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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini meneliti pengaruh variabel independen yakni pergantian 

manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan 

terhadap variabel dependen yakni auditor switching. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 

24. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 pengamatan yang terdiri 

dari 20 perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama 

periode 2015-2018 yang telah memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel pergantian manajemen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap auditor switching pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi selama periode 2015-2018 yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

2. Variabel opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

auditor switching pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi selama periode 2015-2018 yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

3. Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap auditor switching pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi selama periode 2015-2018 yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

4. Variabel profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap auditor switching pada perusahaan jasa sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama periode 2015-2018 yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini.
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V.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti 

selama melakukan penelitian. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini relatif sedikit, yaitu 

hanya 20 perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari total 78 perusahaan 

sebagai populasi karena sisanya tidak memenuhi kriteria dalam penelitian 

ini. 

2. Penelitian ini hanya menguji variabel pergantian manajemen, opini audit, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan saja, sedangkan variabel 

lainnya tidak diuji dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini memproksikan pergantian manajemen dengan direksi yang 

menandatangani surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas 

laporan keuangan (direktur utama dan seorang direktur yang membawahi 

bidang akuntansi atau keuangan), sedangkan terdapat penelitian lain yang 

memproksikan pergantian manajemen dengan pergantian CEO atau 

direktur utama saja sehingga memungkinkan adanya hasil yang berbeda. 

 

V.3. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang peneliti berikan. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas obyek penelitian dengan 

menambah perusahaan dari sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) di luar sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 

2. Variabel pergantian manajemen dapat menggunakan pengukuran yang 

lebih akurat untuk lebih memperkuat hasil penelitian. 

3. Variabel profitabilitas perusahaan tidak hanya diukur menggunakan 

Return on Assets tetapi juga dengan rasio lain seperti Return on Equity, 

Return on Investment, dll sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat 

menggambarkan profitabilitas suatu perusahaan. 
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4. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan variabel independen lain 

di luar penelitian ini yang memungkinkan mempengaruhi perusahaan 

melakukan auditor switching. 


