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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

Pertumbuhan Perusahaan, Financial distress dan Reputasi Auditor terhadap 

Pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011sampai dengan 2013. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya serta pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Step 
-2 Log 

Likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 248,035
a
 ,081 ,155 

Sumber : Data Sekunder yang diolah. 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 

maximum iterations has been reached. Final solution 

cannot be found. 

 

a. Dari hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 

Nagelkerke R square adalah sebesar 0,155 atau 15,5%, yang artinya 

variabel independen Pertumbuhan Perusahaan, Financial distress dan 

Reputasi Auditor mampu menjelaskan variasi variabel dependen 

Pergantian Kantor Akuntan Publik sebesar 15,5%, sedangkan sisanya 

sebesar 75,5% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain diluar 

penelitian seperti, Ukuran Perusahaan, Pergantian manajemen, ROA dan 

Fee Audit.  

b. Secara parsial pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik Hasil pengujian menolak 

hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

perusahaan dari sales, akan membuat laporan keuangan semakin komplek 

dan membutuhkan Kantor Akuntan Publik yang handal untuk 

mengauditnya. 
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c. Secara parsial financial distress dengan pengukuran Z-Score Altman 

(FD) tidak menunjukan adanya pengaruh yang significan terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. Hasil pengujian menolak hipotesis 

yang mengatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami financial 

distress cenderung mengganti Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian 

maka hipotesis penelitian tidak terbukti. 

d. Secara parsial Reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap 

pergantian Kantor Akuntan Publik. hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis. Reputasi Auditor yang dikaitkan dengan reputasi kantor 

akuntannya banyak yang mengindikasikan bahwa akuntan big  firm lebih 

professional dibanding non big firm. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terkait pengaruh Reputasi 

Auditor terhadap pergantian kantor akuntan publik. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan mendukung penelitian – penelitian yang berkaitan 

dengan Pergantian Kantor AkuntanPublik. 

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik 

pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan serta 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan pergantian 

Kantor AkuntanPublik. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan perusahaan untuk 

berpindah dan berganti Kantor Akuntan Publik. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan tahun penelitian 

yang lebih panjang dan variabel beragam untuk mendapatkan hasil yang 

akurat. 
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e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai 

pergantian Kantor Akuntan Publik. 

f.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, acuan, 

dan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai pembahasan pergantian 

Kantor Akuntan Publik. 
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