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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai statistik deksriptif dari 

penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AuditorSwitch 145 ,00 1,00 ,1241 ,33088 

ManChanges 145 ,00 1,00 ,4897 ,50163 

FinaDistress 145 1,00 4,00 2,7931 ,96391 

Tenure 145 1,00 6,00 3,9310 1,50303 

Reputasi 145 ,00 1,00 ,5034 ,50172 

Ukuran 145 8,96 14,34 12,6142 ,66001 

KondisiFinansial 145 -,31 28,13 2,2341 4,37286 

ROA 145 -,15 15,48 ,1932 1,28084 

Growth 145 -1,00 3,25 ,1570 ,34795 

Valid N (listwise) 145     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata dari 145 

observasi pada penelitian ini  auditor switching (AS) memiliki rata-rata 

sebesar 0.1241 artinya sebagian besar sampel pada penelitian ini tidak 

melakukan auditor switch. Hal ini berarti perusahaan merasa sudah cocok 

dengan KAP atau auditor yang mengauditnya sehingga tidak melakukan 

pergantian auditor.   
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Untuk management changes (MC) rata-ratanya 0.4897 artinya 

sebagian besar sampel cenderung tidak melakukan pergantian manajemen.  

Hal ini disebabkan karena perusahaan merasa telah cocok dengan pengelolaan 

manajemennya saat ini sehingga tidak sering melakukan pergantian 

manajemen.  

Financial distress merupakan tingkat kesulitan keuangan yang 

dialami oleh sebuah perusahaan. Pada penelitian ini diukur dengan  rating atau 

peringkat hutang perusahaan. FD atau financial distress rata-ratanya 2,7931 

artinya kondisi hutang perusahaan mengalami tekanan dan cukup tinggi 

karena mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya sehingga 

memperoleh nilai peringkat 2,7931 dari total maksimal 6.  

 Untuk variabel audit tenure (AT) rata-ratanya 3.9310 artinya audit 

tenure rata-rata sampel pada penelitian ini berkisar 3 tahun. Hal ini sesuai 

dengan peraturan dari Bapepam Nomor X.K.2, yang menyatakan bahwa  

pergantian dilakukan maksimal 3 tahun.  

Untuk variabel Reputasi Auditor (RA) memperoleh nilai rata-rata 

0,5034 serta deviasi standar 0,50172 Artinya sampel pada perusahaan 

penelitian ini cenderung diaudit oleh KAP non Big Four. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan sampel penelitian ini memiliki kecenderungan diaudit oleh 

KAP non Big Four dan bukan KAP Big Four.  

UPK  rata-ratanya 12,6142 artinya rata-rata logaritma natural total 

aset perusahaan sampel sebesar 12.0749. Nilai standard deviasi sebesar 
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0,66001 yang nilainya lebih kecil daripada nilai rata-rata, menunjukan bahwa 

datanya kurang bervasiasi.  

Kondisi keuangan merupakan seberapa baik kondisi keuangan 

perusahaan. Pada penelitian ini diukur dengan perbandingan antara arus kas 

operasi dengan hutang jangka panjang perusahaan. Dari hasil statistik 

deskriptif diperoleh nilai Kondisi Finansial (KF) rata-ratanya sebesar   2,2341 

artinya perbandingan antara arus kas operasi dengan hutang jangka panjang 

2,2341 kalinya. Nilai standar deviasi sebesar  4,37286 yang lebih besar 

daripada nilai rata-rata menunjukkan datanya  bervariasi. Jadi rata-rata 

perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki arus kas operasi yang efektif 

untuk menghasilkan hutang jangka panjangnya 4,37286 kali.  

ROA merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan 

total asetnya. Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa nilai ROA rata-

ratanya sebesar 0,1932 artinya rata-rata perusahaan sampel pada penelitian ini 

memiliki perbandingan laba bersih dengan total aset sebesar 19,32%.  Jadi 

aset perusahaan efektif untuk menghasilkan laba bersih sebesar 19,32%.  

Growth merupakan pertumbuhan penjualan perusahaan. Variabel 

growth rata-ratanya sebesar 0,1570 artinya perusahaan cenderung mengalami 

peningkatan penjualan daripada tahun sebelumnya. Jadi perusahaan pada 

sampel penelitian ini mengalami peningkatan penjualan 0,1570 kali 

dibandingkan penjualan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan good news 

karena merupakan berita baik bagi investor dan perusahaan mengalami 

peningkatan penjualan dibandingkan periode atau tahun sebelumnya.  
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4.2. Pengujian Model Fit 

Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat 

dikatakan model dapat diterima jika nilai Hosmer dan Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test > 0,05. Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa 

besarnya nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit sebesar 

6,023 dengan probabilitas signifikansi 0,645 yang nilainya lebih kecil 

daripada  (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model fit. 

Tabel 4.2. Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test  

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,023 8 ,645 

 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

 

Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi 

logistic dapat dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Tabel Klasifikasi 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 
AuditorSwitch Percentage 

Correct 
 

,00 1,00 

Step 1 AuditorSwitch ,00 124 3 97,6 

1,00 13 5 27,8 

Overall Percentage   89,0 

a. The cut value is ,500 

 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 127 perusahaan yang 

termasuk non auditor switching sebanyak 124 perusahaan atau 97,6% 

yang secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini 

sebagai perusahaan yang termasuk non auditor switching. Sedangkan dari 

18 perusahaan yang termasuk auditor switching sebanyak 5 perusahaan 

dapat diprediksi dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi 

logistik (27,8%). Dengan demikian secara keseluruhan dari semua 

perusahaan hanya 89% yang dapat diprediksikan dengan tepat oleh model 

logistik ini. Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut 

mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil 

prediksi dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi 

yang baik. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan 

menggunakan -2log likehood.  Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.4. Tabel Iteration History -2 Log Likehood 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 112,352 -1,503 

2 108,838 -1,892 

3 108,776 -1,952 

4 108,776 -1,954 

5 108,776 -1,954 

                   Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

 

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL yaitu 

tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 112,352 setelah 

dimasukkannya 3 variabel baru maka nilai -2LogL turun menjadi 108,776 

dan setelah semua variabel dimasukkan menjadi 108,776 atau dengan kata 

lain terjadi penurunan sebesar 3,576. Hal ini berarti penambahan variabel 

independen dapat digunakan. 

Tabel 4.5. Nagelkerke R Square 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 77,792a ,192 ,365 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Untuk mengetahui besarnya variasi prediksi dari variable 

independen terhadap dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R 
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Square. Hal ini berarti diketahui bahwa dengan ukuran Nagelkerke R 

Square diperoleh 19,2% variasi auditor switching dapat diprediksi dari 

variabel independen. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan program 

SPSS (Stastistical Package for Social Science), dengan menggunakan alat 

analisis regresi logistik. Hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat 

terlihat sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Kesimpulan 

Step 1a ManChanges -,078 ,628 ,016 1 ,901 Ditolak 

FinaDistress -,111 ,322 ,118 1 ,731 Ditolak 

Tenure ,923 ,223 17,185 1 ,000 Diterima 

Reputasi -,377 ,708 ,284 1 ,594 Ditolak 

Ukuran -,094 ,729 ,017 1 ,897 Ditolak 

KondisiFinansial ,065 ,057 1,263 1 ,261 Ditolak 

ROA -,232 ,359 ,417 1 ,519 Ditolak 

Growth -1,070 1,270 ,710 1 ,399 Ditolak 

Constant 2,652 9,288 ,082 1 ,775 Ditolak 

a. Variable(s) entered on step 1: ManChanges, FinaDistress, Tenure, Reputasi, Ukuran, KondisiFinansial, ROA, 

Growth. 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah  

Hasil pengujian regresi dapat ditunjukkan sebagai berikut : 
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Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

management changes terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 

0,901/2= 0,4505 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar -

0,078, maka tidak signifikan pada level 5% dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan  Management Change (pergantian manajemen) tidak 

berpengaruh terhadap Auditor Switching. 

Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

financial distress  terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 

0,731/2= 0,3655 > 0.05 dan nilai beta sebesar -0,111, maka signifikan 

pada level 5% dan H2 ditolak. Artinya financial distress  berpengaruh 

positif signifikan terhadap Auditor Switch. 

Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

audit tenure  terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 

0,000/2=0,000 < 0.05 dan nilai beta sebesar 0,923, maka signifikan pada 

level 5% dan H3 diterima. Artinya Audit Tenure (masa perikatan audit) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Auditor Switch. 

Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif 

reputasi auditor  terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 
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0,594/2= 0,297 dan memiliki beta dengan koefisien sebesar -0,377 maka 

tidak signifikan pada level 5% dan H4 ditolak. Hal ini menunjukkan 

reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap Auditor Switching. 

Hipotesis 5 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif 

ukuran perusahaan klien  terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 

0,897/2= 0,4485 > 0.05, maka tidak signifikan pada level 5% dan H5 

ditolak. Artinya  ukuran perusahaan klien  tidak berpengaruh  signifikan 

terhadap Auditor Switching. 

Hipotesis 6 

Hipotesis 6 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif 

kondisi finansial  terhadap auditor switching. Nilai p-value sebesar 

0,261/2= 0,1305 > 0.05, maka tidak signifikan pada level 5% dan H6 

ditolak. Artinya  kondisi finansial tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

Auditor Switching. 

Variabel kontrol 

 ROA memperoleh nilai signifikansi diatas 0.05 artinya variabel 

kontrol ROA tidak dapat menjadi variabel kontrol yang mempengaruhi 

variabel independen terhadap dependen. 

Growth memperoleh nilai signifikansi diatas 0.05 artinya variabel 

kontrol growth tidak dapat menjadi variabel kontrol yang mempengaruhi 

variabel independen terhadap dependen. 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Management Changes terhadap Auditor Switching  

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa  H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan Management Change (pergantian manajemen) tidak 

berpengaruh positif terhadap Auditor Switching. Artinya Management 

Change (pergantian manajemen) tidak berpengaruh terhadap Auditor 

Switching dalam sebuah perusahaan.  

Dalam penelitian  ini perubahan kontrak diproksikan pada kontrak 

yang dijelaskan sebagai adanya perubahan struktur manajemen seperti 

pergantian presiden, CEO, direktur keuangan perusahaan. Manajemen 

baru cenderung membuat kebijakan baru yang dapat menunjang program 

kerja mereka. Salah satunya dengan melakukan perpindahan ke KAP lain. 

Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan 

pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma, 

2008).  Manajemen baru tentunya memiliki visi dan misi yang baru 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Manajemen baru lebih mungkin untuk memperkerjakan auditor baru untuk 

merevisi program kerja lama. Manajemen memerlukan auditor yang lebih 

berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang 

cepat.  Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengganti auditornya.  Apabila perusahaan melakukan pergantian 

manajemen atau adanya management change maka akan muncul 
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kecenderungan perbedaan visi misi serta perspektif dari manajemen baru 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi auditor switching.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang Febriana (2011) 

menyimpulkan bahwa Management changes tidak berpengaruh terhadap 

Auditor Switching. Jadi dengan perubahan manajemen di dalam 

perusahaan tidak menjamin akan melakukan pergantian manajemen. 

4.4.2. Pengaruh Financial Distress terhadap Auditor Switching  

Dari hasil pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa  H2 ditolak. Artinya Financial Distress (kesulitan keuangan) tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap Auditor Switch. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa kondisi financial distress tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching.  

Alasan ditolaknya hipotesis  ini  karena kondisi financial distress 

merupakan kondisi dimana perusahaan dalam kondisi keuangan tertekan. 

Tetapi hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan financial distress 

berhubungan atau berpengaruh terhadap auditor switching. Hal ini 

disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan baik maupun buruk,  

auditor hanya sebagai pihak eksternal hanya bertindak sebagai penilai 

sehingga baik buruknya kondisi financial distress sebuah perusahaan tidak 

akan berdampak pada auditor switching.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Meryani dan Mimba  (2013) yang menyatakan bahwa financial 
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distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Jadi baik buruknya 

kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap perpindahan 

auditor karena perpindahan auditor perusahaan dipengaruhi oleh hubungan 

dengan pihak perusahaan bukan kondisi perusahaan itu sendiri.  

4.4.3. Pengaruh Audit Tenure terhadap Auditor Switching  

Berdasarkan pada hasil penguji hipotesis 3 dalam penelitian ini 

diketahui bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan Audit Tenure (masa 

perikatan audit) berpengaruh positif terhadap Auditor Switching. Audit 

tenure menunjukkan lama hubungan auditor dengan perusahaan klien. 

Apabila semakin tinggi audit tenure mengindikasikan bahwa klien telah 

berhubungan lama dengan auditor sehingga hal ini akan berpengaruh 

terhadap objektivitasnya dalam melakukan audit pada perusahaan tersebut 

dan berdampak pada berpindahnya ke auditor lain.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin lama audit tenure 

berpengaruh terhadap semakin tinggi kemungkinan audit switching karena 

semakin lama hubungan klien dengan auditor dan merasa ada masalah  

maka akan menyebabkan untuk berpindah pada auditor lainnya. Audit 

tenure adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Lamanya audit tenure 

dengan klien, Shockley (1981), menyatakan bahwa seorang partner yang 

memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu 

dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap independensi auditor. Karena semakin lama hubungan 
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auditor dengan klien akan menyebabkan timbulnya ikatan emosional yang 

cukup kuat dan jika hal ini terjadi, maka seorang auditor yang seharusnya 

bersikap independen dalam memberikan opininya menjadi cenderung 

tidak independen. Sinason et al. (2001) menemukan panjang masa 

perikatan audit secara positif dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. 

Dengan kata lain bahwa perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti 

Big 4 akan memiliki masa perikatan audit yang panjang dibandingkan 

perusahaan audit yang kecil seperti non Big 4. Perbedaan panjang masa 

perikatan audit antara kedua jenis perusahaan audit tersebut dapat 11 

mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang. Berdasarkan 

argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa perikatan 

audit (audit tenure) maka semakin besar perusahaan untuk melakukan 

auditor switching.  

Hasil penelitian ini  sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh   Nabila (2011) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara 

audit tenure terhadap auditor switching.  Apabila semakin tinggi tenure 

audit mengindikasikan bahwa klien telah berhubungan lama dengan 

auditor sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap objektivitasnya dalam 

melakukan audit pada perusahaan tersebut dan berdampak pada 

berpindahnya ke auditor lain.  

4.4.4. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Auditor Switching  

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis 4 dalam penelitian ini 

diperoleh hasil bahwa H4 ditolak. Artinya reputasi auditor tidak 
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berpengaruh  signifikan terhadap Auditor Switching. Jadi reputasi auditor 

baik maupun buruk tidak berpengaruh signifikan terhadap Auditor 

Switching. Menurut DeAngelo, 1981 dalam Joher et.al., 2000 KAP yang 

lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk mendeteksi dan 

mengungkapkan kesalahan pelaporan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Karena KAP big four lebih besar dari pesaingnya, mereka memiliki 

kualitas yang lebih tinggi. Auditor yang berkualitas tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan 

yang tinggi pula. Atas kualitas pengauditannya yang tinggi, auditor akan 

dihargai dalam bentuk premium harga oleh klien. Pemakaian KAP yang 

profesional atau berkualitas akan diinterpretasikan oleh investor, bahwa 

perusahaan mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai 

prospeknya di masa mendatang.  

Tetapi hasil penelitian ini membuktikan bahwa reputasi auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching berarti 

perusahaan klien tidak memandang reputasi auditor hal atau faktor utama 

pilihan mereka dalam memilih auditor, tetapi lebih kepada kecocokan 

diantara mereka.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nabila (2011) yang 

menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Jadi reputasi auditor baik masuk dalam kategori big four 

maupun non big four, para auditor tersebut tetap akan menjalankan 

tugasnya sesuai prosedur. KAP Big Four maupun non Big Four berusaha 
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untuk menjaga citra pekerjaan mereka di mata publik sehingga bekerja 

secara profesional maka dengan demikian dapat dikatakan ukuran 

perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching.  sehingga 

reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

 

4.4.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien terhadap Auditor Switching  

Dari hasil pengujian hipotesis 5 dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa   ukuran perusahaan klien  tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

Auditor Switching. Ukuran perusahaan klien menunjukkan skala usaha 

perusahaan apakah termasuk dalam skala usaha kecil atau besar. Jika 

auditor hanya memberikan jasa kepada klien satu atau beberapa kali, 

mungkin sumbangan fee yang dibayarkan klien terhadap penghasilan total 

auditor tidak akan material. Namun, jika pemberian jasa tersebut 

dilakukan dalam jangka panjang, apalagi jika ukuran perusahaan klien 

besar, maka tidak mustahil auditor akan kehilangan potensi penghasilan 

yang cukup signifikan seandainya mereka tidak bisa mempertahankan 

klien tersebut. Sehingga tidak heran jika sebagian kantor akuntan memiliki 

hubungan yang panjang dengan klien mereka. Semakin panjang hubungan, 

semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari klien, dan semakin besar 

probabilitas auditor akan dependen terhadap kliennya sehingga berdampak 

pada penurunan auditor switching. 

Tetapi hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikannya, artinya 

semakin besar maupun kecil ukuran perusahaan klien tidak 
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mempengaruhinya untuk melakukan auditor switching, tetapi lebih kepada 

kecocokan antara klien dan auditor. Jadi meskipun perusahaan besar 

maupun kecil skala nya tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

Perusahaan besar tidak menjamin akan menggunakan KAP big four dan 

sebaliknya perusahaan kecil tidak menjamin selalu menggunakan KAP 

non big four. Maka ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. 

Hasil penelitian ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nabila (2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien tidak 

berpengaruh terhadap auditor switching. Perusahaan dengan skala besar 

maupun kecil tetap auditor akan menjalankan prosedur audit yang sama 

sehingga tidak berpengaruh terhadap auditor switching. 

4.4.6. Pengaruh Kondisi Finansial terhadap Auditor Switching  

Dari hasil pengujian hipotesis 6 dalam penelitian ini diketahui 

bahwa  H6 ditolak. Hal ini menunjukkan  kondisi finansial berpengaruh 

positif terhadap auditor switching. Kondisi keuangan perusahaan 

menunjukkan seberapa baik kondisi keuangan perusahaan apakah 

mengalami banyak transaksi yang disinyalir arus kas operasi tinggi 

sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang perusahaan yang 

bersangkutan. Pada penelitian ini diukur dengan perbandingan antara arus 

kas operasi dengan hutang jangka panjang perusahaan. Jadi apabila 

kondisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi baik dalam arti arus 

kas operasional tinggi berarti perusahaan aktif dan ini mengindikasikan 
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banyaknya transaksi yang dialami perusahaan, kinerja baik dan dapat 

digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Dengan demikian menjadi 

berita baik bagi investor, dan dapat dikatakan adanya pengaruh negatif 

terhadap auditor switching karena perusahaan akan terus mempertahankan 

auditor yang saat ini digunakannya karena kinerjanya baik. 

Tetapi hasil penelitian ini membuktikan sebaliknya bahwa kondisi 

finansial tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Jadi semakin baik 

atau buruknya kondisi finansial tidak berpengaruh terhadap auditor 

switching. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nabila (2011) 

yang menyimpulkan bahwa kondisi finansial berpengaruh positif terhadap 

auditor switching. Kondisi keuangan perusahaan menunjukkan seberapa 

baik kondisi keuangan perusahaan apakah mengalami banyak transaksi 

yang disinyalir arus kas operasi tinggi sehingga dapat digunakan untuk 

membayar hutang perusahaan yang bersangkutan.  Pada penelitian ini 

diukur dengan perbandingan antara arus kas operasi dengan hutang jangka 

panjang perusahaan. Jadi apabila kondisi keuangan perusahaan berada 

dalam kondisi baik dalam arti arus kas operasional tinggi berarti 

perusahaan aktif dan ini mengindikasikan banyaknya transaksi yang 

dialami perusahaan, kinerja baik dan dapat digunakan untuk membayar 

hutang perusahaan. Dengan demikian menjadi berita baik bagi investor, 

dan dapat dikatakan adanya pengaruh negatif terhadap auditor switching 

karena perusahaan akan terus mempertahankan auditor yang saat ini 

digunakannya karena kinerjanya baik. 


