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ABSTRAKSI 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi pergantian auditor di Indonesia. Beberapa penelitian 
terdahulu tentang pergantian auditor menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang untuk mencoba memverifikasi 
teori tentang pergantian auditor.  
 Data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Penelitian ini mencoba untuk 
menguji pengaruh financial distress (DER), pergantian manajemen (CEO), 
ukuran KAP (KAP), ukuran klien (LnTA) terhadap pergantian auditor (SWITCH). 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) financial distress tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, (2) pergantian manajemen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, (3) ukuran KAP 
berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor,(4) ukuran klien tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. 

 
Kata kunci: pergantian auditor, financial distress, pergantian manajemen, 
ukuran KAP, ukuran klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam 

mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk 

menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal. Pihak internal ingin 

menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari 

pihak eksternal, dipihak eksternal ingin memperoleh informasi yang handal dari 

manajemen perusahaan mengenai pertanggung jawaban yang mereka 

investasikan. 

Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian 

auditor dan memiliki hasil empiris yang berbeda-beda. Kecenderungan untuk 

melakukan pergantian auditor. Wijayani dan Januarti (2011) yang melakukan 

penelitian menggunakan variabel pergantian manajemen, financial distress, 

ukuran KAP, dan ukuran klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 

variabel pergantian manajemen dan ukuran KAP yang mempengaruhi perusahaan 

publik di Indonesia untuk melakukan pergantian auditor. Damaryati dan Sudarma 

(2008) melakukan penelitian menggunakan variabel fee audit, ukuran KAP, 

pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit dan ukuran KAP yang 

mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan Pergantian 

auditor. Suparlan dan Ardayani (2010) melakukan penelitian yang menggunakan 

variabel institutional investor, public ownership, share growth, large board, 

leverage, return on equity dan firm size. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya public ownership, share growth dan ukuran perusahaan yang 

mempengaruhi perusahaan publik untuk melakukan pergantian auditor.  

 Penelitian yang dilakukan Sinarwati (2010) menggunakan variabel  opini 

audit going concern, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan 

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel pergantian 



manajemen dan kesulitan keuangan yang mempengaruhi perusahaan publik di 

Indonesia untuk melakukan pergantian auditor. Adanya perbedaan hasil penelitian 

diatas memberikan dasar untuk dilakukanya penelitian mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi perusahaan Indonesia untuk berpindah KAP. Penelitian ini 

mencoba untuk mengetahui apakah financial distress, pergantian manajemen, 

ukuran KAP, dan ukuran klien mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia 

untuk melakukan pergantian auditor.   

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan 

masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

manufaktur di Indonesia untuk melakukan pergantian auditor? 

2. Apakah Pergantian manajemen berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

manufaktur di Indonesia untuk melakukan pergantian auditor? 

3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap keputusan perusahaan manufaktur 

di Indonesia untuk melakukan pergantian auditor? 

4. Apakah ukuran klien berpengaruh terhadap pergantian auditor? 

Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi Profesi Akuntan Publik  

 Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik   

 pergantian auditor yang dilakukan perusahaan.  

2. Bagi Regulator  

 Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan 

 praktek perpindahan KAP oleh perusahaan go public yang sangat erat 

 kaitannya dengan UUPT dan UUPM.  

3. Bagi Akademisi  

     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

 wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya  



 mengenai pergantian auditor.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan 

 penelitian selanjutnya mengenai pembahasan pergantian auditor. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2008) menggunakan 

variabel fee audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan 

keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel fee audit dan ukuran KAP yang 

mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel 

yang paling signifikan adalah variabel ukuran KAP yang merupakan salah satu 

proksi dari kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP. Selain 

itu, variabel fee audit juga merupakan variabel yang signifikan sebagai faktor 

kesesuaian harga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan 

perpindahan KAP.  

 Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai perpindahan Kantor 

Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini going concern, 

pergantian manajemen, reputasi auditor, dan financial distress. Hasil penelitian 

memberikan bukti empiris bahwa hanya variabel financial distress dan pergantian 

manajemen yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani (2010) memberikan 

bukti empiris bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi perpindahan Kantor 

Akuntan Publik. Ukuran corporate governance digunakan untuk memprediksikan 

dampak perpindahan Kantor Akuntan Publik yang dilakukan perusahaan. Jadi, 

penelitian ini hanya berfokus pada sisi klien. Variabel yang digunakan adalah 

kepemilikan publik, kepemilikan institusional, penambahan jumlah saham, dewan 

komisaris, pergantian manajemen, Leverage, ROE (Return on Equity), ukuran 

klien. Hasilnya adalah variabel kepemilikan publik, penambahan jumlah saham, 



dan ukuran klien mempengaruhi perusahaan melakukan perpindahan Kantor 

Akuntan Publik.   

 Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2010) menemukan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor di Indonesia. Data 

yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2004-2008. Variabel penelitian yang digunakan adalah 

ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, 

pergantian manajemen, opini audit, fee audit, dan pergantian auditor. Hasilnya 

hanya variabel ukuran KAP dan fee audit yang mempengaruhi pergantian auditor. 

 Penelitian yang dilakukan wijayani dan januarti (2011) menggunakan  

variabel fee audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan 

keuangan perusahaan, dan presentase perubahan ROA. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel pergantian manajemen dan ukuran KAP yang 

mempengaruhi perusahaan publik di Indonesia untuk berganti/berpindah KAP. 

Sedangkan variabel opini audit,  financial distress, presentase perubahan ROA 

dan ukuran klien tidak mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor 

Hipotesis  

Pengaruh Financial Distress Terhadap Pergantian Auditor 

Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam 

bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang 

terancam bangkrut untuk berpindah KAP (Schwartz dan Menon, 1985 dalam 

Wijayanti, 2010). Klien dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan 

KAP mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat 

(Schwartz dan Menon, 1985; Hudaib dan Cooke, 2005 dalam wijayanti, 2010). 

Dengan demikian, auditor pada distressed clients memiliki audit tenure yang 

lebih pendek dibandingkan dengan rekan-rekan audit mereka pada klien yang 

lebih sehat dan pada gilirannya akan cenderung diganti. Hipotesis berikutnya 

dinyatakan sebagai berikut: 

H1 :  Financial distress berpengaruh secara negatif terhadap pergantian 

auditor  pada perusahaan di Indonesia. 



Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian Auditor 

Pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam 

bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP 

yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005 dalam 

Suparlan dan Andayani 2010). Manajemen memerlukan auditor yang lebih 

berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. 

Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti 

auditornya (Joher et al., 2000 dalam Suparlan dan Andayani (2010). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan 

klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan 

kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan sebagai 

berikut : 

H2:  Pergantian manajemen berpengaruh secara positif terhadap   

 pergantian auditor pada perusahaan di Indonesia. 

Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Pergantian Auditor 

Menurut Wijayanti (2010), perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas 

yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. 

Berdasarkan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih memilih 

KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Oleh karena 

itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar memiliki kemungkinan 

kecil untuk berganti KAP. Oleh karena itu, hipotesis dinyatakan sebagai berikut: 

H3:  Ukuran KAP berpengaruh secara negatif terhadap pergantian      

 auditor pada perusahaan di Indonesia. 

Pengaruh Ukuran Klien Terhadap Pergantian Auditor 

Sinason et al., (2001) dalam Wijayanti (2011) mengemukakan bahwa perusahaan 

besar mungkin memerlukan biaya awal yang lebih besar untuk auditor baru. 

Kenaikan biaya (baik fiskal langsung dan tidak langsung) dapat menyebabkan 

peningkatan hubungan auditor-klien, sehingga meningkatkan penguasaan auditor. 



Klien juga dikenai biaya awal saat terlibat dengan auditor baru. Misalnya, personil 

klien banyak menghabiskan waktu dengan auditor baru untuk memberikan 

informasi mengenai bisnis klien. Hal itu menimbulkan biaya tidak langsung ketika 

membina hubungan baru dengan auditor baru. Berdasarkan argumen di atas, dapat 

dikatakan bahwa biaya audit untuk klien yang kecil mungkin lebih sedikit 

dibandingkan klien yang besar. Sehingga hipotesis yang terbentuk adalah  

H4:  Ukuran klien berpengaruh secara positif terhadap pergantian   

 auditor pada perusahaan di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel dengan konsep atau 

menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini merupakan 

penelitian data sekunder yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi yang mempublikasikan data- data yang yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini.   

 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan auditan 

perusahaan manufaktur tahun 2009-2011 yang diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) yang tersedia di Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta atau dapat diakses di www.idx.co.id. 

Metode Analisis Data 

 Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan metode analisis regresi 

kuantitatif dengan bantuan software SPSS for windows. Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan  

dengan kuantitatif.  Dalam penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dengan cara 

mengkuantifikasi data -data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan dalam analisis. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. 

Alasan penggunaan analisis logistik adalah karena variabel dependen bersifat 



dikotomi ( melakukan pergantian auditor atau tidak melakukan pergantian 

auditor). Asumsi normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas 

merupakan campuran antara variabel kontinyu (matrik) dan kategorial 

(non_matrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic 

regression) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran klien 

(LnTA) menunjukkan nilai minimum sebesar 10,47, nilai maksimum sebesar 

16,84 dengan rata-rata sebesar 13,86.  

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-

2LL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada 

akhir (Block Number = 1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 117,147.Setelah 

dimasukkan keempat variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami 

penurunan dari 117,147 menjadi sebesar 99,233. Penurunan likelihood (-2LL) ini 

menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh 

nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,248 yang 

berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 24,8%, sedangkan sisanya sebesar 75,2% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang dihipotesiskan dan 

diwakilkan oleh erornya. 

Menguji Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Pengujian menunjukkan nilai Chi-square sebesar 3,536 

dengan signifikansi (p) sebesar 0,896. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai 



signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu 

memprediksi nilai observasinya. 

Interpretasi Hasil 

Pengaruh Financial Distress (DER) terhadap pergantian Auditor (SWITCH). 

Variabel DER menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,047 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,597 lebih besar dari α = 5%. Karena tingkat signifikansi 

(p) lebih besar dari α = 5% maka hipotesis ke-1 tidak berhasil didukung. 

Penelitian ini gagal membuktikan bahwa financial distress tidak berpengaruh 

terhadap Pergantian auditor (SWICTH). Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Damayanti dan Sudarma (2008) serta Sinarwati (2010) tetapi tidak 

mendukung Nasser et al. (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan 

keuangan justru tidak menjadi faktor penyebab perusahaan untuk melakukan 

pergantian auditor. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan 

yang dijadikan sampel menggunakan jasa KAP Non Big Four, dengan demikian 

auditor switching ke penggunaan jasa KAP Big Four justru akan semakin 

menyulitkan kondisi keuangan perusahaan karena kenaikan jasa audit. Selain itu, 

auditee yang insolvent dan mengalami posisi keuangan yang tidak sehat lebih 

mungkin untuk mengikat auditornya untuk menjaga kepercayaan para pemegang 

saham dan kreditor serta mengurangi risiko litigasi (Nasser et al., 2006). 

 Pengaruh Pergantian manajemen (CEO) terhadap pergantian Auditor 

(SWITCH). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak selalu diikuti 

dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu KAP. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaporan akuntansi KAP lama 

tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen baru dengan cara 

melakukan negosiasi ulang antara kedua pihak. Adanya fenomena seperti ini erat 

kaitannya dengan keadaan perusahaan publik di Indonesia yang mayoritas 

dikuasai dan dijalankan bersama oleh orang-orang dalam satu keluarga. 

(Damayanti dan Sudarma, 2008). 

Pengaruh Ukuran KAP (KAP) terhadap Pergantian Auditor (SWITCH). 



KAP Big Four dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan KAP non Big Four. DeAngelo (1981) dalam Damayanti dan Sudarma 

(2008) menyebutkan bahwa KAP besar menyediakan ukuran KAP yang lebih 

tinggi. Hasil pengujian yang menghasilkan arah pengaruh negatif menunjukkan 

bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP Big Four memiliki 

kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pergantian KAP. Adanya faktor 

expertise KAP akan menentukan perubahan audit sehingga perusahaan akan lebih 

memilih KAP Big Four untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata 

pelaku pasar modal. 

Pengaruh Ukuran Klien (LnTA) terhadap Pergantian Auditor (SWITCH). 

Variabel LnTA menunjukkan koefisien regresi positif sebesar  0,103 dengan 

tingkat signifikansi (p) sebesar 0,527 , lebih besar dari α = 5%. Karena tingkat 

signifikansi (p) lebih besar dari α = 5% maka hipotesis ke-4 tidak berhasil 

didukung. Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh ukuran klien 

terhadap Pergantian auditor. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suparlan dan Andayani  (2010) dan Nasser et al. 

(2006).  

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Selama tiga tahun pengamatan (2009-2011) pada perusahaan manufaktur, 

financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian auditor 

(SWITCH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan justru 

tidak menjadi faktor penyebab perusahaan untuk melakukan Pergantian 

auditor . Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan yang 

dijadikan sampel menggunakan jasa KAP Non Big Four, dengan demikian 

Pergantian auditor ke penggunaan jasa KAP Big Four justru akan semakin 

menyulitkan kondisi keuangan perusahaan karena kenaikan jasa audit. Selain 

itu, auditee yang insolvent dan mengalami posisi keuangan yang tidak sehat 

lebih mungkin untuk mengikat auditornya untuk menjaga kepercayaan para 

pemegang saham dan kreditor serta mengurangi risiko litigasi (Francis dan 

Wilson, 1998 dalam Nasser et al., 2006). 



2. Selama tiga tahun pengamatan (2009-2011) pada perusahaan manufaktur, 

pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian 

auditor (SWITCH). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaporan 

akuntansi KAP lama tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen 

baru dengan cara melakukan negosiasi ulang antara kedua pihak. Adanya 

fenomena seperti ini erat kaitannya dengan keadaan perusahaan publik di 

Indonesia yang mayoritas dikuasai dan dijalankan bersama oleh orang-orang 

dalam satu keluarga. Damayanti dan Sudarma(2008).  

3. Selama tiga tahun pengamatan (2009-2011) pada perusahaan manufaktur, 

ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap Pergantian auditor (SWITCH). 

KAP Big Four dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan KAP non Big Four. DeAngelo(1981) dalam Damayanti 

dan Sudarma menyebutkan bahwa KAP besar menyediakan ukuran KAP yang 

lebih tinggi. Hasil pengujian yang menghasilkan arah pengaruh negatif 

menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP Big Four 

memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pergantian KAP. 

Adanya faktor expertise KAP akan menentukan perubahan audit sehingga 

perusahaan akan lebih memilih KAP Big Four untuk meningkatkan kredibilitas 

perusahaan di mata pelaku pasar modal.  

4. Selama tiga tahun pengamatan (2009-2011) pada perusahaan manufaktur, 

ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap Pergantian auditor 

(SWITCH). Menurut hasil penelitian Afriansyah dan Siregar (2007), klien-

klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke KAP yang bukan 

tergolong Big 4, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih KAP 

Big 4 sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara KAP 

dengan kliennya. Sebagian besar sampel penelitian terdiri dari klien dengan 

total aset kecil dan sebagian besar dari mereka sudah menggunakan KAP non 

Big 4 sehingga tidak ada kecenderungan untuk melakukan Pergantian auditor. 

Saran  

 Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:  



1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, 

sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi Pergantian auditor untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai Pergantian auditor di Indonesia.  

3. Periode penelitian selanjutnya sebaiknya lebih dari tiga tahun karena periode 

yang lebih panjang diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi berdasarkan 

audit tenure, seperti pada penelitian Nasser et al. (2006).  

4. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhatikan pergantian pada 

tingkat akuntan publik.  
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