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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh opini audit going 

concer, audit delay, aktivitas komite audit, pertumbuhan perusahaan 

terhadap pergantian auditor dengan keahlian akuntansi dan keuangan 

komite audit sebagai vaiabel moderasi. Berdasarkan hasil analisi yang 

dilakukan pada 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015. Sesuai dengan pembahasan hasil yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya , maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit going concern 

yang diproksikan dengan variabel dummy tidak memiliki pengaruh 

terhadap pergantian auditor. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa audit delay yang diproksikan 

dengan jumlah hari setelah tutup buku dibagi maksimal jumlah hari 

dilakukan pengauditan tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian 

auditor. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas komite audit yang 

diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama 

satu periode pelaporan tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian 

auditor. 
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4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan 

yang diproksikan dengan selisih jumlah penjualan tahun ini dengan 

tahun lalu dibagi dengan jumlah penjualan tahun ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap pergantian auditor. 

5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel moderasi keahlian 

akuntansi dan/atau keuangan komite audit yang diproksikan dengan 

jumlah komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau 

keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh opini audit going concern 

terhadap pergantian auditor. 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan perbankan 

yang terdafter di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Penelitian ini menguji pengaruh variabel-variabel opini audit going 

concern, audit delay, aktivitas komite audit, pertumbuhan perusahaan 

dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan sebagai variabel moderasi 

terhadap pergantian auditor. 

3. Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas lima tahun. Periode 

yang terbatas tentunya mempengaruhi hasil dalam penelitian. 

4. Penelitian ini hanya memperhatikan pergantian auditor tidak 

memperhatikan pada pergantian Kantor Akuntan Publik.  
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C. Saran 

Saran yang didasarkan pada bebrapa keterbatasan sebagaimana 

telah disebuutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitaian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdafar di 

Bursa Efek Indonesia sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara 

valid. 

2. Penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel lain yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai perikatan auditor dan pergantian auditor di 

Indonesia. 

3. Periode penelitian selanjutnya sebaiknya lebih panjang yang 

diharapkan dapat memungkinkan memperhantikan pergantian Kantor 

Akuntan Publik. 


