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PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN KAP, PERGANTIAN 

MANAJEMEN, FINANCIAL DISTRESS, DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, ukuran KAP, 

pergantian manajemen, financial distress, dan profitabilitas perusahaan terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, financial distress, 

profitabilitas, dan auditor switching. Populasi dari sampel adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 

memiliki 155 sampel dari 32 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini 

audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching dengan tingkat signifikansi (α) 

0,671 > 0,05. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching dengan 

tingkat signifikansi (α) 0,052 > 0,05. Pergantian manajemen tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching dengan tingkat signifikansi (α) 0,953 > 0,05. Financial 

distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching dengan tingkat signifikansi 

(α) 0,059 > 0,05. Profitabilitas berpengaruh terhadap auditor switching dengan 

tingkat signifikansi (α) 0,034 < 0,05. 

 

Kata kunci: auditor switching, opini audit, ukuran KAP, pergantian 

manajemen, financial distress, profitabilitas. 

 

Abstract 

 

This research aimed to analyze the effect of the audit opinion, size of public 

accounting firm, management change, financial distress, and profitability of the 

company to the auditor switching on manufacturing companies listed in Indonesia 

Stock Exchange 2013-2017 period. The variables used in this research is the audit 

opinion, size of public accounting firm, management change, financial distress,  

profitability, and auditor switching. The population of the sample is 

manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2013-2017 period. 

Sample were determined using purposive sampling method. The research had 155 

samples from 32 companies. Data analysis technique used is the logistic 

regression analysis. The results of this research indicate that the audit opinion 

does not affect the auditor switching with a significance level (α) 0,671 > 0,05. 

Size of public accounting firm does not affect the auditor switching with a 

significance level (α) 0,052 > 0,05. Mangement change does not affect the auditor 

switching with a significance level (α) 0,953 > 0,05. Finansial distress does not 
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affect the auditor switching with a significance level (α) 0,059 > 0,05. The 

profitability affect the auditor switching with a significance level (α) 0,034 < 0,05. 

 

Keywords: auditor switching, audit opinion, size of public accounting firm, 

management change, financial distress, profitability.  

 

1. PENDAHULUAN  

Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya. 

Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang 

wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Informasi 

yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami dapat diberikan melalui 

prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) tertentu melalui seorang auditor yang independen (Wea dan 

Murdiawati, 2015). 

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa masalah agensi 

timbul karena adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara 

principal dan agent. Masalah yang biasanya muncul dalam hubungan agensi 

adalah kelengkapan informasi, yaitu saat tidak semua kondisi diketahui oleh 

kedua belah pihak. Keadaan ini disebut dengan ketidakseimbangan informasi 

(information asimetris). Sebagai solusi dari permasalahan ini maka dibutuhkan 

pihak ketiga yaitu auditor independen sebagai penengah konflik antara kedua 

belah pihak. 

Pemerintah Indonesia telah mengatur adanya kewajiban rotasi audit 

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK. 06/2002, tentang 

“Jasa Akuntan Publik” yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 359/KMK. 06/2003. Peraturan tentang rotasi audit tersebut 

kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK. 01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Pasal 3 ayat 1 pada 

peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk tiga 

tahun buku berturut-turut. 
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Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang 

dilakukan oleh perusahaan klien. Auditor switching dapat bersifat voluntary 

(sukarela) maupun mandatory (wajib). Auditor switching yang bersifat 

voluntary (sukarela) terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor 

tertentu dari pihak perusahaan klien atau dari KAP yang bersangkutan di luar 

ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan mandatory auditor switching 

terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. 

Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar 

tetap bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor (Pawitri 

dan Yadnyana, 2015). 

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari 

auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan 

pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan (Putra dan 

Suryanawa, 2016). Menurut Dwiyanti dan Sabeni (2014), ketidakpuasan atas 

opini audit yang diberikan dapat menyebabkan timbulnya ketegangan antara 

pihak manajemen dan KAP sehingga dapat berdampak perusahaan klien 

memutuskan untuk berpindah KAP. 

Ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu KAP besar jika berafiliasi dengan Big Four dan KAP 

kecil jika tidak berafiliasi dengan Big Four (Aprillia, 2013). Perpindahan KAP 

yang dilakukan oleh klien dari KAP Big Four ke KAP Non Big Four bisa 

berdampak pada penurunan kualitas audit yang dapat menurunkan kepercayaan 

dari investor dan lebih berisiko dibandingkan jika tetap menggunakan jasa 

KAP Big Four (Kurniaty et al., 2014). 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham maupun direksi 

berhenti karena kemauan sendiri (Wea dan Murdiawati, 2015). Bila terjadi 

pergantian memungkinkan manajemen baru untuk menunjuk auditor yang 

memiliki hubungan baik dengan perusahaan atau memilih auditor yang mau 

menuruti kebijakan dan pilihan-pilihan akuntansi perusahaan (Schwartz dan 

Menon, 1985). 
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Financial distress (kesulitan keuangan) terjadi ketika perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Perusahaan 

yang mengalami financial distress juga akan berusaha menjaga stabilitas 

finansialnya sehingga cenderung melakukan pergantian auditor dan memilih 

KAP secara subyektif (Pratini dan Astika, 2013). 

Profitabilitas merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan Return On 

Asset (ROA). ROA akan menghitung kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal pada kondisi tertentu. ROA juga 

merupakan salah satu proksi reputasi klien yang berarti semakin tinggi nilai 

ROA maka menunjukkan semakin efektif pengelolaan aset yang dimiliki (Wea 

dan Murdiawati, 2015). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014), yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan financial 

distress terhadap auditor switching dengan mengambil sampel perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan opini audit, 

ukuran KAP, pergantian manajemen, dan financial distress berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan perusahaan manufaktur di BEI melakukan 

auditor switching.  

 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014) terletak pada penambahan satu  

variabel yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Firanty dan Syam 

(2015), variabel yang dimaksud adalah profitabilitas. Variabel profitabilitas 

telah diteliti sebelumnya oleh Firanty dan Syam (2015), dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Pergantian Auditor dan 

Konsekuensinya Terhadap Audit Delay”, penelitian tersebut membuktikan 

bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya 

pergantian auditor. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini juga menggunakan periode 

penelitian yang berbeda. Penelitian dari Salim dan Rahayu (2014) 

menggunakan data yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan 

data berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017. 

 

2. METODE 

2.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017 

b. Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan annual report secara berturut-

turut 

c. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata 

uang Rupiah 

d. Perusahaan manufaktur yang melakukan auditor switching minimal satu 

kali selama periode 2013-2017 

e. Perusahaan manufaktur dengan data yang lengkap untuk pengukuran 

variabel-variabel yang terkait selama periode 2013-2017 

 

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah voluntary auditor switching. 

Auditor switching merupakan keputusan sebuah perusahaan untuk 

mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah melaksanakan audit 
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pada periode tertentu untuk melaksanakan audit pada periode berikutnya 

(Magdalena dan Kristanto, 2016). Pengukuran variabel auditor switching 

menggunakan variabel dummy, nilainya adalah 1 dan 0. Jika perusahaan 

melakukan auditor switching maka diberikan nilai 1, sedangkan jika 

perusahaan tidak melakukan auditor switching maka diberikan nilai 0 

(Nasser et al., 2006). 

 

2.2.2. Variabel Independen 

a) Opini Audit 

Menurut Pawitri dan Yadnyana (2015) opini audit merupakan suatu 

pernyataan opini atau pendapat yang diberikan auditor atas suatu laporan 

keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas 

kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Pengukuran variabel 

opini audit menggunakan variabel dummy, nilainya adalah 1 dan 0. Jika 

perusahaan klien menerima opini selain wajar tanpa pengecualian maka 

mendapat nilai 1, sedangkan jika perusahaan klien yang menerima opini 

wajar tanpa pengecualian maka mendapat nilai 0 (Salim dan Rahayu, 

2014). 

 

b) Ukuran KAP 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan seberapa besar 

reputasi dari KAP di dunia internasional. Ukuran KAP dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu KAP besar dan KAP kecil, KAP yang dikatakan 

besar apabila memiliki cabang di berbagai negara dan sering disebut 

sebagai KAP big four, sedangkan KAP yang kecil merupakan KAP yang 

tidak menjadi anggota dari big four (Sianipar et al., 2015). Pengukuran 

variabel ukuran KAP menggunakan variabel dummy, nilainya adalah 1 

dan 0. Jika perusahaan diaudit oleh KAP big four maka diberikan nilai 1, 

sedangkan jika perusahaan diaudit oleh KAP non big four maka 

diberikan nilai 0 (Wea dan Murdiawati, 2015). 
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c) Pergantian Manajemen 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan sebagai 

hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau atas dasar 

keinginan direksi untuk mengundurkan diri (Wea dan Murdiawati, 2015). 

Pengukuran variabel pergantian manajemen  menggunakan variabel 

dummy, nilainya adalah 1 dan 0. Apabila perusahaan melakukan 

pergantian dewan komisaris maka akan diberi nilai 1, jika perusahaan 

tidak melakukan pergantian dewan komisaris maka diberi nilai 0 (Pawitri 

dan Yadnyana, 2015). 

 

d) Financial Distress  

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan kondisi di mana 

perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat atau kesulitan dalam hal 

keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan 

(Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Pengukuran variabel pergantian 

manajemen  menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dan variabel 

dummy dengan memberikan nilai 1 dan 0. Jika perusahaan klien memiliki 

rasio di atas 100% maka diberikan nilai 1, sedangkan jika perusahaan 

klien memiliki rasio di bawah 100% maka diberikan nilai 0 (Kurniaty et 

al., 2014). 

 

e) Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur 

seberapa baik kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya (Firanty dan Syam, 2015). Menurut Arsih dan 

Anisykurlillah (2015), pengukuran variabel profitabilitas dihitung 

menggunakan Return On Asset (ROA),  ROA dapat diukur dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset. 

ROA = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
              (1) 
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2.3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian, 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis yang 

dilakukan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik 

(logistic regression), hal ini dikarenakan variabel dependen yang digunakan 

bersifat dikotomi yaitu pilihan antara melakukan auditor switching atau tidak 

melakukan auditor switching. Teknik analisis regresi logistik tidak 

memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik data, karena variabel 

bebasnya merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorial (non metrik) (Ghozali, 2011:333). Sebelum melakukan uji 

hipotesis, terlebih dahulu data diuji dengan menilai model fit, koefisien 

determinasi, menilai kelayakan model regresi, matrik klasifikasi, dan setelah 

itu selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Model persamaan analisis regresi 

logistik adalah sebagai berikut: 

D. SWITCH = α + β1 OPINI + β2 SIZE + β3 CHANGE + β4 FINANC +              

β5 PROFIT + e                                                                                              (2) 

Keterangan: 

D. SWITCH : Variabel dummy voluntary auditor switching 

α  : Konstanta 

β1 – β5 : Koefisien regresi 

OPINI : Opini audit 

SIZE : Ukuran KAP 

CHANGE : Pergantian manajemen 

FINANC : Financial distress 

PROFIT : Profitabilitas 

e : Error 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test) 

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 sebesar 191,841. 

Setelah dimasukkan kelima variabel independen, maka nilai -2LL akhir 

mengalami penurunan menjadi sebesar 180,753. Penurunan Likelihood (-

2LL) ini menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik atau dapat 

dikatakan model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

3.1.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square 

adalah sebesar 0,097 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 9,7%. Sedangkan sisanya 

sebesar  90,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian. 

3.1.3. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Analisis untuk menguji kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test yang diukur 

dengan nilai chi-square. Nilai Chi-square sebesar 6,635 dengan signifikansi 

(α) sebesar 0,576. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, 

maka H0 diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima, karena cocok dengan data 

observasinya. 

3.1.4. Hasil Uji Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi dari 

kemungkinan terjadinya auditor switching pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan auditor 
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switching sebesar 8,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

model regresi yang digunakan terdapat 4 perusahaan (8,3%) yang diprediksi 

akan melakukan auditor switching dari total 48 perusahaan yang melakukan 

auditor switching. Kekuatan prediksi model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan yang tidak melakukan auditor switching sebesar 

95,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi 

yang digunakan terdapat 102 perusahaan (95,3%) yang diprediksi tidak 

melakukan auditor switching dari total 107 perusahaan yang tidak 

melakukan auditor switching. Berdasarkan penjelasan tersebut nilai overall 

percentage adalah sebesar 68,4% yang berarti ketepatan model penelitian 

ini adalah sebesar 68,4%. 

 

3.2. Pembahasan  

3.2.1. Pengaruh opini audit (OPINI) terhadap auditor switching 

Variabel opini audit menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,163 

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,671, lebih besar dari α = 5%, maka 

H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switching. Perusahaan 

lebih melihat bahwa pemberian opini audit selain wajar tanpa pengecualian 

oleh KAP dapat digunakan sebagai ajang untuk meningkatkan kinerja dan 

harapan terjadinya perubahan untuk tahun-tahun selanjutnya. Selain 

memberikan opini, auditor juga akan memberi rekomendasi perbaikan yang 

berasal dari temuan selama proses audit. Tindak lanjut dari rekomendasi 

yang diberikan akan bergantung pada keputusan manajemen di perusahaan 

tersebut, jika manajemen lebih memilih untuk tidak melaksanakan 

rekomendasi maka besar kemungkinan di tahun selanjutnya tetap akan 

mendapat opini yang sama meskipun telah berganti auditor. 

3.2.2. Pengaruh ukuran KAP (SIZE) terhadap auditor switching 

Variabel ukuran KAP menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 1,348 

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,052, lebih besar dari α = 5%, maka 

H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak dapat 
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mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switching. Perusahaan 

yang sebelumnya di audit oleh KAP big four dan kemudian berganti ke 

KAP non big four dikhawatirkan dapat memicu sentiment yang negatif dari 

investor yang memandang bahwa akan terjadi penurunan kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya, perusahaan yang berganti laporan 

keuangannya diaudit oleh KAP big four besar kemungkinan akan mendapat 

opini selain WTP dikarenakan kualitas audit yang didapat akan lebih baik 

dari KAP yang sebelumnya. 

3.2.3. Pengaruh pergantian manajemen (CHANGE) terhadap auditor switching 

Variabel pergantian manajemen menunjukkan koefisien regresi negatif 

sebesar -0,025 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,953, lebih besar dari 

α = 5%, maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian 

manajemen tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 

auditor switching. Pergantian pada susunan manajemen tidak akan serta 

langsung mengubah drastis kebijakan lama yang sudah diterapkan oleh 

manajemen terdahulu. Hal ini juga berlaku pada pemilihan KAP yang akan 

digunakan oleh perusahaan, kebijakan dan pelaporan akuntansi KAP lama 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajemen yang baru dengan 

melakukan proses negosiasi ulang antara pihak perusahaan dengan KAP. 

Kebijakan untuk tetap menggunakan KAP yang lama dapat pula dilihat 

sebagai bentuk kesinambungan dari manajemen sebelumnya sehingga 

tujuan utama atau jangka panjang perusahaan dapat tercapai. 

3.2.4. Pengaruh financial distress (FINANC)  terhadap auditor switching 

Variabel financial distress menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -

0,771 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,059, lebih besar dari α = 5%, 

maka H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa financial distress tidak dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan auditor switching. Pergantian 

auditor yang dilakukan saat dalam kesulitan keuangan dikhawatirkan dapat 

membuat keadaan keuangan menjadi lebih buruk, hal ini dikarenakan biaya 

start up yang tinggi apabila mengganti dengan auditor yang baru. Sehingga 

perusahaan cenderung untuk memilih mengurangi biaya dengan menyimpan 
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fee audit untuk auditor baru. Selain itu perusahaan yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan kemungkinan besar akan mendapat opini selain WTP 

dari auditor yang menyebabkan pandangan investor menjadi negatif. Hal ini 

akan membuat perusahaan tidak akan mengganti auditornya agar dapat 

meningkatkan kualitas auditornya sehingga dapat mengubah pandangan 

investor menjadi positif kembali pada perusahaan. 

3.2.5. Pengaruh profitabilitas (PROFIT) terhadap auditor switching 

Variabel profitabilitas menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,045 

dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,034, lebih kecil dari α = 5%, maka 

H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan auditor switching. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang baik cenderung untuk melakukan pergantian auditor, hal 

ini disebabkan karena perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan 

tingkat profitabilitasnya dengan menggunakan auditor yang dianggap 

memiliki kualitas yang lebih baik dalam hal ini cenderung untuk 

menggunakan KAP big four. Kebijakan untuk menggunakan auditor yang 

lebih berkompeten dari sebelumnya dimaksudkan agar citra perusahaan 

menjadi lebih baik di mata investor karena perusahaan yang diaudit oleh 

auditor yang lebih berkompeten dipandang lebih menjanjikan dan kinerja 

perusahaan dapat mengikuti standar yang lebih tinggi sesuai dengan kualitas 

auditor. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: opini audit, ukuran 

KAP, pergantian manajemen, dan financial distress tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching. Sedangkan, profitabilitas berpengaruh terhadap 

auditor switching. 
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4.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta keterbatasan dalam penelitian ini, 

saran yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel lain secara teoritis diduga dapat mempengaruhi 

auditor switching. Hal ini dikarenakan melihat nilai Nagelkerke R Square 

dalam penelitian ini hanya sebesar 9,7%, maka perlu menambahkan variabel 

lain seperti, ukuran perusahaan, audit delay, audit fee, dan lain-lain. (2) 

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek 

penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI agar dapat mewakili 

secara keseluruhan dari hasil penelitian. 
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