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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komite 

audit, audit delay, dan audit fee terhadap auditor switching. Sampel terdiri dari 44 

entitas yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange selama 2016-2020. Maka 

kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Komite audit secara parsial tidak berdampak signifikan pada auditor 

switching. Sehingga kesimpulannya, dengan bergantinya komite audit, 

perusahaan tidak serta-merta mengubah auditornya, terlebih ketika 

perusahaan telah menggunakan jasa audit dari KAP yang bereputasi bagus 

dan KAP yang lebih tahu-menahu mengenai seluk-beluk perusahaan 

dengan baik. 

2. Audit delay secara parsial tidak berdampak signifikan pada auditor 

switching. Sehingga kesimpulannya, sekalipun entitas mengalami 

keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangannya, entitas masih 

memiliki pertimbangan untuk mempertahankan akuntan publik terdaftar 

lamanya guna mempertahankan reputasi entitas. 

3. Audit fee berpengaruh negatif dan signifikan pada auditor switching. Arti 

dengan arah negatif ialah anggapan perusahaan bahwa auditor yang sedang 

digunakan mampu menjalankan tugasnya dan perusahaan puas akan hasil 

audit yang diberikan, oleh sebab itu perusahaan kembali 

mempertimbangkan untuk mengganti auditornya, meski biaya yang akan 

dikeluarkan untuk auditor tersebut sering kali lebih tinggi dari auditor 

sebelumnya. 
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V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, pembahasan, serta kesimpulan 

yang telah dijabarkan di atas. Maka terdapat saran yang mampu digunakan 

sebagai rekomendasi bermanfaat, yakni: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor determinasi lain 

sebagai variabel bebas yang dapat memengaruhi auditor switching, 

seperti ukuran KAP, ROA, opinion shopping, opini audit. Peneliti 

selanjutnya pun dapat menambah variabel kontrol, variabel moderasi, 

maupun variabel intervening. 

2. Diharapkan dilakukannya perluasan objek sampel untuk riset, tidak 

hanya sebatas pada sektor konsumen primer, supaya dapat 

memberikan perbandingan tingkat pergantian auditor antar sektor yang 

diteliti. 

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperpanjang periode 

pengamatan (>5 tahun), sehingga dapat memberikan gambaran terkait 

pergantian auditor perusahaan dalam rentang waktu jangka panjang. 

4. Bagi perusahaan yang ingin melakukan auditor switching, diharapkan 

untuk dipertimbangkan dengan matang sebab laporan auditor dapat 

memengaruhi kelangsungan perusahaan karena berkaitan erat dengan 

investor. Bagi auditor, diharapkan untuk profesional dalam melakukan 

audit karena pilihan perusahaan untuk melakukan auditor switching 

dipengaruhi berdasarkan kinerja auditor. 
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