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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh opini audit, ukuran 

KAP, audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016. Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel yang 

telah dijelaskan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel opini audit 

berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Pada dasarnya setiap perusahaan 

menginginkan opini yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 

perusahaan. Ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang mendapatkan 

opini selain dari wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya akan 

melakukan auditor switching. Hal tersebut disebabkan pemberian opini audit 

selain wajar tanpa pengecualian mengindikasikan terdapat masalah dalam 

laporan keuangan, sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung 

negatif.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Semua auditor memiliki pandangan 

secara menyeluruh dan memiliki kualitas audit dalam menilai kelangsungan 

hidup perusahaan, sehingga auditor akan selalu obyektif terhadap 
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pekerjaannya. Perusahaan yang menggunakan KAP big 4 maupun KAP non 

big 4, opini yang didapat akan serupa sesuai dengan standar audit yang telah 

ditetapkan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel audit delay 

tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Apabila auditor terlalu lama 

menyelesaikan laporan auditnya, perusahaan lebih mempertimbangkan 

keinginannya untuk mengganti auditor. Jika perusahaan mengganti auditor, 

maka auditor yang baru perlu melakukan pemahaman atas bisnis perusahaan 

dan risikonya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan jika perusahaan 

tetap menggunakan auditor yang lama. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel pergantian 

manajemen berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Jika terdapat pergantian 

manajemen yang dilakukan oleh perusahaan, akan mendorong terjadinya 

auditor switching karena manajemen perusahaan cenderung mencari auditor 

yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya. Selain itu juga, 

manajemen baru perusahaan akan lebih memilih auditor yang berkualitas dan 

berkompeten untuk melakukan penugasan audit atas laporan keuangan 

perusahaan. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Belum tentu 
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pertumbuhan pada tingkat penjualan yang diiringi dengan peningkatan laba 

perusahaan akan berdampak pada pergantian auditor. Perusahaan lebih 

memilih untuk meningkatkan perluasan perusahaan untuk menghasilkan laba 

perusahaan dibandingkan dengan kenaikan biaya atas mengganti auditor 

dengan skala yang lebih besar. 

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel opini audit, 

ukuran KAP, audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan 

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap auditor switching pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara 

bersama-sama mempengaruhi auditor switching. 

7. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai R 

squarenya sebesar 0,881564. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 88,16%. 

Sedangkan sisanya 11,84% diperngaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

5.2. Keterbatasan 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. 
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2. Penelitian hanya menggunakan pengaruh variabel-variabel opini audit, 

ukuran KAP, audit delay, pergantian manajemen dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap auditor switching.  

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga tidak memperoleh 

persepsi langsung dari pihak manajemen perusahaan, auditor dan investor. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan adanya penelitan ini, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran sesuai dengan keterbatasan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti 

persentase perubahan ROA, kebijakan deviden, kepemilihan saham 

manajemen. merger, komite audit, audit tenure, fee audit, reputasi auditor 

dan lain-lain. 

2. Peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan untuk menambah 

jumlah sampel penelitian serta akan lebih baik lagi apabila dapat meneliti 

seluruh perusahaan dalam suatu industri yang dijadikan objek penelitian 

sehingga dapat dihasilkan generalisasi teori secara valid. 

3. Periode penelitian dalam penelitian selanjutnya dapat mencakup periode 

penelitian yang lebih panjang untuk memberikan hasil yang lebih akurat. 


