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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipakai ialah analis regresi 

logistik. Jumlah data yang dipakai pada riset yang telah dilaksanakan sejumlah 

411 data dengan 137 sampel korporasi manufaktur yang tercantum di BEI selama 

waktu penelitian yaitu pada tahun 2017-2019. Menurut hasil riset maka dapat 

disimpulkan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hipotesis pertama pada riset yaitu variabel pergantian manajemen tidak 

memiliki pengaruh pada pergantian auditor.  

b. Hipotesis kedua dalam penelitian yaitu variabel ukuran KAP mempunyai 

pengaruh pada pergantian auditor secara negatif.  

c. Hipotesis ketiga dalam penelitian yaitu variabel Financial Distress tidak 

memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.  

d. Hipotesis keempat pada riset yaitu pertumbuhan perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap pergantian auditor secara negatif. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada riset ini yakni terdapat banyak laporan moneter korporasi 

yang tidak lengkap pada BEI dikarenakan dari beberapa korporasi baru 

melaksanakan initial public offering dan juga terdapat beberapa korporasi yang 

dikeluarkan dari daftar BEI dalam pengamatan pada tahun 2017-2019 sehingga 

peneliti tidak mendapatkan laporan moneternya, oleh karena itu beberapa 

perusahaan dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria 

penelitian. 

 

5.3  Saran 

Saran yang ingin peneliti berikan pada penelitian ini agar dapat dijadikan 

konsiderans pada penelitian berikutnya yaitu: 
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a. Untuk penelitian selanjutnya diharapakan agar dapat meningkatkan lebih 

luas jangkauan dengan menambahkan beberapa variabel lain baik dari 

variabel ratio-ratio keuangan maupun variabel non keuangan seperti 

audit fee dan audit delay. 

b. Kemudian untuk penelitian berikutnya diharapkan untuk melaksanakan 

riset pada perusahaan sektor industri lain agar mendapatkan 

perbandingan antara tiap jenis industri yang berbeda dan penelitian 

tentang Auditor Switching menjadi beragam. 

c. Serta untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan populasi dan 

periode tahun pengamatan agar penelitian tentang Auditor Switching 

semakin luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


