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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian mengenai tata kelola pada perusahaan terdaftar di BEI 

dilaksanakan dengan menyangkut tujuan untuk menganalisis dampak yang terjadi 

terhadap pemilihan auditor. Peneliti melibatkan variabel dependen yang juga 

berbentuk dummy, yaitu variabel pemilihan auditor, diproksikan dengan label 1 

ketika suatu perusahaan menggunakan jasa auditor BIG4 dan 0 ketika memilih 

Non-BIG4 untuk mengaudit laporan tahunannya, sedangkan variabel 

independennya merupakan variabel-variabel struktur kepemilikan, seperti 

konsentrasi kepemilikan, kontrol keluarga, kepemilikan keluarga pengendali, 

kepemilikan manajerial, dan juga kepemilikan asing. Sedangkan untuk variabel 

control yang terlibat, peneliti menggunakan variabel proporsi anggota dewan 

independen, leverage, serta profitabilitas. Berikut ialah kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil penelitian: 

1. Variabel konsentrasi berdampak secara positif terhadap variabel dependen

pemilihan auditor sehingga menerima H1. Hal ini memiliki arti bahwa

semakin besar perusahaan berkonsentrasi kepemilikannya terhadap suatu

perusahaan maka keinginan memiliki laporan keuangan yang tidak bias

semakin besar sehingga menuntut auditor berkualitas semakin besar pula.

2. Variabel kontrol keluarga dan kepemilikan keluarga pengendali sama-

sama berdampak secara signifikan negatif terhadap dependen pemilihan

auditor, sehingga menerima H2 dan H3. Ini membuktikan semakin banyak

saham entitas yang dimiliki oleh perusahaan keluarga maka semakin kecil

kemungkinannya dalam memakai jasa auditor BIG4.

3. Kepemilikan asing berdampak secara signifikan positif kepada pemilihan

auditor, dengan ini variabel kepemilikan asing menerima H4. Hal ini

memberi arti semakin besar entitas asing menamamkan modalnya pada

suatu perusahaan, maka kemungkinan dalam memilih auditor BIG4

semakin besar.

4. Kepemilikan manajerial menunjukkan tidak adanya pengaruh dalam

pemilihan auditor, sehingga hal ini menolak H5.
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5.2  Keterbatasan 

 Ketika sedang melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan adanya 

keterbatasan-keterbatasan terkait yang terjadi, antara lain: 

1. Objek penelitian memiliki keterbatasan dikarenakan peneliti hanya 

memakai perusahaan-perusahaan tercatat di BEI, maka dari itu hasil 

analisis yang diperoleh tidak bisa dibandingkan. 

2. Dari 629 entitas yang tercatat di BEI, 200 entitas diantaranya tidak 

mengeluarkan baik laporan tahunan maupun laporan keuangan secara 

menyeluruh selama periode yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu 

2014-2018, sehingga hal ini membuat kendala bagi peneliti untuk 

mengumpulkan laporan keuangan secara lengkap dalam hal sampel. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi demi penelitian 

seterusnya, yaitu: 

1. Memakai sampel perusahaan dari negara lain agar temuan dari penelitian 

dapat dibandingkan mengingat kondisi negara bisa saja berbeda dengan 

penelitian yang memakai sampel perusahaan di Indonesia. 

2. Untuk perusahaan yang tercatat di BEI, diharapkan untuk mengunggah 

laporan keuangan maupun laporan tahunan yang teraudit secara lengkap 

agar penelitian selanjutkan dapat dilakukan dengan baik dan efisien.  

3. Mengembangkan atau menggunakan variabel lainnya yang dapat 

memperngaruhi pemilihan auditor. 
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