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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

financial distress, opini audit dan kepemilikan publik terhadap auditor switching 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI) pada 

tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Financial distress secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. karena tidak menjamin suatu perusahaan 

yang mengalami financial distress akan atau tidak akan melakukan 

auditor switching. 

b. Opini audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap auditor 

switching. Hal ini karena opini audit selain wajar tanpa pengecualian 

cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan auditor switching. 

c. Kepemilikan publik secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap auditor switching. karena tidak menjamin meningkatnya 

jumlah kepemilikan saham oleh masyarakat mempengaruhi auditor 

switching perusahaan.  

d. Berdasarkan hasil koefesien determinasi menunjukan bahwa Nagelkerke 

R Square yaitu sebesar 0,266 atau 26%. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu financial distress, opini audit dan 

kepemilikan publik dapat menjelaskan variabel dependen yaitu auditor 

switching sebesar 26%, sedangkan 74% dijelaskan faktor lain diluar 

variabel yang diteliti. 
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V.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

a. Saran teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. Variabel financial distress, opini audit dan 

kepemilikan publik dapat dikombinasikan dengan variabel lain seperti 

pergantian manajemen, ukuran KAP, presentasi perubahan ROA maupun 

variabel-variabel lainnya dan diharapkan untuk dapat memperluas 

penelitian dengan menambah sampel penelitian dari seluruh perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan yang 

lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih dapat 

digeneralisasi dan akan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya 

selama jangka panjang. 

b. Saran praktis 

1). Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor akuntan publik 

dengan memberikan acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi auditor switching.  

2). Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan  

keputusan, agar perusahaan mempertimbangkan keputusannya dalam 

melakukan auditor switching. 
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