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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Direksi wajib menyusun laporan tahunan, di mana laporan tahunan tersebut wajib 

memuat laporan keuangan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). 

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sumber informasi mengenai 

kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga 

digunakan oleh pihak manajemen untuk menampilkan kinerja mereka. Dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), 2014) laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang 

mengandung informasi yang lengkap, relevan, andal, dan dapat dipahami 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak 

internal maupun pihak eksternal perusahaan. Contoh dari pengguna internal 

laporan keuangan adalah bagian keuangan, bagian pemasaran, human resources, 

dan manajemen. Sedangkan contoh dari pengguna eksternal laporan keuangan 

adalah pemegang saham, kreditur, dan otoritas pajak. Laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan 

kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan. 

Pemegang saham (principal), sebagai salah satu pengguna laporan 

keuangan perusahaan, tentu  menginginkan return yang merupakan hasil dari 

saham yang mereka investasikan dalam perusahaan. Sedangkan, manajemen 

(agent) sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan berorientasi 
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untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi sesuai dengan 

konsep agency theory, di mana individu cenderung bertindak untuk kepentingan 

mereka sendiri, sehingga akan timbul konflik kepentingan di antara principal dan 

agent. Selain itu, informasi yang dimiliki oleh principal mengenai perusahaan 

lebih sedikit dibandingkan agent. Asimetri informasi ini akan menimbulkan 

keraguan principal mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh 

agent. Untuk menjembatani konflik kepentingan dan asimetri informasi di antara 

principal dengan agent, maka diperlukan jasa pihak ketiga yang independen, yaitu 

auditor. 

Dalam Standar Audit (SA) 200 dinyatakan bahwa oleh karena perikatan 

audit menyangkut kepentingan publik, auditor harus independen dari entitas yang 

di-audit. Independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk 

merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Independensi 

meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya, serta bertindak 

secara objektif, dan memelihara suatu sikap skeptisme profesional (Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2015). Laporan keuangan yang di-audit oleh 

auditor independen akan memberi keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan 

memiliki kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan 

(Wijaya dan Rasmini, 2015). Independensi ini mutlak harus terdapat pada diri 

seorang auditor. Menurut IAPI (2015), independensi akuntan publik mencakup 

dua aspek, yaitu: (1) independence in mind, dan (2) independence in appearance. 

Independence in mind merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan 

pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu 
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pertimbangan profesional. Sedangkan independence in appearance merupakan 

sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak 

ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari auditor. 

Akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya, misalnya lamanya 

perikatan antara akuntan publik dengan klien. 

Auditor yang memiliki jangka waktu perikatan yang lama dengan klien 

akan menimbulkan kenyamanan dan kesetiaan yang kuat dalam hubungan antara 

klien dengan auditor. Hal ini dapat memungkinkan auditor tidak lagi berpikir 

objektif dalam mengevaluasi bukti-bukti yang ia temukan, sehingga kualitas dan 

kompetensi auditor menurun. Selain itu, auditor yang memiliki perikatan yang 

lama dengan klien dapat membawa konsekuensi ketergantungan tinggi antara 

auditor terhadap klien. Guna menjaga kualitas, kompetensi, dan kepercayaan 

publik mengenai profesi auditor, auditor tidak diperbolehkan memiliki perikatan 

dalam jangka waktu yang lama dengan klien yang dapat menyebabkan terjadinya 

konflik kepentingan yang potensial, sehingga perlu dilakukannya auditor 

switching. 

Terdapat dua bentuk pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan, 

yaitu secara voluntary (sukarela) dan mandatory (wajib). American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) mengungkapkan bahwa rotasi wajib 

auditor merupakan hal yang penting (Wijaya dan Rasmini, 2015). Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan 

Publik menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis 
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terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 (lima) 

tahun buku berturut-turut. Entitas yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri atas: 

(1) industri di sektor pasar modal, (2) bank umum, (3) dana pensiun, (4) 

perusahaan asuransi atau reasuransi, atau (5) Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Peraturan ini merupakan perbaharuan dari peraturan mengenai rotasi 

auditor sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

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

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK/01/2008 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan 

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

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

auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik 

dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun 

buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut 

(pasal 3 ayat 2 dan 3). Peraturan yang menjadi dasar penelitian ini adalah 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/01/2008, 

karena tahun penelitian adalah 2011 sampai dengan 2015, dimana peraturan yang 

baru belum berlaku. 

Jika perusahaan melakukan pergantian KAP setelah menggunakan 

jasanya selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut atau pergantian Akuntan 

Publik setelah 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka hal itu disebabkan oleh 

peraturan atau bersifat wajib (mandatory). Namun, jika dalam kurun waktu 

kurang dari 6 (enam) tahun buku berturut-turut perusahaan mengganti KAP atau 
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kurang dari 3 (tiga) tahun berturut-turut perusahaan mengganti Akuntan Publik, 

maka pergantian ini bersifat sukarela (voluntary). Sehingga, voluntary auditor 

switching adalah perpindahan KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan 

yang tidak disebabkan oleh peraturan. Pergantian auditor secara sukarela akan 

mengakibatkan timbulnya pertanyaan stakeholder mengenai alasan perusahaan 

melakukan pergantian auditor ketika tidak terdapat peraturan yang 

mengharuskannya. Voluntary auditor switching yang dilakukan oleh perusahaan  

dapat dikarenakan perusahaan menganggap bahwa opini audit yang diberikan 

oleh auditor atau KAP terdahulu tidak memberikan kredibilitas yang cukup bagi 

para penggunanya, adanya ketidaksepakatan kebijakan akuntansi manajemen 

dengan auditor, atau adanya biaya audit yang tinggi.   

Terdapat kasus yang terjadi pada Toshiba yang erat kaitannya dengan 

urgensi dilakukannya pergantian auditor. Pada tahun 2016, Toshiba 

mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan mencatat kerugian sebesar 

USD 6 milyar atau setara dengan Rp 81,5 triliun. Faktor terpuruknya perusahaan 

asal Jepang itu dikarenakan adanya skandal akuntansi dimana petinggi Toshiba 

menggelembungkan keuntungan perusahaan sejak tahun 2008 hingga 2014. 

Jumlah keuntungan operasional palsu yang dilaporkan Toshiba dalam rentang 

waktu itu adalah USD 1,2 milyar (detik.com). Ernst and Young, sebagai auditor 

Toshiba kala itu, ditegur oleh pemerintah Jepang mengenai praktik audit-nya yang 

gagal dalam mendeteksi adanya fraud (ft.com). Ernst and Young harus membayar 

denda sebesar $17,4 milyar dan tidak diperbolehkan untuk menerima kontrak 

bisnis yang baru selama tiga bulan mulai dari Januari 2016 oleh Financial Service 
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Agency (FSA). Setelah skandal ini, Toshiba mengganti auditor-nya menjadi 

PricewaterhouseCooper Aarata (reuters.com). Pergantian KAP yang dilakukan 

oleh Toshiba ini bersifat voluntary karena tidak terdapat peraturan di Jepang 

mengenai kewajiban melakukan pergantian auditor atau KAP. 

Penelitian mengenai voluntary auditor switching ini penting untuk diteliti 

karena faktor – faktor yang menyebabkan pergantian dapat berasal dari internal 

maupun eksternal perusahaan. Pergantian auditor, selain dikarenakan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain 

sehingga secara sukarela perusahaan beralih ke KAP lain, walaupun perikatan 

antara perusahaan dan KAP belum mencapai 6 (enam) tahun berturut-turut atau 

perikatan dengan Akuntan Publik belum mencapai 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

Dalam penelitian ini, terdapat lima faktor yang diprediksi sebagai penyebab 

terjadinya voluntary auditor switching, yang terdiri dari tiga faktor internal dan 

dua faktor eksternal. Tiga faktor internal tersebut adalah ukuran perusahaan, 

pergantian dewan komisaris dan financial distress, sedangkan dua faktor eksternal 

yang diprediksi menjadi penyebab terjadinya voluntary auditor switching adalah 

opini audit tahun sebelumnya, dan ukuran KAP. 

Hasil empiris dari penelitian voluntary auditor switching pun berbeda-

beda, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013). 

Penelitian mereka menyimpulkan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan 

klien berpengaruh terhadap voluntary auditor switching, sedangkan opini audit 

dan pergantian manajemen tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan 

Astika (2013), menyimpulkan bahwa pergantian manajemen dan kesulitan 
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keuangan mempengaruhi voluntary auditor switching, sedangkan opini dan 

ukuran KAP tidak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor apa 

yang sebenarnya mempengaruhi pergantian auditor pada perusahaan di Indonesia 

menarik untuk diteliti, sehingga motivasi lain untuk melakukan penelitian ini 

adalah untuk melakukan pengujian ulang terhadap konsistensi hasil dari penelitian 

sebelumnya pada kondisi pasar modal dan periode yang berbeda. 

Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor  

atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan 

atas kewajaran atas suatu laporan keuangan perusahaan (Pawitri dan Yadnyana, 

2015). Dalam PSA No. 29 SA seksi 508 (IAPI, 2013), terdapat lima jenis opini, 

yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar 

dengan paragraf penjelas (unqualified opinion with explanatory language), 

pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar 

(adverse opinion), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of 

opinion). Opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika laporan 

keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Opini auditor terhadap laporan keuangan perusahaan dapat 

mempengaruhi reputasi perusahaan serta keputusan ekonomi para pengguna 

laporan keuangan, contohnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian pada laporan keuangan karena hal ini menggambarkan bahwa 

laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material. Jika auditor 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan cenderung untuk tidak 
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melakukan voluntary auditor switching ke KAP lain. Penelitian yang dilakukan 

oleh Putra (2014) memberikan bukti empiris bahwa opini auditor berpengaruh 

terhadap voluntary auditor switching. Akan tetapi, hasil ini tidak didukung oleh 

hasil penelitian oleh Juliantari dan Rasmini (2013), dimana mereka tidak berhasil 

membuktikan bahwa opini audit mempengaruhi voluntary auditor switching. 

Voluntary auditor switching juga dapat disebabkan oleh ukuran KAP. 

Ukuran KAP dapat dibagi menjadi dua, KAP big four serta KAP non big four. 

KAP big four memiliki sumber dana yang lebih besar dibandingkan KAP non big 

four untuk akses terhadap isu dan perkembangan terbaru mengenai akuntansi dan 

audit yang lebih baik, memiliki kualifikasi yang ketat untuk menerima seseorang 

untuk menjadi auditor di KAP tersebut dan selalu mengadakan pelatihan secara 

berkala. Sehingga, KAP big four  memiliki informasi dan pengetahuan yang up-

to-date mengenai perkembangan akuntansi dan memiliki kredibilitas yang tinggi 

dalam melakukan audit. Perusahaan akan menjalin perikatan dengan KAP dengan 

kredibilitas yang tinggi guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya, 

terutama untuk perusahaan-perusahaan go public karena terkait dengan 

pertanggungjawabannya kepada stakeholder. Selain itu, ketergantungan KAP big 

four terhadap klien relatif lebih kecil dibandingkan KAP non big four karena KAP 

big four memiliki jumlah klien yang lebih besar, sehingga dapat mempertahankan 

independensinya. Dapat disimpulkan, perusahaan yang memiliki perikatan dengan 

KAP big four untuk meng-audit laporan keuangannya akan mengurangi 

kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan voluntary auditor switching. 

Penelitian oleh Juliantari dan Rasmini (2013) berhasil membuktikan pengaruh 
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ukuran KAP terhadap voluntary auditor switching, sedangkan hal ini tidak 

berhasil dibuktikan dari hasil penelitian oleh Wijaya dan Rasmini (2015).  

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset. Aset 

(assets) adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, yang akan 

digunakan (dimanfaatkan atau dikonsumsi) oleh perusahaan (Hery, 2016). 

Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan dapat mengindikasikan bahwa 

bisnis perusahaan tersebut bertumbuh. Sehingga, dibutuhkan tim auditor yang 

memiliki lebih banyak anggota untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. 

Dengan banyaknya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, KAP big four 

dapat mengakomodir kebutuhan ini. Oleh sebab itu, dengan semakin besarnya 

ukuran perusahaan akan meningkatkan kecenderungan perusahaan tersebut untuk 

melakukan voluntary auditor switching ke KAP yang lebih besar dengan sumber 

daya yang lebih memadai. Hasil penelitian dari Juliantari dan Rasmini (2013) 

berhasil membuktikan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan klien terhadap 

voluntary auditor switching. Namun, penelitian oleh Wijaya dan Rasmini (2015) 

tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh antara kedua hal tersebut. 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat diberhentikan dan 

diganti anggotanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan 

anggaran dasar masing-masing perusahaan atau berhenti atas kemauan sendiri. 

Pergantian dewan komisaris adalah perubahan susunan dalam dewan komisaris 

baik sebagian maupun seluruhnya. Dewan komisaris memiliki kewenangan di 
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mana salah satunya adalah untuk memberikan rekomendasi mengenai pemilihan 

auditor eksternal yang akan meng-audit perusahaan yang nantinya rekomendasi 

tersebut akan dipertimbangkan dalam RUPS. Perusahaan yang melakukan 

pergantian dewan komisaris akan diikuti dengan perubahan kebijakan dalam 

pemilihan auditor eksternal, sehingga meningkatkan kecenderungan perusahaan 

tersebut untuk melakukan voluntary auditor switching. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pawitri dan Yadnyana (2015) memberikan bukti empiris bahwa pergantian 

dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap voluntary auditor switching. 

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyimpulkan 

bahwa pergantian komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

voluntary auditor switching. 

Kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami oleh suatu 

perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Dalam penelitian ini, 

financial distress diukur dengan menggunakan model prediksi revised Altman’s 

Z-score. Semakin rendah Z-score, maka perusahaan berpotensial untuk 

mengalami kebangkrutan., sehingga dapat menyebabkan kepercayaan para 

pengguna laporan keuangan menurun. Para pengguna laporan keuangan akan ragu 

untuk menjalin perikatan dengan perusahaan yang berpotensi untuk mengalami 

kebangkrutan ini dikarenakan terdapat keraguan mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan. Sehingga, perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan 

membutuhkan KAP yang dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya 

untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Sehingga, semakin rendah Z-
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score suatu perusahaan, akan meningkatkan kecenderungan perusahaan tersebut 

untuk melakukan voluntary auditor switching. Pengaruh antara financial distress 

dengan voluntary auditor switching berhasil dibuktikan oleh Pratini dan Astika 

(2013), namun tidak berhasil dibuktikan oleh Wijaya dan Rasmini (2015).   

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Wijaya dan Rasmini (2015) dengan perbandingan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan opini audit tahun sebelumnya (Juliantari dan 

Rasmini, 2013) sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian 

Wijaya dan Rasmini (2015) menggunakan variabel opini going concern. 

2. Penelitian ini menambahkan pergantian dewan komisaris (Pawitri dan 

Yadyana, 2015) sebagai variabel independen. 

3. Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen audit fee, karena tidak 

tersedianya data yang memenuhi untuk penggunaan variabel ini. 

4. Penelitian ini memproksikan variabel financial distress dengan menggunakan 

Revised Altman’s Z-Score (Anjum, 2012), sedangkan dalam penelitian 

Wijaya dan Rasmini (2015) memproksikan financial distress dengan DER 

(Debt to Equity Ratio). 

5. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2015, sedangkan dalam 

penelitian Wijaya dan Rasmini (2015) menggunakan perusahaan yang tercatat 

pada BEI pada tahun 2008-2013 sebagai sampel. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP, Ukuran 
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Perusahaan,  Pergantian Dewan Komisaris dan Financial Distress terhadap 

Voluntary Auditor Switching (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)”. 

 

1.2  Batasan Masalah 

Variabel yang dipilih untuk penelitian ini adalah voluntary auditor switching 

sebagai dependen, dan opini audit tahun sebelumnya, ukuran KAP (KAP big four 

dan KAP non big four), ukuran perusahaan dengan proksi logaritma natural total 

aset, pergantian dewan komisaris, dan financial distress yang diukur dengan 

menggunakan revised Altman’s Z-score sebagai variabel independen. Objek yang 

akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-

2015. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap voluntary 

auditor switching? 

2. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap voluntary auditor 

switching? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap voluntary auditor 

switching? 
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4. Apakah pergantian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap voluntary 

auditor switching? 

5. Apakah financial distress berpengaruh negatif terhadap voluntary auditor 

switching? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh negatif antara opini audit tahun sebelumnya terhadap voluntary 

auditor switching. 

2. Pengaruh negatif antara ukuran KAP terhadap voluntary auditor switching. 

3. Pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap voluntary auditor 

switching. 

4. Pengaruh positif antara pergantian dewan komisaris terhadap voluntary 

auditor switching. 

5. Pengaruh negatif antara financial distress terhadap voluntary auditor 

switching. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Regulator 

Menjadi sumber untuk membuat dan mengembangkan peraturan terkait dengan 

pergantian auditor. 
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2. Bagi Profesi Akuntan Publik 

Menjadi informasi bagi akuntan publik tentang praktik voluntary auditor 

switching yang dilakukan oleh auditee. 

3. Bagi Akademisi 

Memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan praktik audit di 

Indonesia, terutama mengenai voluntary auditor switching. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai voluntary auditor switching. 

5. Bagi Peneliti 

Menjadi pengalaman untuk melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan 

pengetahuan yang lebih luas dari hasil penelitian ini. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

BAB II  TELAAH LITERATUR 

Bab ini membahas mengenai laporan keuangan, teori agensi, audit, 

voluntary auditor switching, opini audit tahun sebelumnya, ukuran 

KAP, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, financial 

distress, serta peengaruh opini audit tahun sebelumnya, ukuran 
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KAP, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, financial distress 

terhadap voluntary auditor switching.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam rangka pembuktian penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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