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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pergantian manajemen, financial 

distress, dan opini audit terhadap auditing switching. Analisis dilakukan dengan 

mengunakan  analisis regresi logistik dengan program  Statistical Package For 

Statistical Science (SPSS). Data sampel perusahaan sebanyak 150 pengamatan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2013-2017. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Pergantian Manajemen terhadap

Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2013-2017. Hal ini ditunjukkan oleh Koefisien regresi X1 sebesar 0,592 dan

nilai signifikansi 0,175 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti Pergantian

Manajemen berpengaruh positif dan  tidak signifikan terhadap Auditor

Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Fianacial Distress terhadap Auditor

Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Hal ini ditunjukkan oleh Koefisien regresi X2 sebesar 1,060 dan nilai

signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti Financial Distress

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Auditor Switching pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013- 2017.

3. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Opini Audit terhadap Auditor

Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013- 2017.

Hal ini ditunjukkan oleh Koefisien regresi X3 sebesar -0,066 dan nilai

signifikansi 0,868 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti Opini Audit

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Auditor Switching pada

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

melemahkan hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel pergantian 

manajemen, Financial Distress, dan Opini Audit terhadap Auditor Switching 

pada perushaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017. 

2. Jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit, yaitu hanya 30 perusahaan 

dengan jumlah populasi perusahaan sebesar 155 pada tahun 2017. 

3. Keterbatasan waktu penelitian yang mungkin memperlemah hasil penelitian. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian yang digunakan, 

objek penelitian dapat menambah objek perusahaan propety,real estate, 

perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. 

2. Penelitan selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian dan waktu yang 

cukup dalam penelitian, sehingga hasil penelitian lebih dapat berkualitas. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang 

memperngaruhi auditor switching, diantaranya pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, audit tenure, audit delay, dll. 
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