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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji financial distrees, opini audit, 

reputasi auditor dan share growth terhadap auditor switching pada Perusahaan 

Manufaktur yang  terdaftar di BEI pada tahun 2016. Berdasarkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan yang mengalami financial distrees akan melakukan auditor 

switching karna perusahaan tidak bisa menyanggupi fee audit yang 

dibebankan oleh KAP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa financial distrees 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

2. Jika auditor memberikan opini yang kurang baik, hal tersebut cenderung 

akan mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditornya 

dengan auditor yang dapat memberikan opini yang baik bagi perusahaan, 

seperti opini wajar tanpa pengecualian. Dari hasil penelitian ini  

disimpulkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 

switching. 

3. Perusahaan cenderung memilih KAP yang tingkat kreadibilitas yang tinggi 

dibandingkan KAP yang memiliki tingakat kreadibilitas rendah untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 



52 
 

 
 

4. Pertumbuhan perusahaan yang cepat pada umumnya diikuti dengan 

terjadinya perubahan manajemen. Namun hal ini mungkin tidak diikuti oleh 

tingkat keahlian auditor yang ada. Manajemen memerlukan auditor yang 

lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan perusahaan yang cepat. 

Jika hal ini tidak bisa dipenuhi oleh auditor, maka kemungkinan besar 

manajemen perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini. Namun hal 

ini tidak berpengaruh. Dapat disimpulkan bahwa share growth tidak 

memiliki pengaruh terhadap auditor switching. 

5. Secara simultan financial distrees, opini audit, reputasi auditor dan share 

growth memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan 

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap auditor 

switching. 

6. Hasil uji Nagelkerke R Square 0,567 atau 56,7%. Hasil ini berarti 

menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 56,7% dari variabel financial 

distrees, opini audit, reputasi auditor dan share growth terhadap auditor 

switching. Sedangkan sisanya 43,3% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching ada banyak. Akan 

tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 variabel saja 

untuk dianalisis. 
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2. Periode waktu pengamatan pendek, yaitu hanya tahun 2016, sehingga 

jumlah yang dianalisis hanya 1 tahun. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan manufaktur untuk memperluas penelitian seperti perusahaan 

perdagangan, pertambangan, dan lain-lain.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunkan variabel lain selain variabel dalam 

penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap auditor switching.   

 


