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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan jumlah 

saham, proporsi kepemilikan saham oleh publik, ukuran klien dan masalah 
keuangan terhadap keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia untuk 
melakukan Pergantian KAP. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP 
yang dilakukan perusahaan. 

Model analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah 
analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistic yang variabel bebasnya 
merupakan kombinasi metric dan non metric (nominal). Populasi dan sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang merupakan emiten di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-2011. Populasi menurut ICMD 
yang terdaftar di BEI dan menggunakan purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masalah keuangan 
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia untuk 
melakukan Pergantian KAP, sedangkan proporsi kepemilikan saham oleh publik, 
penambahan jumlah saham dan ukuran klien tidak berpengaruh terhadap 
keputusan perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan Pergantian KAP. 

 
Kata kunci: proporsi kepemilikan saham oleh publik, penambahan jumlah saham, 

ukuran klien, masalah keuangan, pergantian KAP. 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah suatu negara yang mewajibkan pergantian kantor 

akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah 

mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan 

Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. 

Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh 

auditor yang sama 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 umum atas laporan keuangan klien tersebut 

(pasal 3 ayat 2 dan 3) 
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Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang 

dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada 

manfaat. Rotasi dan pergantian yang sering mengakibatkan peningkatan fee audit 

sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya 

setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. 

Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama peningkatan 

kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru 

(AICPA, 1992 dalam Nasser et al, 2006) 

Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama 

kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan resiko 

audit klien. Bagi auditor yang buta sama sekali dengan kedua masalah itu, maka 

biaya star-up menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan fee audit. Kedua, 

penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. 

Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas 

pengauditan dan penunjukan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. 

Resiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan resiko pada 

KAP kecil karena, salah satunya, “kantong tebal” KAP besar tersebut. Oleh 

karena itu, PWC (2002) dalam Nasser et al. (2006) menentang sama sekali 

pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh lagislator di AS 

melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa 

hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor 

menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga auditor lebih awas 

terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pihak-pihak 

akuntansi yang ada dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui bahwa 

perilaku Arthur Anderson akan juga menjadi perilaku auditor yang lain. 

Perbedaan pendapat ini menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor apa 

yang mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan di indonesia, mengingat 

terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya, terkait dengan isu 

independensi. Jika perusahaan mengganti KAPnya yang telah mengaudit selama 

(6) enam tahun, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat 

mandatory (wajib). Jadi yang perlu diteliti adalah jika pergantian KAP bersifat 
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voluntary (sukarela) di luar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keagenan 

Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (pemilik dan 

pemegang saham) dan agent (manajemen). Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa hubungan keagenen muncul ketika satu atau lebih individu 

(principal) mempekerjaan individu lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu 

keputusan atas nama principal tersebut. Dalam kondisi seperti ini agen memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku tertentu dengan mengutamakan kepentingan 

sendiri. 

Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pergantian auditor karena 

adanya konflik kepentingan antara agent dengan principle. Menurut Defond 

(1992) dalam Suparlan dan Andayani (2010) manajer melihat bahwa pergantian 

auditor akan mampu mengatasi konflik agensi yang terjadi, sehingga manajemen 

akan mengusulkan kepada komisaris untuk melakukan pergantian KAP.  

Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor 

Menurut Wijayanti (2010), saat ini, independensi menjadi isu penting dalam 

pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator 

diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik perusahaan, 

akuntan, dan eksternal. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu 

independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi 

auditor ataupun masa kerja audit (Wijayanti, 2010).  

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang audit tenure (massa 

perikatan audit) adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

359/KMK.01/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut 

merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atau 

laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 
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5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun 

buku berturut-turut. 

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 

3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atau laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku 

berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-

turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan 

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas. 

Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” karena setting penelitian ini 

adalah tahun 2006-2011 atau enam tahun buku. 

Penambahan Jumlah Saham 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen 

financial yang mengacu pada kepemilikan suatu perusahaan. 

(www.wikipedia.com). Loughram et al. (1997) dalam Suparlan dan Andayani 

(2010) menyebutkan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham biasanya 

memperhatikan perbaikan kinerja dan mengindikasikan peluang pertumbuhan di 

masa depan. Knechel et al. (2008) dalam Suparlan dan Andayani (2010) 

menyatakan perusahaan memutuskan untuk menggunakan KAP besar terkait 

dengan kebutuhan dana, ekuitas atau hutang. 

Public Ownership (Kepemilikan Publik) 

Carey et al. (2000) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan 

proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan 

monitoring dan audit berkualitas. Guedhami et al. (2009) dalam Suparlan dan 

Andayani (2010) menemukan kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh 

penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang 

diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Kepemilikkan saham oleh 

masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang 

berkualitas. 

 

http://www.wikipedia.com/
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Ukuran klien  

Menurut Saiful dan Erlina (2010) dalam Wijayani (2011) ukuran klien 

merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar 

aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan 

maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat.  

Masalah Keuangan 

Sebenarnya masalah keuangan mempunyai berbagai definisi, tergantung 

pada cara pengukurannya. Baldwin dan Scott (1983) dalam Wijayani dan Januarti 

(2011) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami financial distress apabila 

perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Atmini dan 

Wuryana (2005) dalam Wijayani dan Januarti (2011) mendefinisikan masalah 

keuangan jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi negatif. 

Sedangkan Lau (1987) dalam Wuryani dan Januarti (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan mengalami masalah keuangan jika melakukan pemberhentian tenaga 

kerja. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk membuktikan hipotesis 

yang telah disusun terhadap variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan auditan 

perusahaan publik tahun 2011 dan sebelumnya yang diperoleh dari PPA FEB 

UMS, ICMD dan dari situs resmi BEI. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-

2011. Populasi menurut ICMD yang terdaftar di BEI dan menggunakan purposive 

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan auditan perusahaan manufaktur 
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yang diperoleh dengan mengunduh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), 

www.idx.co.id, dari ICMD (Indonesian Capital Market Direktory) untuk tahun 

2006-2011. 

Model analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah 

analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistic yang variabel bebasnya 

merupakan kombinasi metric dan non metric (nominal). Regresi logistik adalah 

regresi yang digunakan untuk menguji apakah profitabilitas terjadinya variabel 

terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2009: 71). Teknik 

analisis ini tidak lagi memerlukan uji normalitas dan asumsi klasik pada variabel 

bebasnya. 

Model penelitian ini menggunakan regresi logistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

BERGANTI KAP = 0 + 1 SHGR + 2 PUBOW + 3 SIZE + 4 DER +  

Keterangan: 

BERGANTI KAP  = Probability kemungkinan perusahaan berganti KAP, 

menggunakan variabel dammy, 1 bagi perusahaan yang 

berganti KAP dan 0 jika sebaliknya. 

SHGR = Share growth (penambahan jumlah saham), menggunakan 

variabel dummy, 1 jika peningkatan jumlah saham dan 0 

jika sebaliknya. 

PUBOW = Public ownership (kepemilikan publik), menggunakan 

persentase kepemilikan saham. 

SIZE = ukuran klien 

DER = Masalah keuangan 

0 = Konstanta 

 = Residual  

 

 

http://www.idx.co.id/
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 18.0 for windows diperoleh persamaan regresi logistik dalam tabel 1 berikut 

ini: 

Tabel 1 

Hasil Persamaan Regresi Logistik 

 

Variabel B Wald Sig 

Jumlah Saham 

Kepemilikan Publik 

Ukuran Klien 

Masalah Keuangan 

Konstanta 

0,424 

0,002 

-0,112 

0,549 

0,995 

0,975 

0,065 

1,815 

4,987 

 

0,323 

0,799 

0,178 

0,026 

 

Chi-Square 

Df 

Sig 

  2,223 

 8 

0,973 

Pergantian KAP tidak 

Pergantian KAP ya 

Overal percentage 

  72,90 

38,60 

57,20 

Sumber: data sekunder diolah tahun 2014 

Hasil penelitian tentang analisis empiris pergantian Kantor Akuntan Publik 

setelah ada kewajiban rotasi audit diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis I 

Loughram et al. (1997) dalam Suparlan dan Andayani (2010) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham biasanya 

memperhatikan perbaikan kinerja dan mengindikasikan peluang pertumbuhan 

di masa depan. Knechel et al. (2008) dalam Suparlan dan Andayani (2010) 

menyatakan perusahaan memutuskan untuk menggunakan KAP besar terkait 

dengan kebutuhan dana, ekuitas atau hutang. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas menunjukkan nilai Wald 

untuk variabel penambahan jumlah saham sebesar 0,975 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,323 atau 32,3% , lebih besar dari  = 5%. sehingga 
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dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah saham tidak berpengaruh terhadap 

pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Suparlan dan Andayani (2010) memberikan bukti empiris bahwa karakteristik 

perusahaan mempengaruhi perpindahan kantor akuntan publik. Ukuran 

corporate governance digunakan untuk memproyeksikan 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), dan ukuran klien. 

Hasilnya adalah kepemilikan publik, penambahan jumlah saham, dan ukuran 

klien yang mempengaruhi perusahaan melakukan perpindahan kantor akuntan 

publik. 

Tidak berpengaruh pertumbuhan saham terhadap pergantian KAP ini 

dimungkinkan pertumbuhan saham menujukkan adanya kinerja keuangan 

perusahaan yang baik. Baiknya kinerja keuangan perusahaan memberikan 

stimulus yang cukup baik bagi investor untuk semakin meningkatkan 

investasinya, sehingga tidak memunculkan pemikiran bagi manajemen 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. 

2. Pengujian Hipotesis II  

Carey et al. (2000) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan 

proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan 

monitoring dan audit berkualitas. Guedhami et al. (2009) dalam Suparlan dan 

Andayani (2010) menemukan kepemilikan saham menyebar mempunyai 

pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi 

yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Kepemilikkan saham 

oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP 

yang berkualitas. 

Hasil pengujian statistik di atas menunjukkan nilai Wald untuk 

variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik sebesar 0,065 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,799 atau 79.9% , lebih besar dari  = 5%. sehingga 
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dapat dikatakan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh publik tidak 

berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Suparlan dan 

Andayani (2010) memberikan bukti empiris bahwa karakteristik perusahaan 

mempengaruhi perpindahan kantor akuntan publik. Ukuran corporate 

governance digunakan untuk memproyeksikan 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), dan ukuran klien. 

Hasilnya adalah kepemilikan publik, penambahan jumlah saham, dan ukuran 

klien yang mempengaruhi perusahaan melakukan perpindahan kantor akuntan 

publik. 

Tidak berpengaruhnya kepemilikan publik terhadap pergantian KAP 

ini disebabkan oleh adanya peningkatan kepemilikan publik menunjukkan 

besarnya minat masyarakat dalam berinvestasi pada perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan, 

sehingga tidak menjadi masalah bagi perusahaan untuk melakukan pergantian 

KAP. 

3. Pengujian Hipotesis III  

Menurut Saiful dan Erlina (2010) dalam Wijayani (2011) ukuran klien 

merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam 

masyarakat. 

Hasil pengujian statistik di atas menunjukkan nilai Wald untuk 

variabel ukuran klien sebesar 1,815 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 
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0,178 atau 17,8% , lebih besar dari  = 5%. sehingga dapat dikatakan bahwa 

ukuran klien tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

Pilihan perusahaan dapat dikaitkan dengan Auditee yang lebih besar, 

karena  mempunyai operasional yang kompleks, adanya pemisahan antara 

manajemen dan kepemilikan sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi 

agency cost (Watts dan Zimmerman, 1986). KAP yang berkualitas sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kredibiltas perusahaan. Oleh sebab itu, klien 

besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor 

dibandingkan klien yang kecil. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wijayanti (2010) untuk menemukan bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching di Indonesia. data yang 

digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2004-2008. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran KAP, ukuran 

klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distres, pergantian manajemen, 

opini audit, fee audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran klien tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. 

Tidak berpengaruhnya ukuran klien terhadap pergantian KAP ini 

disebabkan peningkatan pada ukuran perusahaan menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan kinerja pada perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan tidak dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk menggantikan 

struktur KAP, sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pergantian KAP. 

4. Pengujian Hipotesis IV  

Baldwin dan Scott (1983) dalam Wijayani dan Januarti (2011) 

menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami financial distress apabila 

perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Atmini dan 

Wuryana (2005) dalam Wijayani dan Januarti (2011) mendefinisikan masalah 

keuangan jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi 

negatif. Sedangkan Lau (1987) dalam Wuryani dan Januarti (2011) 
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menyatakan bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan jika melakukan 

pemberhentian tenaga kerja. 

Hasil pengujian statistik di atas menunjukkan nilai Wald untuk 

variabel masalah keuangan sebesar 4,987 dengan tingkat signifikansi (p) 

sebesar 0,026 atau 2,6% , lebih kecil dari  = 5%. sehingga dapat dikatakan 

bahwa masalah keuangan berpengaruh terhadap pergantian KAP pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

Posisi keuangan perusahaan klien mungkin mempunyai pengaruh 

penting pada keputusan untuk mempertahankan atau mengganti KAP. Kondisi 

perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada 

perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada 

perusahaan-perusahaan yang mengalamai kesulitan keuangan menimbulkan 

kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Schwartz dan Soo, 

1995). Perusahaan yang bermasalah tersebut memiliki kecenderungan yang 

lebih besar untuk berpindah auditor daripada perusahaan yang sehat (Schwartz 

dan Menon, 1985). Hudaib dan Cooke (2005) juga menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tekanan finansial cenderung untuk mengganti KAP 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sehat. Dengan demikian, 

perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan akan cenderung 

berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat (Wijayani dan Januarti 

2011). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis empiris pergantian Kantor 

Akuntan Publik setelah ada kewajiban rotasi audit dapat ditarik kesimpulan: 

1. Nilai Wald untuk variabel penambahan jumlah saham sebesar 0,975 dengan 

tingkat signifikansi (p) sebesar 0,323 atau 32,3% , lebih besar dari  = 5%. 

sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah saham tidak 

berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI. 
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2. Nilai Wald untuk variabel proporsi kepemilikan saham oleh publik sebesar 

0,065 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,799 atau 79.9% , lebih besar 

dari  = 5%. sehingga dapat dikatakan bahwa proporsi kepemilikan saham 

oleh publik tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

3. Nilai Wald untuk variabel ukuran klien sebesar 1,815 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,178 atau 17,8% , lebih besar dari  = 5%. sehingga 

dapat dikatakan bahwa ukuran klien tidak berpengaruh terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

4. Nilai Wald untuk variabel masalah keuangan sebesar 4,987 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,026 atau 2,6% , lebih kecil dari  = 5%. sehingga 

dapat dikatakan bahwa masalah keuangan berpengaruh terhadap pergantian 

KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk senantiasa mempertimbangkan dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui pertumbuhan saham, 

masalah keuangan, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik, sehingga 

resiko untuk melakukan pergantian KAP untuk meningkatkan kinerja dapat 

diminimalisir. 

2. Bagi investor diharapkan lebih teliti dan cermat dalam melakukan investasi, 

terutama dengan memperhatikan pergantian KAP pada perusahaan, sehingga 

kerugian dalam berinvestasi dapat dikendalikan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian 

melalui penambahan perusahaan sebagai sampel penelitian serta periode 

penelitian. 
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