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ABSTRAKSI 

Pergantian auditor pada perusahaan publik dapat dilakukan secara wajib 

(mandatory) maupun sukarela (voluntary).Berbagai kondisi internal perusahaan 

dapat berakibat pada adanya kebijakan pergantian auditor.Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan, 

financial distress dan ukuran KAP terhadap pergantian auditor. 

Penelitian ini termasuk penelitian explanantory research yang menjelaskan 

fenomona perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Sebanyak 22 perusahaan 

manufaktur yang digunakan sebagai sampel perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan regresi logistik karena variabel dependennya bersifat dikotomi 

(melakukan pergantian auditor dan tidak melakukanpergantian auditor). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Tingkat pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil p-value = 0,755 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05) dan H1 ditolak. (2) Financial distress berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di 

BEI tahun 2008-2011. Hasil p-value = 0,020 diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05) maka H2 diterima.(3) Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil p-

value = 0,244 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak. 

Kata kunci : Pergantian Auditor, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan, Financial 

Distress, dan Ukuran KAP. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Laporan keuangan memiliki peranan penting bagi pengukuran dan penilaian 

kinerja sebuah perusahaan. Penyampaian laporan keuangan merupakan suatu 

keharusan bagi sebuah perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan yang sudah 

go public. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka (IAI,2009). 

       Dalam menyajikan laporan keuangan harus memperhatikan dua karakteristik 

kualitatif, yaitu relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Menurut 

FASB dalam SFAC No. 2, karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi 

kriteria dasar dalam memilih: (1) alternatif metode akuntansi dan pelaporan 

keuangan, (2) persyaratan pengungkapan (disclosure) (Ghozali dan Chariri, 

2007). Pengukuran karakteristik kualitatif sulit diukur, sehingga pengguna laporan 

keuangan membutuhkan jasa pihak ketiga, yaitu auditor independen (dalam hal ini 

auditor eksternal). Jasa auditor independen digunakan untuk memberi jaminan 

bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan reliable, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). 

Perkembangan profesi akuntan publik semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan akan jasa audit. Bertambahnya jumlah Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang 

satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari 

satu KAP ke KAP lain. Pergantian auditor bisa bersifat mandatory (wajib) dan 

bisa juga bersifat voluntary (sukarela). Pergantian mandatory (wajib) dilakukan 

karena ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban rotasi auditor. 

Jika pergantian secara voluntary (sukarela), maka faktor-faktor penyebab dapat 

berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan (financial distress), 

manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering, dan 

sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya fee audit, kualitas audit, dan 

sebagainya).  

Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 

pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa 

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat 

dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima tahun buku berturut-

turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-

turut. 

Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 

Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, pertama, 

pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor 
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akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang 

sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima 

kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada 

klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3). 

Haskins dan Williams (1990), Mardiyah (2002) menemukan faktor reputasi 

auditor mempengaruhi auditor changes dan temuan ini didukung oleh hasil riset 

Kartika (2006) dan Damayanti (2007). Temuan lain Haskin dan Williams (1990) 

menunjukkan bahwa kesulitan keuangan adalah salah satu faktor yang signifikan 

mempengaruhi keputusan klien melakukan pergantian KAP. Temuan ini didukung 

oleh Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih 

sering berpindah auditor dari pada perusahaan yang tidak bangkrut. Hal ini 

bertentangan dengan temuan Kartika (2006) dan Damayanti (2007) menemukan 

bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak menjadi penyebab 

untuk mengganti KAP. Terdapatnya ketidakkonsistenan pengaruh pergantian 

manajemen dan kesulitan keuangan melatarbelakangi untuk menguji kembali 

variabel tersebut. 

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai pergantian auditor maka diketahui 

beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian auditor, diantaranya adanya 

perubahan manajemen, ketidaksepakatan antara klien dan auditor, ketidakpuasan 

atas audit fee (Burton dan Roberts, 1967; Bedingfield dan Loeb, 1974; Beattie dan 

Fearnley, 1995; Woo dan Koh, 2001, Ismail et al., 2008), ukuran perusahaan 

klien,pertumbuhan perusahaan,masalah keuangan dan ukuran KAP (Nasser, et al, 

2005), leverage dan oportunitas manipulasi income (Woo dan Koh, 2001), 

qualified opinion (Chow dan Rice, 1982; Craswell, 1988; Hudaib dan Cooke, 

2005), financial distress (Schwartz dan Menon, 1985; Naseer et al., 2006), 

pertumbuhan perusahaan (Woo dan Koh, 2001; Nasser et al., 2006), risiko 

finansial perusahaan (Nasser et al., 2006), ukuran Kantor Akuntan Publik 

(Carpenter dan Strawser, 1971), dan Initial Public Offering (Menon dan Williams, 

1991). Faktor-faktor ini tidak selalu berlaku di semua negara, beberapa penelitian 

yang dilakukan di beberapa negara yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda 

pula. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan permasalahan dalam 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia  ? 

2. Apakah  financial distress berpengaruh terhadap pergantian auditor pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia  ? 

3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap 

pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis adanya  pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan 

terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia  . 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh financial distress terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia  . 

3. Untuk menganalisis adanya  pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di Indonesia  . 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memberikan referensi kepada perusahaan yang tercantum di 

Bursa Efek Indonesia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian 

auditor. 

2. Penelitian ini memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya dalam 

membuat penelitian selanjutnya terutama mengenai pergantian auditor. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pergantian Auditor 

Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

berpindah auditor. Pergantian auditor bisa disebabkan oleh kewajiban rotasi audit 

yang diatur oleh pemerintah (mandatory) atau pergantian secara sukarela 

(voluntary). Pemerintah telah mengatur kebijakan rotasi auditor dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang 

Jasa Akuntan Publik (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002). 

 

B. Tingkat Pertumbuhan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu hal yang perlu 

dipertimbangan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap investasinya. 

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

tidak mengalami stagnancy. Pada beberapa penelitian (Francis dan Wilson, 1988; 

DeFond, 1992; Woo dan Koh, 2001; Nasser et al., 2006) pertumbuhan perusahaan 

ini seringkali diukur dengan presentase kenaikan sales atau presentase kenaikan 

asset. 

H1 : Pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif terhadap pergantian 

auditor. 

 

C. Financial Distress 

Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami 

kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga 

dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi 
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di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya (Prihadi, 

2008). 

H2: Financial distress berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. 
 

D. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

DeFond (1992) menyatakan bahwa kualitas audit dapat juga ditentukan oleh 

ukuran dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri. KAP yang berukuran kecil 

memiliki sumber daya yang lebih kecil, yang kemudian dipersepsikan kualitasnya 

lebih rendah. Empat kategori kepemilikan KAP dibagi sebagai berikut 

(Damayanti, 2007): 

  1. Kantor Akuntan Publik internasional. 

2. Kantor Akuntan Publik Nasional. 

3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional. 

4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil. 

H3: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikembangkan dalam 

sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar II. 1  

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

  

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric atau 

angka (Kuncoro, 2003:124). 

 

B. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang 

diperoleh dari data publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. 

Data diambil dari annual report, website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Financial Distress 

Ukuran KAP  

Pergantian Auditor 

http://www.idx.co.id/
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hingga 2011. Metode pengumpulan sampel (sampling method) yang digunakan 

adalah purposive sampling. 

 

D. Metode Analisis Data 

Adapun persamaan regresi logisik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

PA = α +β1 TP + β2 FD + β3 UK + ε 

Keterangan : 

PA = Pergantian Auditor 

α    = Konstanta 

β1-β3  = Koefisisen Regresi 

TP = Tingkat pertumbuhan 

FD = Financial distress 

UK = Ukuran KAP 

 ε = Nilai eror 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan, 

financial distress, dan ukuran KAP terhadap pergantian auditor pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan 

adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Indonesian 

Directory Exchange (IDX) pada periode tahun 2008-2011. 

 

B. Analisis Data  

1. Uji Multikolinieritas 

Dari hasil perhitungan multikolinieritas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan 

memiliki VIF kurang dari 10, artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model 

regresi yang digunakan. 
2. Pengujian Hipotesis dengan Logistic Regression 

a. Logistic Regression 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistic di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 PA = -2,096 – 0,005 (TP) + 0,989 (FD) + 0,582 (UK) + ei 

Persamaan menunjukkan bahwa nilai konstanta bernilai negatif 

sebesar -2,096 menunjukkan bahwa jika tidak ada tingkat pertumbuhan, 

financial distress, dan ukuran KAP maka kemungkinan pergantian 

auditor adalah negatif (tidak ada). Pergantian auditor (PA) dipengaruhi 

oleh tingkat pertumbuhan (TP) bernilai negatif sebesar -0,005 

menunjukkan bahwa jika tingkat pertumbuhan perusahaan meningkat 

maka pergantian auditor menurun, financial distress (FD) bernilai positif 
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sebesar 0,989 menunjukkan bahwa jika financial distress meningkat 

maka pergantian auditor meningkat, dan ukuran KAP (UK) bernilai 

positif sebesar 0,582 menunjukkan bahwa jika ukuran KAP meningkat 

maka pergantian auditor meningkat.  

b. Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit) 
Pengujian model dilakukan dengan Hosmer and Lemeshow Test yang 

memperoleh Chi-Square sebesar 11,070 dengan probabilitas = 0,198 

(lihat Lampiran 9). Karena nilai p> yaitu 0,198 > 0,05 pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05), maka model regresi yang digunakan dinyatakan 

fit atau cocok. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan (TP), 

financial distress (FD), dan ukuran KAP (UK) merupakan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap terjadinya pergantian auditor. 

Kemampuan prediksi variabel tingkat pertumbuhan (TP), financial 

distress (FD), dan ukuran KAP (UK) terhadap pergantian auditor secara 

keseluruhan (Percentage Correct Predicted Overall) adalah 68,2%. 

Artinya kecenderungan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor 

mencapai 68,2%. Berarti perusahaan yang tidak melakukan pergantian 

auditor hanya sebesar 31,8%. Kecenderungan pergantian auditor yang 

mencapai 68,2% termasuk intensitas yang cukup tinggi. 

c. Uji Keseluruhan Model  

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan -2 Log Likehood pada 

Block=0 dengan Block = 1. Jika nilai -2 Log Likehood pada Block=0 

lebih besar daripada -2 Log Likehood pada Block = 1, maka model regresi 

sudah baik.  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai -2 Log Likehood pada 

Block=0 sebesar 110,110, sedangkan nilai -2 Log Likehood pada Block = 

1 adalah sebesar 102,463. Artinya nilai -2 Log Likehood pada Block=0 

lebih besar daripada dengan -2 Log Likehood pada Block = 1 (110,110 > 

102,463), maka model regresi sudah baik. Artinya bahwa model regresi 

pengaruh tingkat pertumbuhan (TP), financial distress (FD), dan ukuran 

KAP (UK) terhadap pergantian auditor merupakan regresi yang baik atau 

fit.  

d. Uji Negellkerke’s R Square 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien 

determinasi Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,121 (perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9), sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Nilai 

koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 

12,1% variasi dari pergantian auditor dapat dijelaskan oleh tingkat 

pertumbuhan (TP), financial distress (FD), dan ukuran KAP (UK). 

Sedangkan sisanya sekitar 87,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

model. 

e. Pengujian Koefisien Regresi (Pengujian Hipotesis) 

Nilai koefisien variabel tingkat pertumbuhan (TP) bernilai negatif dan 

nilai p-value sebesar 0,755 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05), 
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maka H1 ditolak. Artinya tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh 

terhadap pergantian auditor. 

Nilai koefisien variabel financial distress (FD) bernilai positif dan 

nilai p-value sebesar 0,020 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), 

maka H2 diterima. Artinya financial distress berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pergantian auditor. 

Nilai koefisien variabel ukuran KAP (UK) bernilai positif dan nilai p-

value sebesar 0,244 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05), maka H3 

ditolak. Artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian 

auditor. 

 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Terhadap Pergantian Auditor 

Hasil analisis data dengan logistic regression menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan (TP) tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil regresi logistik 

memperoleh nilai Wald = 0,097 dan p-value = 0,755 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05) dan H1 ditolak. Artinya tingkat pertumbuhan bukan 

salah satu faktor yang mendorong manajemen melakukan pergantian 

terhadap auditor.  

Perusahaan yang sedang bertumbuh lebih cenderung mempertahankan 

KAP mereka daripada rekan-rekan mereka dengan pertumbuhan yang lebih 

rendah. Tidak adanya jaminan bahwa perusahaan yang mengalami 

peningkatan pada penjualan bersihnya juga akan mengalami peningkatan 

pada laba bersihnya menunjukkan bahwa perusahaan belum bisa lepas dari 

permasalahan keuangan yang dihadapinya. Hal itu berarti bahwa rasio 

pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa menjamin perusahaan untuk 

menerima keyakinan auditor atas kemampuan klien dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Karena itu pertimbangan pihak manajemen untuk 

mempertahankan reputasi perusahaan berkaitan dengan ukuran KAP di mata 

para shareholders-nya masih menjadi faktor utama bagi perusahaan untuk 

tetap mempertahankan penggunaan jasa KAP lama. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Nasser, et al (2005), dan Lely Nuryanti (2012) yang menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. 

2. Pengaruh Financial distress Terhadap Pergantian Auditor 

Hasil analisis data dengan logistic regression menunjukkan bahwa 

financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil regresi 

logistik memperoleh p-value = 0,020 diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05) maka H2 diterima. Artinya financial distress berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pergantian auditor. Kesulitan keuangan yang 

menunjukkan potensi kebangkrutan suatu perusahaan menjadi faktor 

penyebab perusahaan untuk melakukan auditor switching 

Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung 

meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi 
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seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching. 

Auditor switching juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi 

memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh 

KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan.Klien 

dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan KAP mereka 

dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat. 

Adanya ketidakpastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan dapat menimbulkan suatu kondisi yang 

mendorong perusahaan untuk berpindah KAP. Ancaman terhadap kesulitan 

keuangan juga merupakan biaya yang akan dihadapi perusahaan. Karena 

terdapat konflik kepentingan dimana manajemen lebih cenderung untuk 

menghabiskan waktu yang lebih banyak yang dilakukan untuk menghindari 

kebangkrutan dan berusaha menampilkan pencapaian kinerjanya daripada 

untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengelola perusahaan yang lebih 

baik. Sehingga perusahaan yang terancam bangkrut dan menghadapi posisi 

keuangan tidak sehat biasanya akan menggunakan jasa auditor independen 

tinggi untuk meningkatkan kepercayaan shareholder dan kreditor dan juga 

untuk mengurangi resiko litigasi (Nasser et.al, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut ketidakpastian dalam bisnis pada 

perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan 

keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah 

KAP. Kesulitan keuangan signifikan dalam mempengaruhi perusahaan 

terancam bangkrut untuk berpindah KAP. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Ni Kadek Sinarwati,SE.,M.Si.,Ak 

(2010), Endina Sulistiarini dan Sudarno (2012) dan Yanwar Titi Pratitis 

(2012) yang menyimpulkan bahwa financial distress berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. 

3. Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Pergantian Auditor 

Hasil analisis data dengan logistic regression menunjukkan bahwa ukuran 

KAP (UK) tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil regresi logistik memperoleh p-

value = 0,244 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak. 

Artinya ukuran KAP bukanlah faktor yang mendorong manajemen 

melakukan pergantian terhadap auditor.  

Ukuran KAP merujuk pada afiliasi KAP tersebut dengan auditor 

internasional yang bereputasi. Auditor yang bereputsi ini ditunjuk untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Klien 

biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan 

Publik besar dan bereputasi merupakan auditor yang memiliki kualitas yang 

lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat 

dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan internasional.  

Tujuan penggunaan auditor yang bereputasi merupakan salah satu cara 

manajemen untuk dapat menjembatani kepentingan dari stakeholder dan 

pihak di dalam perusahaan. Sampel yang diteliti dalam penelitian ini ternyata 

sebagian besar sudah menggunakan auditor yang bereputasi. Perusahaan 

yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil untuk 
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berganti KAP. Artinya ukuran KAP bukan faktor yang mempengaruhi 

pergantian auditor. Pergantian auditor lebih disebabkan oleh adanya 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 

pasal 2 yang mengatur kewajiban rotasi auditor. Pemberian jasa audit umum 

atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan 

publik paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang 

akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Wijayanti dan 

Januarti (2011), Ni Kadek Sinarwati,SE.,M.Si.,Ak (2010dan Yanwar Titi 

Pratitis (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP bukan faktor yang  

mempengaruhi auditor changes. 
 

PENUTUP 

A.KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil p-value = 

0,755 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H1 ditolak. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Nasser, et al. (2005) 

dan Lely Nuryanti (2012). 

2. Financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil p-value = 

0,020 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) maka H2 diterima. Artinya 

financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergantian 

auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ni 

Kadek Sinarwati,SE.,M.Si.,Ak (2010), Endina Sulistiarini dan Sudarno 

(2012) dan Yanwar Titi Pratitis (2012)  

3. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2008-2011. Hasil p-value = 0,244 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak. Artinya ukuran KAP bukanlah 

faktor yang mendorong manajemen melakukan pergantian terhadap auditor. 

Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil 

untuk berganti KAP. Pergantian auditor lebih disebabkan oleh adanya aturan 

kewajiban rotasi auditor. (Wijayanti dan Januarti (2011), Ni Kadek 

Sinarwati,SE.,M.Si.,Ak (2010) dan Pratitis (2012) ). 
 

 
B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: 

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang ada di 

BEI dan tidak mengikutsertakan perusahaan-perusahaan di bidang lain 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. 
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2. Faktor-faktor yang diteliti hanya tingkat pertumbuhan, financial distress, 

dan ukuran KAP, sedangkan masih banyak faktor lain yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan pergantian auditor. 

 

C. SARAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan semua jenis perusahaan, 

sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili semua karakteristik 

dalam populasi, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik dan dapat 

diterapkan pada seluruh perusahaan di BEI. 

2. Penelitian mendatang seharusnya dapat menambah faktor lain karena ada 

kemungkinan faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pergantian auditor perusahaan seperti pergantian manajemen , 

opini auditor, dan lain-lain. 
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