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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini, akan dijabarkan kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah 

diperoleh dari proses pengujian data dari bantuan perangkat lunak IBM SPSS 25 dan juga 

saran dari peneliti sebagai masukan atau catatan atas kekeliruan metode dan perbaikan atas 

variabel yang masih belum tepat, agar penelitian selanjutnya yang dilakukan, hasil yang 

didapat lebih tepat. 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana pengaruh dari perusahaan 

dalam melaksanakan auditor switching, dengan menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, opini auditor, audit fee, pergantian manajemen, dan financial distress pada 

perusahaan sektor properti dan real estate di dalam periode 2018-2020. Dari hasil analisis 

pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative 

terhadap voluntary auditor switching. 

2. Terdapat cukup bukti bahwa opini auditor berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap voluntary auditor switching. 

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa audit fee berpengaruh positif terhadap voluntary 

auditor switching. 

4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif 

terhadap voluntary auditor switching. 

5. Tidak terdapat cukup bukti bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap 

voluntary auditor switching. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan, serta adanya 

keterbatasan penulisan dalam penelitian ini, berikut merupakan saran yang peneliti 

sampaikan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Dikarenakan aspek ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset di dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh atas auditor switching, maka disarankan untuk 

menggunakan metode pengukuran yang lain, seperti dari jumlah tenaga kerja, 

volume penjualan, ataupun dari total hutang perusahaan.  

2. Dikarenakan aspek audit fee yang diukur dengan logaritma natural dari professional 

fee di dalam penelitian ini tidak berpengaruh atas auditor switching, maka 

disarankan untuk menggunakan variabel lain selain audit fee. Ini dikarenakan tidak 

semua perusahaan mencantumkan secara jelas atas biaya pemeriksaan yang 

dikeluarkan di dalam laporan tahunannya dan juga laporan keuangannya. 

3. Dikarenakan aspek pergantian manajemen yang diukur dengan dummy di dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh atas auditor switching, maka disarankan untuk 

menggunakan variabel struktur perusahaan yang lain. Bisa dari pergantian komisaris 

perusahaan ataupun dari komite audit perusahaan. 

4. Dikarenakan aspek financial distress yang diukur dengan rasio DER (Debt to 

Equity)  di dalam penelitian ini tidak berpengaruh atas auditor switching, maka 

disarankan untuk menggunakan metode pengukuran yang lain, seperti rasio DAR 

(Debt to Asset), Altman Z-Score ataupun Springate (S-Score). 

5. Jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang 

untuk mendeteksi faktor perusahaan melakukan auditor switching. Disarankan 

untuk menambahkan variabel lain seperti komite audit, ukuran KAP, ataupun 

kepemilikan publik, supaya hasil penelitian bisa lebih akurat lagi. 
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6. Saran yang terakhir adalah menggunakan perusahaan dari sektor-sektor lain yang 

lebih banyak sampelnya dan range tahun lebih panjang seperti 5 tahun, agar hasil 

penelitian yang didapatkan bisa lebih tepat lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




