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BAB II 

KERANGKA-TEORETIS-DAN-PERUMUSAN-HIPOTESIS 

2.1 Pergantian Auditor 

Pergantian auditor adalah auditor maupun Kantor Akuntan Publik yang 

melakukan penugasaan audit pada suatu perusahaan. Pergantian auditor bisa 

memengaruhi sikap independensi auditor dan mampu menurunkan kredibilitas 

laporan keuangan yang diaudit (Woo & Koh, 2001). Pergantian auditor adalah 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berganti auditor yang dikarenakan 

adanya kewajiban sirkulasi audit. Kewajiban sirkulasi tersebut bertujuan untuk 

memperkuat sikap independensi auditor yang merupakan dasar primer dalam 

melakukan audit di perusahaan klien.  

Independensi auditor dianggap sebagai salah satu prinsip penting 

pekerjaan auditor. Jika auditor tidak dapat mempertahankan prinsip independensi, 

maka nilai laporan keuangan yang diaudit menurun dan mengakibatkan keraguan 

dalam kegiatan investasi di pasar modal (Meigs, Larsen, & Meigs, 1974). Nilai 

laporan keuangan yang diaudit tergantung pada asumsi bahwa auditor tidak 

bergantung pada klien.  

Menurut Zadeh dan Roohi (2010) mengatakan bahwa sebuah perseroan 

melakukan pergantian audit memiliki beberapa alasan, yakni memerlukan kualitas 

audit yang bagus, terjadinya pergantian pemegang saham atau manajemen, 

memiliki perbedaan opini pada teknik dalam menyajikan laporan keuangan atau 

peraturan akuntansi yang dijalankan auditor dengan klien, terdapat perjanjian yang 

kurang didalam persoalan finansial pada perseroan serta biaya audit. Situasi ini bisa 

mengakibatkan perseroan melaksanakan pergantian audit dengan tujuan mencapai 

target audit. 

Nazri, Smith, & Ismail, (2012) mengindikasikan bahwasannya sebuah 

perseroan mengekspansi bisnis, mengalami peningkatan yang besar, melakukan 

akuisisi pada anak perseroan jadi kemungkinan untuk perseroraan akan 

melaksanakan upward switching dimana sebuah perseroan memerlukan KAP yang 

memiliki kualitas baik. Biaya akan semakin tingkat jika ringkat risiko pada klien 

semakin tinggi (Suyono, Yi, & Riswan, 2013). Hal ini yang mengakibatkan suatu 
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perseroan melaksanakan downward switching untuk menjalankan KAP yang 

biayanya lebih rendah. 

 

2.2 Model-Penelitian-Terdahulu 

  Berbagai negara melakukan penelitian mengenai pergantian auditor 

seperti penelitian yang dilakukan di negara benua Asia di China (Tu, 2012), 

Malaysia (Ismail, Aliahmed, Nassir, & Hamid, 2008), Singapura (Woo & Koh, 

2001), Indonesia (AlAzhar L, 2015), Iran (Zadeh & Roohi, 2010) dan Bahrain 

(Khasanah & Nahumury, 2013). Ada beberapa penelitian yang di lakukan di luar 

benua Asia yaitu, Zimbabwe (Nyakuwanika, 2014), Nigeria (Aroh, Odum, & 

Odum, 2017) dan Portugis (Heliodoro, Carreira, & Lopes, 2016). 

  Perubahan manajemen, opini audit digunakan oleh penulis dalam 

penelitiannya. Chow dan Rice (1982), Firth (1999), Sainty, Taylor, dan Williams 

(2002), Davidson, Jiraporn, dan Dadalt (2006), Chan, Lin dan Mo (2006), Kusrina 

(2008), Chadegani et al.  (2011), Tu (2012) menggunakan kedua variabel tersebut 

dalam penelitian sebelumnya. Woo dan Koh (2001) dan  Joher, Ali, Shamsher, dan 

Ariff, (2000), Ismail et al. (2008) menambahkan variabel leverage. Berbeda dengan 

Calderon dan Ofobike (2007) hanya melibatkan opini audit pada penelitiannya. 

Sedangkan penelitian Trisnawati dan Wijaya (2009) melibatkan variabel leverage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Faktor-Faktor yang Terkait dengan Perubahan 

Auditor: Sebuah Studi di Singapura 
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Ukuran KAP digunakan penulis sebagai salah satu variabel independen 

penelitiannya. Peneliti sebelumnya seperti Hudaib dan Cooke (2006), Zadeh dan 

Roohi (2010), Sriram (2011), Khasanah dan Nahumury (2013), Suyono et al. 

(2013), Nyakuwanika (2014) dan Aroh et al. (2017) melibatkan ukuran KAP dalam 

penelitiannya.  

Pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan klien digunakan oleh 

penulis sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Nasser, Wahid, Nazri, & 

Hudaib (2006), Landsman, Nelson, dan Rountree (2009), Lopez dan Peters (2011), 

Skinner dan Srinivasan (2012), dan Feng (2013) menggunakan kedua variabel 

tersebut dalam penelitian mereka. Sedangkan Francis & Wilson (1988) 

menggunakan kedua variabel dengan menambah leverage. Nazri, Smith, dan Ismail 

(2012) menggunakan variabel pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan 

klien juga menambahkan variabel kompleksitas perusaaahan pada penelitiannya. 

Feng (2013) hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan klien dengan 

tambahan leverage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Faktor-faktor yang Memengaruhi Perubahaan 

Auditor: Bukti dari Malaysia 

  Keterlambatan audit juga termasuk dalam penelitian penulis. Variabel 

tersebut digunakan pada penelitian Robbitasari dan Wiratmaja (2013), Pradipta dan 

Septiani (2014), Pawitri dan Yadnyana (2015), Arisudhana (2017), Kasih dan 

Puspitasari (2017), dan Susanto (2018). Lin dan Liu (2009) dan Yanan, Wen &  
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Jinzheng (2013) sama-sama memakai variabel ukuran perusahaan dan opini audit 

tetapi Lin dan Liu (2009) ada menambah variabel leverage.   

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Pergantian Auditor: Pergantian Manajemen, Opini 

Wajar dengan Pengecualian, Keterlambatan Audit, Kesulitan Keuangan 

 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Independen-terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pergantian Auditor 

Pertumbuhan suatu perusahaan adalah kemampuan perusaahan dalam 

meningkatkan ukurannya. Menurut Prastiwi dan Wilsya (2009), pertumbuhan 

perusahaan adalah tingkat perubahan dalam kinerja perusahaan dan perubahan 

penjualan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Menurut Nazri et al. (2012) 

perusahaan yang sering melakukan kegiatan ekspansi akan mempunyai tingkat 

peningkatan perseroan yang tinggi akan mempunyai kemungkinan untuk 

membentuk tim manajemen baru serta akan merekrut lebih banyak tenaga kerja 

sehingga akan semakin sulit untuk mengontrol perusahaan.  

Pertumbuhan perusahaan juga ditandai dengan banyaknya desentralisasi 

sistem pengendalian keuangan, kompleksitas akuntansi dan volume transaksi 

sehingga memerlukan auditor yang lebih berkualitas untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan yang meningkat (Khasanah & Nahumury, 2013). Menurut Joher et al. 

(2000) perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat membutuhkan auditor yang 

memiliki kualitas yang bagus untuk melengkapi kebutuhan perusahaan sehingga 

jika kebutuhan perseroan tidak dapat dipenuhi maka perusahaan akan melalsanakan 

pergantian auditor.  

Pergantian Auditor 
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Dalam penelitian Prastiwi dan Wilsya (2009) terbukti bahwa pertumbuhan 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Pernyataan tersebut 

juga terbukti dalam penelitian dari Williams (1988), Francis dan Wilson (1988), 

Haskins dan Willams (1990), Joher et al. (2000), Ismail et al. (2008), Landsman et 

al. (2009), Nazri et al. (2012), dan Skinner dan Srinivasan (2012). 

 

2.3.2 Pengaruh-Ukuran-Perusahaan-Klien-terhadap-Pergantian Auditoro 

Nasser et al. (2006) mengatakan bahwasannya ukuran perusahaan ialah 

besarnya ukuran suatu perseroan yang diukur melalui total aset perseroan. Jumlah 

total aset semakin besar pada suatu perseroan menjelaskan semakin besar ukuran 

perseroan.  

Lin dan Liu (2009) memandang bahwa ukuran perusahaan yang besar 

cenderung menggunakan KAP kategori empat besar dan akan mempertahankan 

penggunaan KAP empat besar dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan audit 

perusahaan sehingga memiliki kemungkinan kecil untuk mengganti auditor. 

Haskins dan Williams, (1990) dan Krishnan (1994) mengatakan bahwa para 

analisis keuangan akan lebih memperhatikan dan mencurigai penyebab pergantian 

auditor yang dilaksanakan suatu perseroan besar sebelum jangka waktu perikatan 

berakhir dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan yang besar 

kemungkinan jarang melaksanakan pergantian auditor dibandingkan dengan 

perseroan yang berskala kecil. 

Penelitian Lin dan Liu (2009) menunjakkan bahwa ukuran perusahaan 

klien memliki pengaruh pada pergantian auditor. Penelitian tersebut juga didukung 

oleh penelitian Francis dan Wilson (1988), Sainty et al. (2002), Nasser et al. (2006), 

Landsman et al. (2009), Lopez dan Peters, (2011), Nazri et al. (2012), Feng (2013), 

Yanan et al. (2013), Nyakuwanika (2014). 

 

2.3.3 Pengaruh-Pergantian-Manajemen-terhadap Pergantian Auditor 

Perubahan manajemen perusahaan yang bisa diakibatkan oleh ketetapan 

RUPS atau direktur berhenti dikarenakan keinginan mereka sendiri (Damayanti & 

Sudarma, 2008). Banyak penelitian menunjukkan bahwa manajemen dapat 

memengaruhi keputusan pemilihan auditor dan memiliki motivasi untuk beralih 
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auditor untuk mengejar kepentingan diri mereka sendiri (Williams, 1988). Dengan 

adanya pengubahan dalam manajer dan direktur perusahaan, manajer baru dapat 

menentukan untuk beralih auditor dikarenakan mereka mempunyai kaitan dengan 

pekerjaan yang disukai dengan auditor lainnya (Williams, 1988), atau perusahaan 

mencari seorang auditor yang baik sehubung dengan penetapan mereka dan 

melakukan terapan akuntansi kebijakan (Schwartz & Menon, 1985). Manajemen 

baru akan menetapkan perusahaan audit yang cocok untuk masalah yang muncul. 

Namun, ada hasil yang tidak konsisten dalam studi sebelumnya mengenai 

hubungan antara perubahan manajemen dengan pergantian auditor.  

Hudaib dan Cooke (2005) mengindikasikan bahwasannya pergantian 

manajemen mempunyai pengaruh terhadap pergantian auditor. Pernyataan tersebut 

telah dibuktikan dari beberapa penelitian lainnya yaitu, Firth (1999), Joher et al. 

(2000), Woo dan Koh (2001), Hudaib dan Cooke (2005), Ismail et al. (2008), Zadeh 

dan Roohi (2010), Sinarwati, (2010), Susan dan Trisnawati, (2011), Nazri et al. 

(2012), Tu (2012), Nyakuwanika (2014), dan AlAzhar L (2015).  

 

2.3.4 Pengaruh Leverage terhadap Pergantian Auditor 

Leverage menurut Kwak et al. (2011) adalah suatu kondisi dimana 

perusahaan berada dalam kondisi rawan bangkrut yang diukur dengan 

perbandingan total kewajiban terhadap total aset. Khasanah & Nahumury (2013) 

berpendapat bahwa tingkat rasio total hutang terhadap total ekuitas yang aman 

adalah seratus persen. Rasio diatas seratus persen menunjukkan buruknya kinerja 

keuangan yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.  

Menurut Schwartz & Menon (1985), perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage tinggi cenderung akan melakukan pergantian auditor ke auditor yang lebih 

kecil karena perusahaan tidak mampu membayar biaya audit yang besar. Chan et 

al. (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi 

akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan opini selain wajar tanpa 

pengecualian.  

Tingginya tingkat leverage akan menaikan potensi kebangkrutan suatu 

perusahaan. Kondisi perusahaan yang rawan bangkrut biasanya meningkatkan 

evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor sehingga pada kondisi tersebut 
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perusahaan cenderung akan melakukan pergantian auditor (Trisnawati & Hansen, 

2009). Menurut Landsman et al., (2009), perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage tinggi akan memiliki risiko bisnis yang lebih besar. Risiko bisnis yang 

semakin besar akan menyebabkan auditor mengundurkan diri sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya pergantian auditor. 

  

2.3.5 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan-terhadap Pergantian Auditor 

Kompleksitas perusahaan bisa dilihat dari jumlah anak perusahaan yang 

milik induk perusahaan. Anak perusahaan ialah perseroan yang sahamnya sebagian 

punya perseroan lain dan perseroan yang mempunyai anak perusahaan ini ialah 

induk perusahaan.  

Perusahaan yang mempunyai banyak anak perusahaan biasanya akan 

makin kompleks dibandingkan dengan perseroan kecil. Ada beberapa penelitian 

yang membuktikan terdapat kaitan antara pergantian auditor dan kompleksitas 

perusahaan, yang berarti perseroan yang makin kompleks akan menetapkan auditor 

yang mempunyai kemampuan serta kualitas yang tinggi yaitu KAP Big 4 (Calderon 

dan Ofobike, 2008). Joher et al. (2000) mengatakan bahwasannya perseroan yang 

membeli anak perusahaan secara konstanta akan menjalankan ekspansi bisnis ke 

pasar akan melaksanakan pergantian auditor yang lebih cocok dalam memberikan 

jasa auditnya.  

Woo & Koh (2001) mengindikasikan bahwasannya sektor operasional 

perseroan dan jumlah anak perusahaan memiliki hubungan signifikan positif 

dengan pergantian auditor. Dalam penelitian Nazri et al. (2012) menandakan 

bahwasannya kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pergantian auditor. Anak perusahaan makin banyak maka makin tinggi probabilitas 

pergantian auditor dikarenakan perseroan mungkin akan mengganti ke auditor yang 

mempunyai keahlian untuk menghadapi perseroan yang kompleks.  

 

2.3.6 Pengaruh-Ukuran Perusahaan KAP-Terhadap Pergantian Auditor 

Ukuran perusahaan KAP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu KAP 

berafiliasi dengan Big Four perusahaan akuntansi dan tidak berafiliasi dengan Big 
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Four (Khasharmeh, 2015). Menurut IAPI 2010, KAP Big Four yang berafiliasi 

dengan KAP Indonesia sebagai berikut: 

1. KAP Osman Bing Satrio, Hans Tuanakotta Mustofa & Halim berafiliasi 

dengan Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte).  

2. KAP Haryanto Sahari, Tanudiredja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers (PWC). 

3. KAP Purwantono, Sarwako, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young 

(EY). 

4. KAP Sidharta, Widjaja berafiliasi Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

(KPMG). 

Kualitas audit dianggap sebagai faktor yang paling penting dari pilihan 

audit di pasar negara maju (Dupuch & Simunic, 1982). Perusahaan besar 

membutuhkan sumber daya (manusia dan teknis) yang banyak untuk melakukan 

pengauditan, biasanya disediakan oleh perusahaan audit besar (Dupuch & Simunic, 

1982). Teori audit menunjukkan bahwa premi audit-biaya yang dibebankan oleh 

perusahaan audit besar dapat dikaitkan dengan nama merek mereka atau reputasi 

yang lebih kuat karena memberikan layanan berkualitas yang berbeda kepada klien 

mereka (Ho & Wang, 2006). 

Carpenter dan Strawser (1971) menemukan bahwa perusahaan-

perusahaan yang go public mengubah perusahaan KAP kecil yang digunakan ke 

perusahaan KAP yang dikenal secara nasional. Ukuran dapat memberikan 

keuntungan kompetitif bagi perusahaan audit yang besar dan dikenal secara 

nasional untuk mencari klien baru. Penjamin emisi, broker dan komite audit sering 

merekomendasikan perusahaan audit besar karena adanya kepercayaan yang 

mereka tempatkan dalam laporan yang dihasilkan oleh perusahaan audit besar.  

Perusahaan audit kecil tidak dianggap mampu terpenuhi kebuthuan dalam 

perusahaan yang tergolong besar. (Mautsz & Sharaf, 1961) berpendapat bahwa 

sebuah perusahaan audit kecil mempunya potensi untuk lebih bergantung pada 

klien dibandingkan dengan perusahaan audit besar dikarenakan untuk perusahaan 

audit kecil satu klien membuat kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan 

perusahaan di satu sisi, dan perusahaan audit kecil biasanya akan mempunyai 
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hubungan dekat dengan klien, dan ini akan memengaruhi sifat independensi 

auditor. (Weiner, 2012) menguji keputusan perusahaan untuk mempertahankan 

atau mengganti auditor setelah penipuan perusahaan dan menemukan bahwa 

banyak kasus perusahaan memutuskan untuk beralih ke salah satu dari empat 

perusahaan besar. Adanya kecenderungan bahwa ketika klien menjadi lebih besar 

akan beralih ke auditor yang lebih berkualitas dari sebuah perusahaan audit besar. 

Willenborg, (1999) menyarankan bahwa perusahaan besar akan dipaksa 

untuk menyewa atau beralih ke perusahaan audit besar karena perusahaan besar 

biasanya lebih rumit dalam operasi sehingga diperlukan untuk mempekerjakan 

auditor dengan kemampuan yang lebih banyak yang terkait dengan perusahaan 

audit besar. Beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan yang kecil 

kemungkinan besar akan menerima opini wajar dengan pengecualian daripada 

perusahaan yang besar dan kemudian mengubah auditor (Gul, 1992). 

Woo dan Koh (2001) mengindikasikan bahwasannya ukuran KAP 

berpengaruh terhadap pergantian auditor. Dalam penelitian Nasser et al. (2006), 

Calderon dan Ofobike, (2008), Prastiwi dan Wilsya (2009), Trisnawati dan Wijaya 

(2009), Zadeh dan Roohi (2010), Sriram (2011), Chadegani et al. (2011), Susan dan 

Trisnawati (2011), Khasanah dan Nahumury (2013), Nyakuwanika (2014), dan 

Khasharmeh, (2015) juga dibuktikan adanya signifikansi negatif antara ukuran 

KAP dengan pergantian auditor. 

 

2.3.7 Pengaruh Opini Audit-Terhadap-Pergantian Auditor 

Opini audit ialah laporan yang diterbitkan oleh seorang akuntan publik 

yang menyatakan laporan keuangan aman dari salah nyaji material. Manajemen 

perusahaan pada umumnya memutuskan jenis dan kualitas informasi yang akan 

diberi ke pengguna laporan keuangan. Manajemen mengontrol akses auditor atas 

informasi dan personel organisasi dan memungkinkan manajemen untuk 

melaporkan informasi yang menyesatkan dan salah (Sriram, 2011). Manajemen 

secara alami lebih memilih untuk menerima opini "bersih" (Schwartz & Menon, 

1985). Manajer percaya bahwa menerima pendapat wajar dengan pengecualian 

dapat berdampak negatif terhadap harga sekuritas perusahaan dan persepsi 

pemegang saham dan lainnya tentang keandalan representasi keuangan manajemen. 
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Manajemen dapat mencoba memengaruhi auditor dengan mengancam untuk 

beralih ke auditor lain untuk menghindari pendapat wajar dengan pengecualian. 

Selain itu, klien yang menerima laporan audit “kurang bersih” cenderung beralih 

auditor (Chow & Rice, 1982).   

Khasharmeh, (2015) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap 

pergantian auditor. Pernyataan ini juga telah dibuktikan oleh Chow dan Rice 

(1982), Firth (1999), Woo dan Koh (2001), Hudaib dan Cooke (2005), Davidson et 

al. (2006), Landsman et al. (2009), Lin dan Liu (2009), Sriram (2011), Tu (2012),  

Heliodoro et al. (2015) dan Susanto (2018) yang menemukan adanya signifikansi 

positif antara opini audit dan pergantian auditor. 

 

2.3.8 Pengaruh Keterlambatan Audit terdahap Pergantian Auditor 

Keterlambatan audit ialah jangka waktu dalam menyelesaikan audit yang 

dikalkulasi dari tanggal tutup tahun buku sampai keluarnya laporan audit. 

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan audit sangat penting untuk 

perusahaan go public, supaya informasi dapat cepat didapatkan yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan. Kemudian keterlambatan laporan keuangan yang 

diumumkan dapat memengaruhi citra perusahaan di mata para investor. BAPEPAM 

menuntut bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI untuk segera menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit (Robbitasari & Wiratmaja, 2013). 

Kepercayaan para investor terhadap perusahaan menurun dikarenakan investor 

beranggapan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk 

kondisi kesehatan perusahaan. Penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015) 

memusatkan potensi variabel kompleksitas perusahaan berpengaruh besar terhadap 

pergantian auditor perusahaan yang telah diaudit. Gagasan ini dinunjukkan oleh 

beberapa penemuan penelitian dengan adanya signifikansi positif antara 

kompleksitas perushaan pada pergantian auditor (Arisudhana, 2017). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi 

dari penggabungan model penelitian yang digunakan oleh Nazri et al. (2012), 

Khasharmeh (2015) dan Susanto (2018). Penelitian ini menggunakan pertumbuhan 

Victoria Huang Kai Wen. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Audit dan Keterlambatan 
Audit Terhadap Pergantian Auditor. 
UIB Repository©2020



17 

 

Universitas International Batam 

perusahaan, ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen, leverage, 

kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan KAP, opini audit, dan keterlambatan 

audit sebagai variabel yang mempengaruhi pergantian auditor. Model penelitian 

yang dibangun digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, 

Karakteristik Audit, dan Keterlambatan Audit terhadap Pergantian Auditor 

 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara pertumbuhan perusahaan 

terhadap pergantian auditor. 

H2: Terdapat-pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan klien 

terhadap pergantian auditor. 

H3:   Terdapat-pengaruh signifikan positif antara pergantian manajemen 

terhadap pergantian auditor. 

H4:  Terdapat-pengaruh signifikan positif antara leverage terhadap pergantian 

auditor. 

H5:  Terdapat-pengaruh signifikan positif antara kompleksitas perusahaan 

terhadap pergantian auditor. 
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H6: Terdapat-pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan KAP 

terhadap pergantian auditor. 

H7: Terdapat-pengaruh signifikan positif antara opini audit terhadap    

pergantian auditor. 

H8: Terdapat-pengaruh signifikan positif antara keterlambatan audit terhadap 

pergantian auditor. 
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