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BAB V 

SIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari  perhitungan z score prediksi kebangkrutan diperoleh hasil 

bahwa dari 41 perusahan manufaktur sektor industri dan industri barang 

konsumsi diprediksikan 16 perusahaan dalam zona aman dan 25 

perusahaan dalam zona kebangkrutan. 

Berdasarkan hasil uji statistik, penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwa adanya pengaruh positif variabel Z Score kesulitan keuangan 

dengan pergantian KAP. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan atau diambang kebangkrutan cenderung 

melakukan pergantian KAP. Langkah tesebut diambil perusahaan agar 

dapat mempertahankan perusahaannya.  

 

B. Implikasi 

Z Score prediksi kebangkrutan sangat diperlukan oleh pihak manajemen 

maupun investor.Peusahaan dengan menggunakan metode Altmant Z 

Score dapat memprediksi kelangsungan hidup peusahaan. Sehingga dalam 

hal ini perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk 

menanggulanginya. 

      Investor memerlukan prediksi kebangkrutan agar, investor dapat 

memperkirakan seberapa besar kekuatan perusahaan ataupun melihat 
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keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga investor lebih 

dapat mengurangi resiko terhadap investasinya. 

 

C. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri dan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010 saja. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel kesulitan keuangan 

terhadap pergantian KAP. Variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruhjuga terhadap Pergantian KAP tidak diuji dalam 

penelitian ini. Misalnya,sejumlah variabel penting seperti karakteristik 

corporate governance, yang dapatmeningkatkan pengetahuan 

mengenai auditor switching diIndonesia, tidak dimasukkan ke dalam 

model regresi. 

3. Peneliti lain yang berminat pada bidang penelitian serupa 

sebaiknyamengembangkan penelitian ini dengan memasukkan 

variabel-variabel lainnya.Penelitian selanjutnya sebaiknya 
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menggunakan periode waktu yang lebih panjang sehingga penelitian 

lebih valid. 

4. Bagi perusahaan, di tengah begitu banyaknya KAP yang memberikan 

kemudahan bagi perusahaan untuk berpindah KAP, sebaiknya 

perusahaan mempertimbangkan matang-matang keputusannya untuk 

berpindah KAP atau tidak. Hal ini sangat penting, mengingat laporan 

auditor independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan ikut 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan karena erat kaitannya 

dengan para stakeholder-nya. 
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