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ABSTRACT
The mainissueofthis researchis that manycompaniesdochangeauditorsbecause
thefactorof managementturnover, financial difficulties, the provisionby theauditor'sgoing
concernopinion, andotherfactors. Change ofauditoroccurseithermandatoryor voluntary.
The research objective is to obtain empirical evidence of study that the
auditorswitchingis influencedby factors are:going concernopinion, growth, financial distress,
management changes, firm size andauditorreputation.
Research design is
hypothesis testing with causalitas. Dimension of time is one shot study. Type of Data is
secondary. The sampling techniqueispurposive sampling. The unit of analysis is company in
manufacturing industries. Analysis of data used Logit Regression with SPSS program.
The researchis partiallyshown to be significantlyaffecting theauditorswitchingis agoing
concernopinionandchangemanagement.
The
results
showedthe
simultaneousfitall
sixvariablesproved significant. While thatissignificantis thegrowth, firm size, financial
distressandauditorreputation. Reputationauditorsalso failed tobe amoderatingvariable.
The study findings thatthe reputation ofthe auditorfailed tomoderate
theindependentvariableonthe
dependentbecausemanagement
does
notsee
the
reputationofKAPonlybig fourand nonbig fourKAPconsideredalone butallgoodbecause they
havethe sameauditstandardsso thatquality isthe same. Suggestionofthis research is
thatsubsequent researchcanfindvariablesother thanaffiliatesKAPbig fourand nonbig
fourtoassess theauditor's reputation.
Keywords: Auditor switching, going concern opinion, growth, financial distress, management
change, firm size and auditor reputation.

PENDAHULUAN
Kasus Enron di Amerika dan kasuskasus serupa yang terjadi di Indonesia
seperti PT. Kimia Farma, Bank Lippo dll
merupakan kasus yang sangat memukul
para auditor di seluruh dunia, karena para
auditor yang seharusnya menjadi pihak
ketiga antara perusahaan dan komisaris
yang dapat bersifat netral namun ternyata
sebaliknya berpihak kepada perusahaan
dan melakukan perbuatan yang mencoreng
integritas profesi auditor.
Fakta dilapangan yang terjadi,
independensi auditor menjadi layak
dipertanyakan disebabkan hubungan kerja
yang terjalin lama dengan perusahaan yang
dapat
mempengaruhi
penilaian/opini

auditor terhadap perusahaan. Namun disisi
lain auditor dihadapkan pada kode etik
profesi yang mengharuskan mereka
menjaga
independensi.Teori
yang
mendukung penelitian ini adalah teori
agensi karena auditor berperan sebagai
pihak ketiga yang menghubungkan antara
komisaris (principal) dan perusahaan
(agent).
Motivasi dari penelitian ini adalah
pertama ; penelitian terdahulu selalu
menunjukkan hasil yang kontradiksi
(research gap) Seperti penelitian Chow
and Rice (1982) yang menyatakan bahwa
qualified opinion berpengaruh positif
terhadap auditor switching. Namun, hasil
penelitian yang dilakukan oleh Damayanti
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& Sudarma (2006)tidak menemukan
pengaruh yang signifikan antara qualified
opinion terhadap auditor switching. Kedua
Motivasi kedua disebabkan oleh reaksi
manajemen dimana apabila mendapatkan
opini diluar dari unqualified opinion
terhadap laporan keuangannya biasanya
langsung mengganti auditornya. Ketiga,
dilihat dari sisi reputasi auditor,
perusahaan yang telah menggunakan jasa
auditor untuk menilai kewajaran laporan
keuangan perusahaan yang berafiliasi
dengan KAP big four yang tentunya
mempunyai kualitas audit yang lebih baik
dibanding KAP non big four ternyata tetap
melakukan auditor switching.
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk meneliti faktor-faktor apa sajakah
yang signifikan mempengaruhi auditor
switching setelah dimoderasi oleh reputasi
auditor diantara opini going concern,
pertumbuhan,
financial
distress,
management
change
dan
ukuran
perusahaan. Sedangkan manfaat riset ini
yaitu menjadi bahan kebijakan dan
masukan bagi manajemen perusahaan dan
auditor.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain
penelitian kausalitas. Desain kausal
berguna untuk menganalisis hubunganhubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya atau bagaimana suatu
variabel mempengaruhi variabel lainnya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yaitu data yang
secara tidak langsung diperoleh dari
perusahaan yang terkait dan sepenuhnya
merupakan bentuk jadi yang telah
dikumpulkan dan dipublikasikan oleh
pihak lain (Hartono 2004:46). Penelitian
ini mengambil data pada Bursa Efek
Indonesia (BEI) dari tahun 2006 sampai
dengan tahun 2010. Sedangkan populasi
yang digunakan adalah seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI dan telah
diaudit oleh KAP dari tahun 2006 sampai
dengan 2010.
Menurut Umar (1998) pemilihan
sampel menggunakan teknik Purposive
Samplingyaitu teknik pengambilan sampel
berdasarkan pada karakteristik tertentu
yang dianggap mempunyai sangkut paut
dengan karakteristik populasi yang sudah
diketahui sebelumnya atau dengan tujuan
140

Jurnal Ilmiah Revenue
Vol. 2 No. 2,Juni 2016

tertentu. Pada penelitian ini kriteria yang
dipilih tersebut adalah sebagai berikut :
a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI berturut-turut dari tahun 20062010.
b. Perusahaan tersebut harus memiliki
laporan keuanganyang lengkap.
c. Perusahaan tersebut harus memiliki
laporan auditor independen.
d.
Perusahaan
tersebut
tidak
melakukan pergantian KAP secara
mandatory
Variabel Independen yaitu variabel
bebas yang mempengaruhi variabel
dependen. Pada penelitian ini variabel
bebasnya adalah : opini going concern,
pertumbuhan,
financial
distress,
management
change
dan
ukuran
perusahaan. Sedangkan manfaat riset ini
yaitu menjadi bahan kebijakan dan
masukan bagi manajemen perusahaan dan
auditor.
Variabel moderating adalah variabel
yang
dapat
memperkuat
atau
memperlemah hubungan langsung antara
variabel independen dengan variabel
dependen. Variabel moderating pada
penelitian ini adalah reputasi auditor.
Variabel dependen dari penelitian ini
adalah Auditor switching
yaitu
perpindahan auditor/KAP yang dilakukan
oleh perusahaan, yang diproksikan
menggunakan variabel dummy, apabila
perusahaan melakukan pergantian auditor
maka diberi kode 1 jika tidak maka diberi
kode 0 (Damayanti & Sudarma 2006).
Variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan
cara sebagai berikut :
Tabel 1.
Definisi Operasional
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P(SWITCH)
0 = tidak melakukan auditor switching
α
: Konstanta
β1 – β11
: Koefisien regresi masingmasing faktor
GO
: Opini Going Concern
GROWTH
: Kecepatan Pertumbuhan
FD
: Financial Distress
MCH
: Management Ohange
UP
:Ukuran Perusahaan
RA
: Reputasi Auditor
εi
: Error Term

Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi logistik karena variabel
terikatnya merupakan data kualitatif yang
menggunakan
variabel
dummy
(Sumodiningrat 2001:42). Teknik analisis
dengan menggunakan regresi logistik tidak
memerlukan uji normalitas pada variabel
bebasnya karena variabel bebas merupakan
campuran antara variabel kontinyu/metrik
dan non metrik/kategorial (Ghozali
2006:261)
dan
mengabaikan
heteroskedastisitas (Gujarati 2003:53).
Analisis regresi logistik dilakukan
dengan bantuan program SPSS ver.17.
Tahapan
dalam
pengujian
dengan
menggunakan uji regresi logistik dapat
dijelaskan sebagai berikut (Ghozali
2006:268) :
a) Menilai kelayakan model regresi
b) Menilai keseluruhan model (overall
model fit)
c) Koefisien determinasi
d) Uji Multikolonieritas

Uji Parsial (t-test)
Uji t digunakan untuk melihat
pengaruh masing – masing variabel bebas
terhadap variabel tidak bebas.
Uji Simultan (F-test)
Uji F atau uji ANOVA digunakan
untuk menguji apakah variabel – variabel
independen secara bersama – sama
(keseluruhan)
secara
signifikan
mempengaruhi variabel dependen.Dengan
kata lain, untuk mengetahui apakah model
regresi yang digunakan sudah bisa dipakai
untuk menilai auditor switching.
Dalam penelitian ini pengolahan data
menggunakan Software Program SPSS for
Windows versi 17.
HASIL PENELITIAN
Adapun rincian perusahaan yang
digunakan sebagai sampel adalah sebagai
berikut :
Tabel 2
Penentuan Jumlah Sampel

Model
regresi
logistik
yang
digunakan adalah (Ghozali, 2006:70).
Ln

P (SWITCH)= α + β1GCO +
β2GROWTH + β3FD + β4MCH
+ β5RA
1-P(SWITCH) + β6 UP + β7GO
x RA + β8
GROWTH x RA
+ β9 FD
.
x RA + β10
MCH x RA +
β11UP x RA + εi
Keterangan:
1 = melakukan auditor switching

Sumber Data : Data Diolah, 2011

Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif disajikan untuk
menjelaskan deskripsi data dari seluruh
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variabel
yang
dimasukkan
dalam
penelitian. Statistik deskriptif pada tabel 3
menunjukkan nilai minimum, nilai
maksimum, mean dan standar deviasi
masing-masing
variabel.
(Ghozali,
2006:20).

Sumber Data : Data Diolah, 2011
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat
dilihat
bahwa
variabel
SWITCH
merupakan kategori sehingga memiliki
nilai terendah 0 dan tertinggi 1, mean 0,86
dan standar deviasi 0,350. Nilai mean 0,86
yang lebih tinggi daripada 0,5 ini berarti
yang paling sering muncul adalah 1 yaitu
kode untuk perusahaan yang melakukan
switching.
Variabel OGC (Opini Going
Concern) mempunyai kategori sehingga
memiliki nilai terendah 0 dan tertinggi 1,
mean 0,24 dan standar deviasi 0,425. Nilai
mean 0,24 yang lebih rendah daripada 0,5
ini berarti yang paling sering muncul
adalah 0 yaitu kode untuk perusahaan yang
tidak menerima opini going concern.
Variabel PTBH (Pertumbuhan)
memiliki nilai terendah -1,00 yaitu PT.
Hanson dan tertinggi 6,616 yaitu PT. Delta
Dunia Persada, mean 3,711 dan standar
deviasi 4,646. Nilai mean 3,711 ini berarti
rata-rata tingkat pertumbuhan perusahaan
secara keseluruhan baik karena diatas
100%.
Variabel KK (Kesulitan Keuangan)
memiliki nilai terendah -2,525 yaitu
dimiliki oleh PT. Panasia Filament dan
tertinggi 5,516 yaitu dihasilkan oleh PT.
Delta Dunia Persada, mean 1,719 dan
standar deviasi 6,473. Nilai mean 1,719
diatas 100% ini berarti rata-rata
perusahaan sedang mengalami kesulitan
keuangan yang cukup serius.
Variabel
PM
(Pergantian
Manajemen) mempunyai kategori sehingga
memiliki nilai terendah 0 dan tertinggi 1,
mean 0,28 dan standar deviasi 0,452. Nilai
mean 0,28 yang lebih rendah daripada 0,5
ini berarti yang paling sering muncul
adalah 0 yaitu kode untuk perusahaan yang
tidak melakukan pergantian manajemen.
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Variabel UP (Ukuran Perusahaan)
memiliki nilai terendah 6,804 yaitu PT.
Hanson dan tertinggi 17,799 yaitu PT.
Indah Kiat, mean 1,341 dan standar deviasi
1,918. Nilai mean 1,341 diatas 100% ini
berarti
menjelaskan perusahaan yang
diambil dalam sampel lebih banyak
perusahaan besar.
Variabel reputasi auditor memiliki
nilai terendah 0 dan tertinggi 1, mean 0,28
dan standar deviasi 0,452. Nilai mean 0,28
yang lebih rendah daripada 0,5 ini berarti
yang paling sering muncul adalah 0 yaitu
kode untuk auditor yang tidak berafiliasi
dengan KAP big four.
Penjelasan Crosstab Reputasi Auditor
Untuk memperjelas hasil penelitian
mengapa
reputasi
auditor
tidak
berpengaruh terhadap auditor switching
maka dibuat crosstab untuk variabel
reputasi auditor dengan rincian sebagai
berikut : 1 untuk KAP big four dan
memberForum of Firm (FOF), 2 untuk
KAP member FOF tapi non big four dan 3
untuk KAP yang bukan member FOF dan
non big four. Hasilnya dapat dilihat pada
tabel 7.

Sumber Data : Data Diolah 2012

Pada tabel 4 diatas terlihat bahwa
sampel 204 perusahaan yang digunakan
dalam penelitian menggunakan KAP big
four dan member FOF sebanyak 45
perusahaan atau 22,1%, member FOF non
big four sebanyak 48 perusahaan atau
23,5% dan KAP non big four dan bukan
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member FOF sebanyak 111 perusahaan
atau 54,4%.
Pengujian Kelayakan Model Regresi
Pengujian kelayakan model regresi
sepert terlihat pada tabel 5 dibawah ini
menunjukkan hasi uji Hosmer and
Lemeshow’s
Goodness
of
Fit
Test.Kelayakan model regresi digunakan
pengujian Chi-Square dengan nilai
signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian
menunjukkan nilai chi-square sebesar
13,588 dengan signifikansi sebesar 0,093.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil
pengujian lebih besar dari 0,05 maka
model penelitian ini dapat diterima atau fit
(layak) karena cocok dengan data
observasinya. (Ghozali, 2006:269).Maka
dapat
dikatakan
bahwa
OGC,
pertumbuhan,
kesulitan
keuangan,
pergantian manajemen, ukuran perusahaan
dan reputasi auditor secara simultan
berpengaruh terhadap auditor switching.
Tabel 5
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

df

1
13.588
8
Sumber Data : Data Diolah, 2011

Sig.
.093

b. Penilaian keseluruhan model (overall
model fit)
Pada
tabel
6
menunjukkan
perbandingan
nilai
antara-2
Log
Likelihood (-2LL) pada awal (Block
Number = 0) dengan nilai -2 Log
Likelihood (-2LL) pada akhir (Block
Number = 1). Nilai -2LL awal adalah
sebesar 155,798. Setelah dimasukkan
kesembilan variabel independen, maka
nilai -2LL akhir mengalami penurunan
menjadi sebesar 140,529. Penurunan
likelihood (-2LL) ini menunjukkan model
regresi yang lebih baik atau dengan kata
lain model yang dihipotesiskan fit dengan
data (Ghozali, 2006:269).
Tabel 6
Overall Model FIt
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Coefficients

-2 Log
likelihood

Iteration

Constant

1

155.798

1.658

2

144.327

2.171

3

141.416

2.282

4

140.704

2.294

5

140.549

2.301

6

140.534

2.311

7

140.530

2.324

8

140.529

2.330

9

140.529
2.330
Sumber Data : Data Diolah,

2011

c. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R
Square)
Tabel 7 menunjukkan besarnya
nilai koefisien determinasi pada model
regresi logistik oleh nilai Nagelkerke R
Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah
sebesar 0,216 yang berarti variabilitas
variabel dependen yang dapat dijelaskan
oleh variabel independen adalah sebesar
21,6%, sedangkan sisanya sebesar 78,4%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di
luar model penelitian ini (Ghozali,
2006:269).
Tabel 7
Model Summary

Step -2 Log likelihood
1
140.529a
Sumber data : diolah

Cox & Snell Nagelkerke
R Square
R Square
.121

.216

d. Uji Multikolinieritas
Model regresi yang baik adalah
regresi dengan tidak ada gejala korelasi
yang kuat diantara variabel bebasnya.
Pengujian ini menggunakan matrik
korelasi untuk melihat besarnya korelasi
antar variabel independen. Menurut
Ghozali (2006:97), jika antar variabel
independen ada korelasi yang cukup tinggi
umumnya diatas 0,95 atau diatas 95%,
maka hal ini merupakan indikasi adanya
multikolonieritas. Hasil pengujian pada
tabel 8menunjukkan tidak ada nilai
koefisien
korelasi
antar
variabel
independen yang lebih besar dari 0,95,
maka dapat disimpulkan tidak terdapat
indikasi multikolonieritas antar variabel
independen.
Tabel 8
Uji Multikolinieritas
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Sumber Data : Data Diolah, 2011

e. Tabel Klasifikasi

f. Uji Interaksi (Uji Moderating)
Untuk membuktikan apakah reputasi
Tabel klasifikasi menghitung nilai
auditor
dapat digunakanan sebagai variabel
estimasi yang benar dan salah. Pada kolom
moderating
perlu
diuji
dengan
observed
terlihat
perusahaan
yang
menggunakan
uji
interaksi
atau
sering
melakukan switch dan yang tidak
disebut
dengan
Moderate
Regression
melakukan. Hasil SPSS pada tabel 12
Analysis
(MRA).
Dimana
dalam
menunjukkan bahwa perusahaan yang
persamaan
regresinya
mengandung
unsur
melakukan switching sebanyak 175
interaksi (perkalian dua atau lebih variabel
perusahaan 100%. Sedangkan yang tidak
independen).
No
Variabel Moderating
F Test
T Test
Hasil
Masing-masing
1.
OGCxRA
0,021
0,030
Signifikan
interaksi variabel
2.
PTBHxRA
0,818
0,687
Tdk Signifikan
independent OGC,
3.
KKxRA
0,119
0,039
Tdk Signifikan
PTBH, KK, PM
4.
PMxRA
0,045
0,525
Tdk Signifikan
dan UP dengan
5.
UPxRA
0,881
0,811
Tdk Signifikan
moderating
RA
melakukan switching sebanyak 10,3% atau
sebagai berikut : (Ghozali, 2006:200).
26/29
perusahaan.
Maka
dapat
disimpulkan pada model ini dapat
Tabel 10.
memprediksi 100% perusahaan yang
Hasil Uji Interaksi
melakukan switching. (Ghozali, 2006:270).
Sumber Data : Data Diolah, 2011
Tabel 9
Clssification Tablea
Predicted
SWITCH Percentage
0
1
Correct

Observed
Step 1 SWITCH

0

3

26

10.3

1

0

175

100.0

Overall Percentage
Sumber Data : Data Diolah, 2011

144

87.3

g. Hasil Analisis Regresi Logistik
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Dari keenam variabel yang dimasukkan
dalam regresi dalam tabel 11, terdapat 2 variabel
yang mempunyai tingkat signifikan pada taraf
0.05 yaitu OGC dengan tingkat signifikansi
0,021 dan PM dengan tingkat signifikansi 0,011.
Tabel 11
Analisis Regresi Logistik
B
Step 1

a

OGC

-1.163

S.E.

Wald Df Sig. Exp(B)

.504 5.322

1 .021

.313

PTBH

.022

.101

.048

1 .827

1.022

KK

.044

.044

.959

1 .327

1.045

PM

1.760

.692 6.460

1 .011

5.810

UP

-.121

.128

.895

1 .344

.886

RA

-.746

.510 2.135

1 .144

.474

Consta 3.596 1.763 4.159
nt
Sumber Data : Data Diolah, 2011

2.

1 .041 36.469

Tabel
11 menunjukkan
hasil
pengujian dengan regresi logistik pada
taraf kesalahan 5%. Hasil pengujian regresi
logistik dapat dinyatakan sebagai berikut
(Ghozali 2006 : 270-271) :
Ln
P
= 3.596 -1,163OGC +
0,22PTBH + 0,044KK + 1,760PM – 0,121
1-PUP - 0,746RA.
Model
regresi
diatas
berarti
perusahaan yang mendapatkan opini going
concern akan melakukan pergantian
auditor sebesar 1,163, potensi dari
pertumbuhan 0,22 dan dari kesulitan
keuangan sebesar 0,044 yang dapat
meningkatkan
auditor
switching.Perusahaan yang melakukan
pergantian manajemen akan berpotensi
meningkatkan switching sebesar 1,760 dan
mengurangi auditor switching sebesar
0,121 dari ukuran perusahaan. Reputasi
auditor mengurangi 0,746.
PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor
yang
berpengaruh
terhadap auditor switching adalah opini
going concern (OGC) dan pergantian
manajemen (PM). Hal tersebut
dikarenakan manajemen merasa opini
going concern yang diberikan auditor
menggambarkan kesangsian auditor
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan dimasa yang akan datang
sehingga manajemen khawatir para
investor akan menarik investasinya
setelah perusahaan mendapatkan opini
tersebut sehingga harus segera

3.

4.

5.

mengganti auditornya. Sedangkan
pergantian manajemen yang dilakukan
oleh perusahaan terbukti berpengaruh
terhadap auditor switching karena
manajemen baru biasanya akan
membuat perubahan kebijakan dan
peraturan baru termasuk pergantian
auditor/KAP yang dianggap dapat
selaras dengan kebijakan baru tersebut.
Diantara OGC dan PM yang
berpengaruh
signifikan
terhadap
auditor switching ternyata yang paling
dominan adalah pergantian manajemen
(PM) dengan nilai Beta sebesar 1,760.
Hal tersebut membuktikan bahwa
perusahaan
cenderung
untuk
mengganti auditor/KAP nya setelah
terjadi pergantian manajemen/direktur
baru karena manajemen yang baru
khawatir auditor yang lama tidak dapat
mengikuti keinginan manajemen.
Reputasi auditor tidak terbukti sebagai
variabel moderating, hal tersebut
karena dari kelima variabel yang
dimoderasi hanya variabel OGC saja
yang signifikan sedangkan PTBH, KK,
PM dan UP tidak signifikan, maka
secara keseluruhan reputasi auditor
tidak
dapat
memperkuat
atau
memperlemah variabel independen
terhadap dependen.
Ukuran
perusahaan
tidak
mempengaruhi
auditor
switching
karena baik perusahaan besar maupun
kecil tetap menggunakan auditornya
yang lama. Hal ini membuktikan
bahwa manajemen menganggap hasil
kerja auditor sudah cukup memuaskan
baik itu KAP besar maupun kecil
karena masing-masing KAP sudah
menerapkan standar audit yang sama.
Reputasi auditor tidak mempengaruhi
auditor switching, hasil tersebut
membuktikan bahwa komite audit yang
diputuskan dalam RUPS menilai baik
KAP big four maupun non big four
sama-sama mempunyai reputasi yang
baik dan mempunyai kualitas audit
yang sama.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh melalui pengujian statistik serta
pembahasan seperti yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa :
145
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a. Variabel yang signifikan berpengaruh
adalah opini going concern dan
pergantian manajemen, yang berarti
bahwa perusahaan yang menerima
opini going concern ataupun yang
melakukan pergantian manajemen
cenderung untuk melakukan pergantian
KAP. Hal tersebut disebabkan oleh
opini going concern yang diterima oleh
manajemen
dianggap
dapat
mempengaruhi harga saham sehingga
harus mengganti KAP dengan harapan
akan mendapatkan opini yang lebih
baik.
Sedangkan
pergantian
manajemen berpengaruh terhadap
auditor switching karena manajemen
yang baru membawa perubahan dalam
perusahaan baik dalam strategi maupun
kebijakan, salah satunya adalah dengan
mengganti auditor lama dengan yang
baru dengan harapan dapat selaras
dengan kebijakan yang baru tersebut.
b. Variabel yang tidak signifikan adalah
pertumbuhan, ukuran perusahaan,
kesulitan keuangan dan reputasi
auditor. Hal tersebut disebabkan karena
manajemen tidak menganggap keempat
variabel tersebut berhubungan secara
langsung dengan auditor. Reputasi
auditor tidak berhasil memoderasi
variabel independen terhadap variabel
dependen
karena
manajemen
menganggap baik KAP big four
maupun non big four sama-sama
mempunyai reputasi yang baik karena
memiliki standar audit yang sama
sehingga kualitasnya pun akan sama.
c. Secara simultan keenam variabel
terbukti signifikan yaitu Opini going
concern,
pertumbuhan,
kesulitan
keuangan, pergantian manajemen dan
reputasi auditor berpengaruh terhadap
auditor switching. Hal tersebut
disebabkan karena keenam variabel
tersebut secara bersama-sama memiliki
keterkaitan yang kuat terhadap
manajemen dalam menentukan auditor
mana yang akan digunakan oleh
perusahaan.
d. Teori yang mendukung H1 yaitu
pendapat Melumad dan Ziv (1997)
yang menyatakan bahwa jika suatu
perusahaan mendapat opini going
concern maka manajemen akan
melakukan
pergantian
auditor.
Sedangkan teori yang mendukung H4
yaitu pendapat Nagy (2005) yang
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menyatakan
bahwa
pergantian
manajemen perusahaan dapat diikuti
oleh
perubahan
dalam
bidang
akuntansi, keuangan dan pemilihan
auditor/KAP. Hasil penelitian ini juga
mendukung teori kontigensi dimana
teori kontigensi digunakan untuk
perusahaan yang berhubungan dengan
pengaturan strategic, pergantian auditor
merupakan
strategi
dari
akibat
pergantian manajemen yang dilakukan
untuk meningkatkan image perusahaan
dimata investor.
e. Hasil riset yang mendukung H1 yaitu
penelitian Carcello dan Neal (2003)
yang menyatakan bahwa perusahaan
akan mengganti auditornya setelah
menerima opini going concern,
sedangkan hasil riset yang mendukung
H4 yaitu penelitian yang dilakukan
oleh M. Hudaib & TE. Cooke (2005)
dan Sinarwati (2010) yang menyatakan
bahwa pergantian manajemen menjadi
salah satu penyebab dilakukannya
auditor switching.
f. Terdapat beberapa hasil temuan dari
penelitian ini diantaranya yaitu ;
variabel yang signifikan berpengaruh
terhadap auditor switching adalah opini
going
concern
dan
pergantian
manajemen,variabel
yang
paling
dominan
mempengaruhi
auditor
switching
adalah
pergantian
manajemen, reputasi auditor tidak
terbukti sebagai variabel moderating.
Sedangkan
ukuran
perusahaan,
pertumbuhan, kesulitan keuangan dan
reputasi auditor tidak berpengaruh
terhadap auditor switching.
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