAP tersebut. Reputasi KAP dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu big four yaitu dimana suatu perusahaan memakai salah satu jasa KAP yang tergolong 
perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika, dan non big four yaitu jika suatu 
perusahaan tidak memakai salah satu dari perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika 
tersebut. 

Tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dan financial distress juga merupakan 
faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pergantian auditor. Kondisi 
perusahaan yang hampir bangkrut menyebabkan perusahaan melakukan pergantian KAP 
untuk perbaikan evaluasi dan kehati-hatian auditor. 

Pada saat perusahaan melakukan pergantian manajemen, maka perusahaan dapat 
menggunakan kebijakan baru yang ditetapkan oleh manajemen baru tersebut. Manajemen 
percaya bahwa opini audit yang tidak menyenangkan akan mempengaruhi harga saham dan 
kapasitas keuangan, qualified opinion dari seorang auditor kemungkinan besar akan 
membuat manajemen tidak nyaman dan pada akhirnya mereka akan mengakhiri kontrak 
antara perusahaan dengan manajemen (Sulfiyah, 2010). 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah 
reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, financial distress, pergantian 
manajemen dan opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap dilakukannya auditor 
switching pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2008-2011 baik secara parsial maupun secara simultan. 

1.2 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 



2. LANDASAN TEORI 

2.1 Auditor Switching 
Aturan mengenai pergantian auditor atau KAP secara mandatory telah ditetapkan 

oleh banyak Negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang 
membuat The Sarbanas Oxley Act (SOX) yang memuat aturan mengenai wajibnya 
perusahaan melakukan pergantian auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 
berpindah KAP adalah faktor klien (Client-related Factors), yaitu: kesulitan keuangan, 
manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor 
auditor (Auditor-related Factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit (Sulfiyah, 2010). 

2.2 Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Reputasi KAP digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan 

Publik. Penggolongan reputasi besar kecilnya kantor akuntan publik, dikatakan besar jika 
kantor akuntan publik tersebut berafiliasi dengan Big 4. Sedangkan reputasi kantor akuntan 
publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4 (Arens, et al., 2003). 

2.3 Tingkat Pertumbuhan Penjualan Klien 
Pertumbuhan penjualan klien yang semakin meningkat akan sangat mempengaruhi 

perusahaan untuk berpindah auditor. Pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan pesat, 
maka perusahaan akan cenderung untuk mengganti auditornya menjadi auditor baru yang 
lebih besar. Hal ini disebabkan karena auditor switching dapat meningkatkan reputasi 
perusahaan. 

2.4 Financial Distress 
Financial distress adalah kondisi suatu perusahaan yang sedang dalam keadaan 

kesulitan keuangan. Perusahaan yang sedang mengalami financial distress cenderung akan 
melakukan pergantian auditor, karena perusahaan ingin meningkatkan kualitas para 
auditornya dalam melakukan proses pengauditan, sehingga perusahaan tidak terancam 
bangkrut. 

2.5 Pergantian Manajemen 
Pergantian manajemen dapat menyebabkan pergantian kebijakan yang ditetapkan 

oleh manajemen baru. Dampak dari ditetapkannya kebijakan baru tersebut dapat 
memungkinkan terjadinya pergantian auditor. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan 
bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat 
disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham ataupun berhenti karena 
kemauan dari direksi sendiri. 

2.6 Opini Audit Sebelumnya 
Setiap perusahaan menginginkan auditor yang dapat memberikan opini yang sesuai 

dengan harapan perusahaan. Jika auditor memberikan opini yang kurang baik (qualified 
opinion), maka besar kemungkinan perusahaan akan mengganti auditornya dengan auditor 
yang dapat memberi opini yang baik (unqualified opinion). 

2.7 Hipotesis 
H1  :  Reputasi KAP berpengaruh terhadap auditor switching. 
H2  :  Tingkat pertumbuhan penjualan klien berpengaruh terhadap auditor switching. 
H3  :  Financial distress berpengaruh terhadap auditor switching. 



H4  :  Pergantian manajemen berpengaruh terhadap auditor switching. 
H5  :  Opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap auditor switching. 
H6 : Reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, financial distress, pergantian 

manajemen dan opini audit sebelumnya tidak berpengaruh terhadap auditor 
switching. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 
Metode untuk penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

purposive judgement sampling, sampel dipilih karena adanya kesesuaian karakteristik 
sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang sudah ditentukan. Sampel yang dipilih 
dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 
dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2007-2011. 

2. Menerbitkan laporan keuangan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang telah 
diaudit dan mencantumkan laporan audit independennya. 

3. Menyajikan informasi keuangan lengkap berupa nama CEO, nama KAP, opini 
audit sebelumnya, total penjualan bersih, total hutang dan total aset. 

3.2 Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini 

bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007-2011 yang 
telah dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI yaitu 
www.idx.co.id. 

3.3 Variabel Penelitian 
1. Variabel Dependen (Tidak Bebas) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen dan merupakan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel dependen 
yang digunakan adalah auditor switching. Variabel auditor switching dalam penelitian 
ini menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan mengganti auditornya maka diberi 
nilai 1 dan jika perusahaan tidak mengganti auditornya maka diberi nilai 0. 

2. Variabel Independen (Bebas) 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

dan merupakan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan 
antara lain yaitu reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, financial distress, 
pergantian manajemen dan opini audit. 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Pembahasan yang tersaji pada bab ini akan menunjukkan hasil dari analisis data 

berdasarkan pengamatan variabel bebas maupun variabel tidak bebas yang digunakan 
dalam model regresi logistik (logistic regression) untuk mengetahui apakah reputasi KAP, 
tingkat pertumbuhan penjualan klien, financial distress, pergantian manajemen dan opini 



audit sebelumnya berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching baik secara parsial 
maupun simultan. 

4.2 Analisis Data 
4.2.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 
Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Auditor Switching 100 0 1 .10 .302 

Reputasi KAP 100 0 1 .56 .499 

Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan Klien 

100 -1.137 .598 .10224 .210090 

Financial Distress 100 .094 .958 .41352 .207231 

Pergantian Manajemen 100 0 1 .14 .349 

Opini Audit Sebelumnya 100 0 1 .02 .141 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Output SPSS 17.0 

Pada tabel 4.1 diperoleh sebanyak 100 data observasi yang berasal dari hasil 
perkalian antara periode penelitian (4 tahun, dari tahun 2008 sampai 2011) dengan jumlah 
sampel perusahaan yaitu sebanyak 25 perusahaan. Tabel 4.1 juga menunjukkan statistik 
deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dari mulai nilai minimum, nilai 
maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

4.2.2 Menilai Keseluruhan Model ( Overall Model Fit ) 
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah model yang telah 

dihipotesiskan sudah fit dengan data. 
Tabel 4.2 

Nilai -2 Log Likehood awal (-2LL awal) 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 68.780 -1.600 

2 65.130 -2.086 

3 65.017 -2.193 

4 65.017 -2.197 

5 65.017 -2.197 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
 



Tabel 4.3 
Nilai -2 Log Likehood akhir (-2 LL akhir) 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant REPKAP PERTUMBUHAN FD MANAJEMEN OPINI 

Step 1 1 63.897 -1.678 -.647 .355 .966 .122 -.614 

2 55.878 -2.451 -1.404 1.028 2.159 .283 -1.540 

3 54.061 -2.989 -2.040 1.848 3.118 .427 -2.667 

4 53.871 -3.186 -2.291 2.132 3.456 .470 -3.732 

5 53.853 -3.205 -2.320 2.151 3.491 .471 -4.748 

6 53.847 -3.205 -2.321 2.151 3.492 .471 -5.753 

7 53.845 -3.205 -2.321 2.151 3.492 .471 -6.754 

8 53.844 -3.205 -2.321 2.151 3.492 .471 -7.755 

9 53.844 -3.205 -2.321 2.151 3.492 .471 -8.755 

10 53.844 -3.205 -2.321 2.151 3.492 .471 -9.755 

     Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Pada tabel 4.2 dapat dilihat nilai  -2 log likehood pada block number =0, model 

hanya memasukkan konstanta. Step 5 nilai -2LL awal yaitu sebesar 65.017. Kemudian 
pada tabel 4.3 nilai -2LL akhir dengan block number = 1, nilai -2 log likehood pada tabel 
4.3 tersebut mengalami perubahan setelah masuknya beberapa variabel penelitian ke dalam 
model penelitian, hal ini mengakibatkan nilai -2LL akhir pada step 10 menunjukkan nilai 
sebesar 53.844. Penurunan nilai ini yang menunjukkan model regresi yang lebih baik atau 
dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 
Tabel 4.4 

Koefisien Determinasi 

                             Model Summary 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

53.844a .106 .221 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Nilai Nagelkerke R square sebesar 0.221 yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 22.1%, sedangkan sisanya 
sebesar 77.9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian. Dari hal tersebut 
dapat diketahui bahwa masih banyak variabel lain diluar penelitian yang kemungkinan 
memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

 



4.2.4 Menguji Kelayakan Model Regresi 
Tabel 4.5 

        Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square Df Sig. 

7.497 8 .484 

       Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Berdasakan tabel 4.5 dapat dilihat nilai signifikan yaitu 0.484. Nilai signifikan yang 

didapatkan tersebut lebih besar dari 0.05. Karena nilai tersebut lebih dari 0.05, maka H0 
diterima yang berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 

Tabel 4.6 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Auditor Switching = Tidak ada 

pergantian 

Auditor Switching = Ada 

pergantian 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 10 9.947 0 .053 10 

2 10 9.890 0 .110 10 

3 10 9.817 0 .183 10 

4 10 9.692 0 .308 10 

5 8 9.461 2 .539 10 

6 9 9.140 1 .860 10 

7 9 8.841 1 1.159 10 

8 8 8.591 2 1.409 10 

9 10 8.182 0 1.818 10 

10 6 6.441 4 3.559 10 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Pada tabel 4.6 kontijensi untuk uji hosmer and lemeshow di atas, dapat dilihat bahwa 

terdapat 10 langkah pengamatan. Nilai yang diamati (observed) maupun nilai yang 
diprediksi (expected) tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu jauh, hal ini berarti model 
regresi yang digunakan dalam penelitian telah mampu memprediksi hasil observasinya. 

4.2.5 Matriks Klasifikasi 
Matriks klasifikasi digunakan untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi dalam memprediksi kemungkinan pergantian auditor (auditor switching) yang 
dilakukan oleh suatu perusahaan. 

 
 
 
 
 



Tabel 4.7 
Matriks Klasifikasi 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Auditor Switching 

Percentage 

Correct 

 Tidak ada 

pergantian 

Ada 

pergantian 

Step 1 Auditor Switching Tidak ada pergantian 90 0 100.0 

Ada pergantian 9 1 10.0 

Overall Percentage   91.0 

    Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Tabel 4.7 menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan melakukan perpindahan KAP adalah sebesar 10%. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan terdapat 1 
perusahaan (10%) yang diprediksi akan melakukan perpindahan KAP dari total 10 
perusahaan yang melakukan perpindahan KAP. Kekuatan prediksi dari perusahaan yang 
tidak melakukan perpindahan KAP adalah sebesar 100% yang berarti dengan model regresi 
yang digunakan terdapat sebanyak 90 perusahaan yang diprediksi tidak akan melakukan 
perpindahan KAP dari total 90 perusahaan yang tidak melakukan perpindahan KAP. 

4.2.6 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

                                                                Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. 

Keterangan 

  Signifikan/Tidak 

Signifikan 

Hipotesis yang 

diterima 

Step 1a REPKAP -2.321 .938 6.126 1 .013 Signifikan Terima H1 

PERTUMBUHAN 2.151 2.425 .787 1 .375 Tidak Signifikan Tolak H2 

FD 3.492 1.948 3.213 1 .073 Tidak Signifikan Tolak H3 

MANAJEMEN .471 1.294 .132 1 .716 Tidak Signifikan Tolak H4 

OPINI -9.755 176.319 .003 1 .956 Tidak Signifikan Tolak H5 

Constant -3.205 .979 10.727 1 .001   

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
Dari tabel 4.9 tersebut, maka diperoleh model regresi sebagai berikut: 
SWITCH = –3.205 – 2.321 REPKAP + 2.151 PERTUMBUHAN + 3.492 FD + 

0.471 MANAJEMEN – 9.755 OPINI 



Dari model regresi yang terbentuk, nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar -3.205. 
Variabel tingkat pertumbuhan penjualan klien (PERTUMBUHAN), financial distress (FD) 
dan pergantian manajemen (MANAJEMEN) memiliki nilai koefisien regresi positif yaitu 
masing-masing sebesar 2.151; 3.492 dan 0.471, maka jika ada kenaikan 1% untuk masing-
masing variabel maka akan dipengaruhi kemungkinan terjadinya auditor switching sebesar 
koefisien dari masing-masing variabel tersebut. Nilai koefisien regresi untuk reputasi KAP 
(REPKAP) dan opini audit sebelumnya (OPINI) menunjukkan nilai negatif sebesar -2.321 
dan -9.755. Jika variabel reputasi KAP dan opini audit sebelumnya turun sebesar 1% maka 
keputusan melakukan auditor switching akan naik sebesar nilai koefisien regresinya 
masing-masing. 

4.2.7 Pengujian Secara Simultan 
Tabel 4.9 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 11.173 5 .048 

Block 11.173 5 .048 

Model 11.173 5 .048 

Sumber: hasil pengolahan data SPSS 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai df sebesar 5, hasil Chi-Square χ² hitung sebesar 
11.173 dan nilai signifikan sebesar 0.048. Nilai signifikan yang didapatkan tersebut lebih 
kecil dari 5% atau 0.05. Ini berarti secara simultan reputasi KAP (REPKAP), tingkat 
pertumbuhan penjualan klien (PERTUMBUHAN), financial distress (FD), pergantian 
manajemen (MANAJEMEN) dan opini audit sebelumnya (OPINI) berpengaruh secara 
simultan terhadap auditor switching. 

Tabel 4.10 
Nilai R Square Variabel Independen 
Variabel Independen Nilai R Square 

REPKAP 0.058 
PERTUMBUHAN 0.009 

FD 0.016 
MANAJEMEN 0.001 

OPINI 0.002 
       Sumber: hasil pengolahan data SPSS 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai R Square variabel Reputasi KAP 
(REPKAP) mendapatkan nilai yang paling besar dibandingkan variabel lainnya yaitu 
sebesar 0.058. Hal ini yang membuat secara simultan, variabel independen dapat 
berpengaruh signifikan. 

4.3 Interprestasi Hasil Penelitian 
4.3.1 Pengaruh Reputasi KAP (REPKAP) Terhadap Auditor Switching (SWITCH) 

Reputasi KAP (REPKAP) menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -2.321 
dengan nilai signifikan sebesar 0.013, lebih kecil dari alpha sebesar 5% (0.05), maka 
hipotesis ke-1 diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh reputasi 



KAP terhadap auditor switching. KAP Big 4 dianggap memiliki kualitas lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan KAP non Big 4. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mengganti 
auditornya untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik dan mendapatkan 
kepercayaan lebih dari masyarakat. 

4.3.2 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penjualan Klien (PERTUMBUHAN) Terhadap 
Auditor Switching (SWITCH) 

Tingkat pertumbuhan penjualan klien (PERTUMBUHAN) menunjukkan nilai 
koefisien regresi positif yaitu sebesar 2.151 dengan nilai signifikan sebesar 0.375, lebih 
besar dari alpha sebesar 5% (0.05), maka hipotesis ke-2 ditolak. Bukan merupakan 
jaminan bagi suatu perusahaan yang mengalami peningkatan atau penurunan pada tingkat 
pertumbuhan perusahaan akan melakukan auditor switching. Hal tersebut dapat disebabkan 
karena pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini dicerminkan dengan nilai total 
penjualan. Nilai penjualan yang tinggi tidak selalu dikuti dengan kenaikan laba suatu 
perusahaan. 

4.3.3 Pengaruh Financial Distress (FD) Terhadap Auditor Switching (SWITCH) 
Financial distress (FD) menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 3.492 

dengan nilai signifikan sebesar 0.073, lebih besar dari alpha sebesar 5% (0.05), maka 
hipotesis ke-3 ditolak. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pun cenderung 
tidak mengganti auditornya untuk meningkatkan kualitas auditornya, hal ini disebabkan 
karena posisi keuangan yang tidak sehat akan membuat perusahaan lebih mengikat 
auditornya yang lama untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham, kreditor, serta 
publik. 

4.3.4 Pengaruh Pergantian Manajemen (MANAJEMEN) Terhadap Auditor Switching 
(SWITCH) 

Pergantian manajemen (MANAJEMEN) menunjukkan nilai koefisien regresi positif 
sebesar 0.471 dengan nilai signifikan sebesar 0.716, lebih besar dari alpha sebesar 5% 
(0.05), maka hipotesis ke-4 ditolak. Pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan 
pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa dari suatu KAP. Ini 
menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaporan akuntansi dari KAP lama tetap dapat 
disesuaikan dengan kebijakan manajemen baru dengan cara melakukan negosiasi. 

4.3.5 Pengaruh Opini Audit Sebelumnya (OPINI) Terhadap Auditor Switching (SWITCH) 
Koefisien regresi dari variabel opini audit tahun sebelumnya (OPINI) menunjukkan 

nilai negatif sebesar -9.755 dengan tingkat signifikan sebesar 0.956 lebih besar dari alpha 
sebesar 5% (0.05), maka hipotesis ke-5 ditolak. Pergantian KAP dari Big 4 dikhawatirkan 
dapat menimbulkan tidak adanya kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan opini 
unqualified, hal ini dikarenakan pertimbangan kualitas audit yang lebih baik. 

4.3.6 Pengaruh Keenam Variabel Independen Secara Simultan Terhadap Auditor 
Switching (SWITCH) 

Pada penelitian ini didapatkan hasil Chi-Square χ² hitung sebesar 11.175 dan nilai 
signifikan sebesar 0.048. Berdasarkan hal tersebut berarti reputasi KAP (REPKAP), tingkat 
pertumbuhan penjualan klien (PERTUMBUHAN), financial distress (FD), pergantian 
manajemen (MANAJEMEN) dan opini audit sebelumnya (OPINI) berpengaruh secara 
simultan terhadap auditor switching. 



 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji enam faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan auditor switching pada perusahaan industri 
barang konsumen di Indonesia untuk periode tahun 2008-2011. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) dengan program aplikasi 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 17. Hasil pengujian dan pembahasan 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Reputasi KAP berpengaruh terhadap auditor switching. 
2. Tingkat pertumbuhan penjualan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
3. Financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
4. Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
5. Opini audit sebelumnya tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 
6. Secara simultan reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, financial distress, 

pergantian manajemen dan opini audit sebelumnya, berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap auditor switching. 

5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Pemilihan objek penelitian terbatas hanya pada perusahaan industri barang konsumen 
yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2008-2011. 

2. Variabel-variabel yang digunakan sebatas hanya pada reputasi KAP, tingkat 
pertumbuhan penjualan perusahaan, financial distress, pergantian manajemen dan opini 
audit sebelumnya. Sedangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga 
terhadap auditor switching tidak diuji dalam  penelitian  ini. 

3. Periode penelitian hanya terbatas empat tahun. 
4. Auditor switching dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian pada tingkat 

KAP, tetapi tidak memperhatikan pergantian pada tingkat akuntan publik. 

5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan 

untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih banyak. Tidak 
hanya terbatas pada perusahaan industri barang konsumsi saja, tetapi seluruh perusahaan 
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambah 
jumlah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya auditor switching, 
seperti fee audit atau biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan, ukuran perusahaan 
dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan periode waktu 
penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama dari penelitian ini, misalnya lima tahun 
atau enam tahun. Diharapkan dengan penambahan jangka waktu penelitian, maka akan 
dapat terlihat hasil yang lebih valid. Sebaiknya untuk penelitian yang selanjutnya dapat 
lebih memperhatikan pergantian pada tingkat akuntan publik juga, jadi tidak hanya terbatas 
pada pergantian ditingkat KAP saja. 

 



DAFTAR PUSTAKA 
Adityawati, Patralia. 2011. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor 

Akuntan Publik Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro, Semarang. 

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2003. ”Auditing dan Pelayanan 
Verifikasi: Pendekatan Terpadu”. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Indeks kelompok 
Gramedia. 

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. “Accounting Theory (Teori Akuntansi)”. Edisi Kelima. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Damayanti, S. dan M. Sudarma. 2007. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan 
Berpindah Kantor Akuntan Publik”. Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak.  

Diaz, Marsela. 2009. “Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pergantian Kantor Akuntan 
Publik (Studi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia)”. Seminar Nasional Akuntansi ke 12, 
Palembang, 4-6 November 2009. 

Dwiyanti, Rini. 2010. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan 
Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 
Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. 

Fitriani, Erna. 2010. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran”, Jakarta. 

Ghozali, Imam. 2006. “Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS”. Semarang: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hall dan Singleton. 2007. “Information Technology Auditing and Assurance: Audit Teknologi 
Informasi dan Assurance”. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 

   . 2009. “Information Technology Auditing and Assurance: Audit dan Assurance 
Teknologi Informasi”. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. “Teori Akuntansi”. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 

Hery. 2011. “Auditing 1: Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi”. Jakarta: Kencana. 
Kawijaya, Nelly dan Juniarti. 2002. “Faktor-Faktor Yang Mendorong Perpindahan Auditor 

(Auditor Switch) Pada Perusahaan-Perusahaan Di Surabaya Dan Sidoarjo”. Jurnal 
Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 2: 93-105. 

Menteri Keuangan, 2003, “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 jo 
359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik”, Jakarta. 

Mulyadi. 2002. ” Auditing”. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 
Nabila. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching (Study Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, Semarang. 

Prastiwi, Andri dan Frenawidayuarti Wilsya. 2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pergantian Auditor: Studi Empiris Perusahaan Publik Di Indonesia”. Jurnal Dinamika 
Akuntansi, Vol.1, No 1. 

Putra, Abhiemanyu Perdhana. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan 
Berpindah KAP Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro, Semarang. 

Riduwan, Adun Rusyana dan Enas. 2011. “Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik 
Penelitian”. Bandung: Alfabeta.  



Suaryana, Agung. 2005. “Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba”. Simposium Nasional 
Akuntansi VIII, Solo.  

Sugiyono. 2006. “Statistika Untuk Penelitian”. Bandung: Alfabeta. 
Sulfiyah, Silfi. 2010. “Analisis Hubungan Auditor – Klien :  Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi  Auditor Switching Di Indonesia (Studi Kasus Pada Sektor Jasa Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 
Depok. 

Sumadi, Kadek. 2011. “Mengapa Perusahaan Melakukan Auditor Switch?”. AUDI Jurnal 
Akuntansi dan Bisnis. Universitas Udayana. 

Sumiasih. 2009. “Analisis Pengaruh Rasio Camels Terhadap Financial Distress ( Studi Pada 
Perbankan Yang Terdaftar Di BEI)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah, Malang. 

Tanzil, J. et al. 2011. “Auditor Switch: Sebaiknya Auditor Seperti apa yang dipilih oleh 
perusahaan?”. Diakses 13 Juli 2011. 

 http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/66-
auditorswitch 

Tida, Renny Pratama. 2011. “Analisis Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Perpindahan KAP Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Skripsi 
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. 

Wahyuningsih, Nur dan I Ketut Suryanawa. 2011. “Analisis Pengaruh Opini Audit Going 
Concern Dan Pergantian Manajemen Pada Auditor Switching”. AUDI Jurnal Akuntansi 
dan Bisnis. Universitas Udayana. 

Wijayani, Evi Dwi. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Di 
Indonesia Melakukan Auditor Switching”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, Semarang. 

Wijayanti, Martina Putri. 2010. “Analisis Hubungan Auditor-Klien : Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Auditor Switching Di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, Semarang. 

Winarno, Wing Wahyu. 2009. “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EVIEWS”. Edisi 
Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

www.idx.co.id 


