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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada analisis hasil dan pembahasan 

yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

penting yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Opini Audit Going Concern tidak berpengaruh 

terhadap Auditor Switching pada perusahaan subsektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2020 karena nilai signifikansi yang 

dihasilkan sebesar 0,477 atau lebih besar dari α(0,05) 

2. Financial Distress tidak berpengaruh terhadap Auditor 

Switching pada perusahaan subsektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2020 karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 

0,098 atau lebih besar dari α(0,05) 

3. Kualitas Audit berpengaruh terhadap Auditor 

Switching pada perusahaan subsektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013- 

2020 karena nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 

0,039 atau lebih kecil dari α (0,05). Hal ini 
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mengandung implikasi agar kedepannya pihak investor 

lebih memperhatikan bagaimana Kualiatas Audit 

perusahaan, karena dengan Kualitas Audit yang tinggi 

akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

serta dapatdipercaya. 

 

 

 

5.2 KeterbatasanPenelitian 
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Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan 

yang melekat dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Ukuran sampel yang digunakan masih terlalu kecil 

sehingga mempengaruhi hasil penelitian yangberbeda 

2. Data yang relatif beragam, dalam hal ini perusahaan yang 

dijadikan samoel memiliki hasil yang berbeda dalam 

melakukan auditor switching dan kualitas audit sehingga 

data yang digunakan memiliki variance yang tidak 

konsisten (outlier), hal ini mempengaruhi hasil penelitian 

yangdiperoleh. 

3. Masih terdapatnya sejumlah variabel yang mempengaruhi 

auditor switching yang tidak digunakan dalampenelitian 

 
 

5.3 Saran 

 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, 

kesimpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka adapun saran peneliti untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan lain 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah 

rentang waktupenelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain, 

seperti kualitas audit yang mempengaruhi opini audit 

goingconcern. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

pengukuran variabel kesulitan keuangan yang berbeda dari 

penelitiansebelumnya. 
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