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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan auditor 
switching. Variabel yang digunakan dalam penelitan ini adalah pergantian  
manajemen, public ownership, kesulitan keuangan perusahaan, persentase 
perubahan Return on Asset (ROA), ukuran KAP, ukuran klien, dan auditor 
switching.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dari tahun 2006-2011. Berdasarkan metode purposive sampling, 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 258 perusahaan. Hipotesis dalam 
penelitian ini diuji dengan analisisregresi logistik (logistic regression).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen 
berpengaruh signifikan terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald 
= 7,093 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 < 5%. Public Ownership tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching  ditunjukkan dengan nilai  Wald= 0,001 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,976 > 5%. Kesulitan keuangan perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald= 
0,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,789 > 5%. Persentase perubahan ROA 
tidak berpengaruh terhadap auditor switchingditunjukkan dengan nilai Wald = 
0,640 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,424 > 5%. Ukuran KAP tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,032 
dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0.859 >5%. Ukuran klien tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,153 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,696 >5%. 

Keyword: pergantian manajemen, public ownership, kesulitan keuangan 
perusahaan, auditor switching. 



 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu 

menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal pemegang saham 

dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Auditor 

dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai sikap independensi. Sikap 

independen bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor 

akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Dalam 

kenyataannya auditor sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan sikap 

independensinya. Hal tersebut disebabkan auditor merasa dibayar oleh klien atas 

jasanya, ingin memuaskan keinginan klien sebagai pengguna jasanya, dan tidak 

ingin kehilangan klien karena sikap mempertahankan independensinya (Mulyadi, 

2002: 26-27). 

Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk 

mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga menggangu 

independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP secara 

wajib (mandatori) yang dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan pergantian 

auditor dan KAP secara wajib diharapkan akan meningkatkan independensi 

auditor baik secara penampilan maupun secara fakta. Sesuai dalam Peraturan 

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

Akuntan Publik”. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 

entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (lima) tahun buku berturut-

turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku 

berturut-turut. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor 

switching. 

2. Untuk menganalisis pengaruh public ownership terhadap auditor switching. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap auditor 

switching. 



 

4. Untuk menganalisis pengaruh persentase perubahan ROA terhadap auditor 

switching. 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. 

6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran klien terhadap auditor switching. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Keagenan 

Lubis (2010) menyatakan teori agensi secara umum mengasumsikan 

bahwa principle bersikap netral terhadap risiko sementara agent bersikap menolak 

usaha dan risiko. Agent dan principle diasumsikan termotivasi oleh kepentingan 

sendiri, sering kali kepentingan antar keduanya mengalami benturan.  

B. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” mengatur mengenai pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan 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. 

C. Auditor Switching 

Auditor switching merupakan perpindahan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah 

suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa 

profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2004: 292).  

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching 

1. Pergantian Manajemen 

Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa pergantian 

manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau 

pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham 

harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (Chief 

Executive Officer). 



 

2. Public Ownership (Kepemilikan Publik) 

Respati (2001) dalam Saleh (2004) menyatakan public ownership 

merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat yang diukur 

dengan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh publik. 

3. Kesulitan Keuangan Perusahaan 

Baldwin dan Scott (1983) dalam Wijayani (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut tidak 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya. 

4. Persentase Perubahan ROA 

Perubahan ROA dapat digunakan sebagai indikator prospek bisnis 

dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif 

pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula prospek 

bisnisnya (Damayanti dan Sudarma, 2008).  

5. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan 

besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor 

untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional. 

(Lenox, 1999 dalam Giri, 2010). 

6. Ukuran Klien 

Saiful dan Erliana (2010) dalam Wijayani (2011) menyatakan ukuran 

klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan 

dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang 

bergerak di bidang manufaktur dan telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

selama periode tahun 2006-2011 berturut-turut. Metode pengumpulan sampel 

(sampling method) yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun beberapa 

kriteria sampel penelitian ini, antara lain:  



 

a. Perusahaan yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap berupa 

informasi nama CEO, public ownership, total aset, total liablitas, ROA 

(Return on Assets), nama KAP. 

b. Perusahaan yang melakukan auditor switching sebanyak 2 kali dalam enam 

tahun penelitian. Hal ini untuk mencegah adanya auditor switching secara 

mandatory. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2006-2011 secara berturut-turut. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan 6 tahun pengamatan jadi sampel yang 

digunakan adalah 258 pengamatan. 

B. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini merupakan 

data sekunder. Data yang digunakan bersumber pada laporan keuangan auditan 

perusahaan publik dari sektor manufaktur  pada tahun 2006-2011 yang diperoleh 

dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan dari website  resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Auditor switching. 

Auditor Switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh klien. 

Variabel auditor switching menggunakan variabel dummy. Nilai 1 

menunjukkan adanya pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan, dan 

nilai 0 bila tidak ada pergantian KAP yang dilakukan perusahaan.  

2. Variabel Independen 

a. Pergantian Manajemen 

Variabel pergantian manajemen menggunakan variabel dummy. 

Jika perusahaan klien mengganti direksi atau CEO maka diberikan nilai 1. 



 

Sedangkan jika perusahaan klien tidak mengganti direksi atau CEO, maka 

diberikan nilai 0. 

b. Public Ownership 

Kepemilikan publik menunjukkan seberapa besar saham 

perusahaan yang dimliki oleh publik. Variabel ini dihitung menggunakan 

persentase kepemilikan saham publik. 

c. Kesulitan Keuangan Perusahaan 

Variabel kesulitan keuangan perusahaan atau financial distress 

diproksikan dengan rasio DEBT mengacu pada penelitian yang dilakukan 

Damayanti dan Sudarma (2008) 

        Total Liabilitas 
DEBT (Debt to Total Asset) =      

           Total Asset 
 

Variabel kesulitan keuangan perusahaan menggunakan variabel 

dummy. Jika perusahaan klien memiliki rasio DEBT di atas 100%, maka 

diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien memiliki rasio DEBT 

di bawah 100%, maka diberikan nilai 0. 

d.  Persentase Perubahan ROA 

Dalam penelitian ini variabel persentase perubahan ROA dihitung 

dengan:  

∆ROA =
1

1

−

−−
t

tt

ROA
ROAROA  X 100% 

 

  



 

e. Ukuran KAP 

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP. Jika perusahaan 

diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika 

perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka diberikan nilai 0. 

f. Ukuran Klien  

Variabel ukuran klien dalam penelitian ini dihitung dengan 

melakukan Ln atas total aset perusahaan (Nasser, et al. 2006 dalam 

Wijayani dan Januarti, 2011).  

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini diselesaikan menggunakan teknik analisis kuantitatif. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik 

(logistic regression) hal ini dkarena variabel dependen bersifat dikotomi 

(melakukan auditor switching dan tidak melakukan auditor switching). 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari variabel 

independen berupa pergantian manajemen, public ownership, financial 

distress, persentase perubahan ROA, ukuran KAP, dan ukuran klien.   

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan α = 5%. 

Kaidah pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika nilai profitabilitas (sig.) > α = 5% maka hipotesis nol didukung. 

b. Jika nilai probabilitas (sig.) < α = 5% maka hipotesis nol ditolak.  

3. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Menilai keseluruhan model dengan membandingkan nilai -2 Log 

Likelihood pada awal dengan nilai -2 Log Likelihood pada akhir. Penurunan 

likelihood (-2LL) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan 

kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 



 

4. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Nilai Nagelkerke’s dapat diinterpretasikan seperti nilai pada multiple 

regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

5. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Untuk menguji kelayakan model regresi, dapat digunakan Hosmer and 

Lemeshow Goodness of Fit Test. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

6. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk 

melihat besarnya korelasi antar variabel independen.  

7. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perpindahan KAP yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

8. Model Regresi Logistik yang Terbentuk 

SWITCH = α + β1CEO + β2 PUB_OW  + β3DEBT + β4ROA + β5KAP + 

β6LnTA + e 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching 

Hasil analisis regresi logistik pada variabel pergantian manajemen (CEO) 

menunjukkan nilai Wald = 7,093 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,008, 

atau kurang dari α=5%. Karena tingkat signifikansi (p) kurang dari α= 5% maka 

hipotesis ke-1 berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya 

pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor switching.  

2. Pengaruh Public Ownership terhadap Auditor Switching 

Hasil analisis regresi logistik pada variabel Public Owneship (PUB_OW) 

menunjukkan nilai  Wald= 0,001 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,976, 



 

lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α=5% 

maka hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung. Penelitian ini gagal membuktikan 

adanya pengaruh public ownership terhadap auditor switching.  

3. Pengaruh Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap Auditor Switching 

 Hasil analisis regresi logistik pada variabel Kesulitan Keuangan Perusahaan 

(DEBT) menunjukkan nilai Wald= 0,072 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 

0,789, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari  α=5%, 

maka hipotesis ke-4 tidak berhasil didukung. Penelitian ini gagal membuktikan 

bahwa kesulitan keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio Debt to 

Total Asset berpengaruh terhadap auditor switching.  

4. Pengaruh  Persentase Perubahan ROA terhadap Auditor Switching 

Hasil analisis regresi logistik pada variabel persentase perubahan ROA (ROA) 

menunjukkan nilai Wald = 0,640 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,424, 

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 antara perubahan persentase ROA terhadap auditor switching.  

5. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching 

Hasil analisis regresi logistik pada variabel ukuran KAP (KAP) menunjukkan 

nilai Wald = 0,032 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0.859, lebih besar dari 

α=5%. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α= 5% maka hipotesis ke-5 

tidak berhasil didukung. Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap auditor switching.  

6. Pengaruh Ukuran Klien terhadap Auditor Switching  

Hasil analisis regresi logistik pada variabel Ukuran Klien (LnTA) 

menunjukkan nilai Wald = 0,153 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,696, lebih 

besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari α=5% maka 

hipotesis ke-6 tidak berhasil didukung. Penelitian ini gagal membuktikan bahwa 

ukuran klien yang dihitung dengan melakukan Ln atas total aset perusahaan 

berpengaruh terhadap auditor switching.  

 

 



 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Wald = 7,093 dengan tingkat signifikansi 

(p) sebesar 0,008 < 5%.  

2. Public ownership tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai  Wald= 0,001 dengan tingkat signifikansi (p) 

sebesar 0,976 > 5%.  

3. Kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Wald= 0,072 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,789 > 5%.  

4. Persentase perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,640 dengan tingkat signifikansi 

(p) sebesar 0,424 > 5%.  

5. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,032 dengan tingkat signifikansi (p) 

sebesar 0.859 > 5%.  

6. Ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. 

Ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,153 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,696 > 5%.  

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

a. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2006-2011 saja. 

b. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih 

kecil hanya sebesar (4,7%) sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

independen lain diluar penelitian. 

c. Dalam penelitian ini hanya memperhatikan pergantian Kantor Akuntan Publik 

(KAP) saja akan tetapi tidak memperhatikan Kantor Akuntan Publik (KAP) 



 

yang dipilih perusahaan sebagai pengganti KAP yang lama sehingga penyebab 

perusahaan berganti Kantor Akuntan Publik tidak diketahuidengan jelas.   

 

SARAN 

a. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan objek penelitian perusahaan publik yang terdaftar di BEI dan 

juga menggunakan tahun penelitian yang baru. 

b. Peneliti yang berminat pada bidang penelitian serupa sebaiknya 

mengembangkan penelitian ini dengan memasukkan variabel-variabel lainnya 

seperti pergantian komite audit, pertumbuhan perusahaan. 

c. Karena dalam penelitian ini peneliti hanya melihat pergantian KAP saja, 

penelitian selanjutnya bisa dengan melihat pilihan perusahaan terhadap KAP , 

misalnya dari KAP Big 4 ke KAP Non Big 4, dari KAP Non Big 4 ke KAP Big 

4, dari KAP Non Big 4 ke KAP Non Big 4, dan KAP Big 4 ke KAP Big 4 agar 

lebih jelas penyebab perusahaan tersebut berpindah KAP. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agoes, Sukrisno. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. 
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

 
Andra, Ichlasia Nurul. 2012. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor 

Switching setelah ada Kewajiban Rotasi Audit di Indonesia (Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 
2003-2010)”. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro, Semarang.  

 
Damayanti, S. dan M. Sudarma. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik”. Simposium Nasional 
Indonesia XI. 

 
Ghozali, Imam. 2009. Analisis Multivariate lanjutan dengan Program SPSS. 

Semarang: Universitas Diponegoro 
 
Giri, Efraim Ferdinan. 2010. “Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 

Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib auditor di 
Indonesia”.  Simposium Nasional Akuntansi XII. 

 



 

Institute For Economic And Financial Reasearch. 2006. Indonesian Capital 
Market Directory 2006. Jakarta: ECFIN 

 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2007. Indonesian Capital 

Market Directory 2007. Jakarta: ECFIN 
 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2008. Indonesian Capital 

Market Directory 2008. Jakarta: ECFIN 
 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2009. Indonesian Capital 

Market Directory 2009. Jakarta: ECFIN 
 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2010. Indonesian Capital 

Market Directory 2010. Jakarta: ECFIN 
 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2011. Indonesian Capital 

Market Directory 2011. Jakarta: ECFIN 
 
Institute For Economic And Financial Reasearch. 2012. Indonesian Capital 

Market Directory 2012 v.2. Jakarta: ECFIN 
 
Latifah, Nirmala. 2013. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Voluntary Auditor 

Switching: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2009-2011”. Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Diponegoro, Semarang. 

 
Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Menteri Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK 01/ 2008 tentang “Jasa Akuntansi Publik”. Jakarta. 
 
Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat. 
  
Prasasti, Andri dan Wilsya. 2009. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian 

Auditor: Studi Empiris Perusahaan Publik di Indonesia.” Jurnal 
Dinamika Akuntansi Vol. 1, No. 1, Maret 2009, pp. 62-75. 

 
Saleh, Rachmad. 2004. “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarata”. Tesis. Program Pasca 
Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 

 
Sinarwati, Ni Kadek. 2010. “Mengapa Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik?”. Simposium 
Nasional Indonesia XIII. 

 



 

Suparlan dan Andayani. 2010. “Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan 
Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit”. Simposium Nasional 
Indonesia XIII. 

 
Susan dan Trisnawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan 

melakukan Auditor Switching”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 13, 
No.2, Agustus 2011, Hlm 131-144. 

 
Wijayani, Evy Dwi. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perusahaan di Indonesia Melakukan Auditor Switching”. Skripsi. 
Universitas Diponegoro. Semarang. 

 
Wijayani, Evi dan Januarti. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perusahaan di Indonesia Melakukan Auditor Switching”. Simposium 
Nasional Indonesia XIV. 

 


