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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atas financial distress, opini 

audit reputasi KAP, audit fee, dan audit delay terhadap auditor switching secara 

voluntary pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2015-2019. Data sampel perusahaan yang digunakan untuk 

penelitian ini sebanyak 190 data. Analisis dalam penelitian ini  menggunakan uji 

regresi logistik yang menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk mengelola data 

penelitian. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan menghasilkan analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis (H1) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh 

positif terhadap auditor switching secara voluntary. Perusahaan berencana 

untuk melakukan evaluasi untuk meminimalisir keuangan perusahaan dengan 

cara mementingkan terlebih dahulu biaya operasinal daripada biaya audit 

yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk menggunakan jasa 

audit yang baru dengan biaya audit yang lebih rendah untuk memperbaiki 

kondisi financial perusahaan yang sedang terancam bangkrut. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusriwarti 

(2019) yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif pada 

auditor switching secara voluntary. 
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2. Hasil uji hipotesis (H2) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. Secara umum, perusahaan 

menginginkan bahwa laporan keuangan perusahaan mendapatkan opini wajar 

tanpa pengecualian dari auditor agar para stakeholder terutama investor dapat 

tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan cenderung 

tidak melakukan pergantian KAP yang baru ketika perusahaan mendapatkan 

opini selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini dikhawatirkan jika perusahaan 

melakukan pergantian KAP belum tentu mendapatkan opini yang diinginkan 

oleh perusahaan karena pihak KAP perlu mempertimbangkan kualitas audit 

yang lebih baik dan kompeten dalam menilai kelangsungan hidup perusahaan 

dimata para stakeholder, sehingga sikap auditor harus bersifat objektif 

terhadap pekerjaannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Karliana, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa opini 

audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. 

3. Hasil uji hipotesis (H3) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. Perusahaan meninginkan untuk 

memakai jasa KAP yang memiliki reputasi yang bagus, sehingga perusahaan 

bisa menarik para investor untuk berinvestasi karena investor lebih percaya 

dengan data laporan keuangan yang diperiksa oleh KAP Big Four yang dapat 

meningkatkan kulitas audit. Jika perusahaan menggunakan KAP Non Big 

Four yang ingin berkembang untuk membangun reputasi KAP yang lebih 

baik, maka harus dapat bersaing dengan KAP Big Four untuk memberikan 

keuntungan bagi perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas audit dan 

menumbuhkan kepercayaan diri perusahaan dimata para investor. Oleh 
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karena itu, perusahaan yang terikat dengan KAP Non Big Four cenderung 

untuk mempertahankan KAP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fauziyyah, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa reputasi 

KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. 

4. Hasil uji hipotesis (H4) menyatakan bahwa audit fee tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. Perusahaan pasti melakukan 

pertimbangan dalam menetapkan audit fee yang akan dibayarkan kepada 

auditor setelah melaksanakan pekerjaannya. Dimana manajemen perusahaan 

memiliki otoritas untuk memilih KAP dalam memenuhi kebutuhan jasa audit 

tersebut, sehingga biaya audit yang tinggi bukan sebuah masalah bagi 

perushaaan karena pihak KAP dapat memberikan benefit yang sebanding 

dengan cost yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tidak dapat 

mendorong perusahaan untuk melakukan auditor switching secara voluntary. 

Hail penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati 

dan Zukarnain (2019) yang menyatakan bahwa audit fee tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. 

5. Hasil uji hipotesis (H5) menyatakan bahwa audit delay tidak berpengaruh 

terhadap auditor switching secara voluntary. Lama atau tidaknya KAP dalam 

menyelesaikan pekerjaannya tidak menjadikan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Jika perusahaan melakukan 

pergantian KAP, maka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengerti 

kondisi perusahaan atau perusahaan yang terlambat dalam menyerahkan data-

data laporan keuangan yang dibutuhkan KAP untuk mengaudit atau kondisi 

perusahaan sedang dalam masalah, sehingga pekerjaan KAP membutuhkan 
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waktu lebih lama untuk memahami laporan keuangan tersebut yang 

mengakibatkan audit delay dalam menerbitkan annual report. Oleh karena 

itu, perusahaan tidak melakukan auditor switching secara voluntary karena 

tidak menjamin KAP baru dapat menyelesaikan jasa auditnya lebih cepat 

daripada KAP yang lama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zikra dan Syofyan (2019) yang menyatakan bahwa audit 

delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadikan bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

pengertian yang lebih baik di masa yang akan datang. Keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Variabel independen financial distress, opini audit, reputasi KAP, audit fee, 

dan audit delay memberikan pengaruh sebesar 99% terhadap auditor switching 

secara voluntary, sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel 

independen lainnya. Oleh karena itu, diperlukan variabel lain yang 

kemungkinan dapat berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary 

dari hasil uji koefisien determinasi.  

2. Variabel financial distress pada penelitian ini diukur menggunakan proksi 

DER = (Total liabilitas / Total ekuitas). Tingkat rasio DER yang aman 100%. 

Apabila rasio DER diatas 100%, maka perusahaan sedang mengalami financial 

distress. Variabel financial distress menggunakan variabel dummy. Jika rasio 

DER diatas 100%, maka diberi nilai 1. Jika rasio DER dibawah 100%, maka 



 

83 
 

diberi nilai 0. Hal ini menyebabkan banyaknya data yang bernilai 0, sehingga 

dirasa kurang berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary.  

5.3 Saran Penelitian 

Dalam memperhatikan keterbatasan yang ada, maka diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penambahan variabel independen lainnya yang diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary seperti management 

change. Management change disebabkan adanya keputusan RUPS untuk 

melakukan pergantian manajemen yang baru yang dapat diikuti oleh 

pergantian KAP yang baru karena KAP dituntut untuk mengikuti kehendak 

manajemen baru. Dengan adanya management change ini kemungkinan bisa 

terjadi perubahan kebijakan salah satunya auditor switching, sesuai dengan 

penelitian Yahya dan Aini (2019) yang menyatakan bahwa management 

chang berpengaruh positif terhadap auditor switching secara voluntary. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengubah proksi lain pada variabel 

independen financial distress seperti menggunakan debt to asset ratio dengan 

rumus DAR = (Total hutang / Total asset) yang dilakukan oleh penelitian 

Yahya dan Aini (2019). Tingkat rasio DAR yang aman 50%. Apabila 

melebihi rasio DAR diatas 50%, maka perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan. Hal ini, kemungkinan financial distress dapat 

berpengaruh terhadap auditor switching dan mendapatkan hasil penelitian 

yang maksimal.


