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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari 51 auditee perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok auditee dengan opini audit going 

concern (GCAO) dan kelompok auditee dengan opini audit non going concern 

(NGCAO). 30  auditee menerima opini audit  going concern (GCAO) dan sisanya 

21 auditee menerima opini audit non going concern (NGCAO). Berdasarkan 

analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kualitas audit yang 

diproksikan dengan kantor akuntan publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 

concern. Hal ini menunjukan bahwa auditor selalu bersifat objektif. 

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukan kondisi keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan z-score altman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Hal ini 

menunjukan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak dapat 

dijadikan tolak ukur untuk menentukan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. 

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel opini audit 

tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam penerbitan opini audit going concern 

auditor akan mempertimbangkan opini audit going concern yang telah 

diterima perusahaan pada tahun sebelumnya. 

4. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

penerimaan opini audit going concern. Pertumbuhan perusahaan yang 

diukur dengan pertumbuhan penjualan menunjukan bahwa perusahaan 

yang mengalami peningkatan dalam penjualan bersihnya tidak 

menjamin peningkatan pada laba bersihnya.  

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik memberikan bukti 

empiris bahwa variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif 

signifikan  terhadap penerimaan opini audit  going concern. Sedangkan variabel 

kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going 

concern. 

 

5.2 Saran 

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang 

terdiri dari dua faktor keuangan (kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan) dan dua faktor non keuangan (kualitas audit dan opini audit tahun 

sebelumnya). Periode pengamatan hanya tiga tahun sehingga belum mampu 

melihat kecenderungan trend penerimaan opini audit going concern. 
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Dari keterbatasan yang ada, untuk penelitian yang akan datang disarankan : 

1. Jumlah tahun pengamatan lebih diperpanjang sehingga dapat melihat 

kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan perbedaan antara periode krisis 

ekonomi dengan periode kondisi ekonomi normal. 

2. Memasukan variabel tambahan lain karena variabel bebas pada penelitian ini 

hanya mampu menjelaskan 68,9% dari variabel terikatnya sedangkan sisanya 

31,1% dapat dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini. 

3. Menggunakan jenis industri lain sehingga dapat dilakukan perbandingan antar 

jenis industri. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, terdapat saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Para investor dan calon investor yang hendak melakukan investasi sebaiknya 

berhati-hati dalam memilih perusahaan. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Manajemen perusahaan harus dapat mengenali lebih dini tanda-tanda 

kebangkrutan usaha dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangannya 

sehingga dapat mengambil kebijakan sesegera mungkin guna mengatasi 

masalah tersebut dan terhindar dari penerimaan opini going concern. 


