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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh audit tenure, audit delay, prior 

opinion, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Objek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Audit tenure cenderung tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

2. Audit delay cenderung berpengaruh positif terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

3. Prior opinion cenderung tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 

4. Pertumbuhan perusahaan cenderung berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

5. Profitabilitas cenderung tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

maka saran untuk meningkatkan kualitas pada penelitian-penelitian 

berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai 

obyek pengujian. Pada penelitian-penelitian berikutnya dihararapkan 

sektor usaha lain dapat ditambahkan sebagai obyek penelitian seperti 

perusahaan pertambangan, perusahaan jasa, atau  perusahaan dagang. 

2. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria salah satunya harus 

mengalami kerugian laba setelah pajak minimal dalam 1 tahun selama 

3 tahun periode pengamatan. Penelitian selanjutnya dapat memperketat 

kriteria dengan meningkatkan persentase tahun rugi yang harus dialami 

perusahaan agar lolos terpilih menjadi sampel. Dengan kriteria yang 

lebih ketat, diharapkan hasil penelitian akan lebih mampu 

menggambarkan keadaan sebenarnya obyek penelitian. 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu dari 

tahun 2015-2017. Penelitian berikutnya diharapkan agar selalu 

melakukan pembaruan tahun pengamatan, dan juga akan lebih baik 

jika memperpanjang periode pengamatan. 

4. Variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 

variabel dependen sebesar 59,5%. Penelitian berikutnya diharapkan 

dapat mengganti atau menambah dengan variabel-variabel lain demi 

mendapatkan hasil yang lebih baik.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel audit tenure dalam penelitian ini diukur dengan menghitung 

lamanya tahun perikatan antara KAP dengan perusahaan. Berdasarkan 

peraturan terbaru yaitu PP No. 20 Tahun 2015, batas waktu perikatan 

antara suatu KAP dengan perusahaan yang diauditnya maksimal 

adalah 5 tahun dengan jeda pemberian jasa audit adalah selama 2 

tahun. Selama proses mengumpulkan dan mengolah data, penulis 

menemukan suatu fakta bahwa seringnya pergantian KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini bukanlah 

benar-benar pergantian yang sesungguhnya secara substansial. Dalam 

pengukuran variabel audit tenure, beberapa perusahaan terhitung 

melakukan pergantian KAP hanya karena KAP tersebut mengganti 

satu rekan atau menambah dan menghapus nama rekan.  

2. Jangka waktu penelitian ini hanya terbatas dari tahun 2015-2017 

sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan 

manufaktur saja sehingga saat dilakukan pemilihan sampel, hanya 

tersisa sedikit perusahaan yang dapat dijadikan sampel yaitu sejumlah 

102 perusahaan. 

4. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya variabel 

audit tenure, audit delay, prior opinion, pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas perusahaan. 

 


