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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan sektor non keuangan. Berdasarkan analisis, 

diperoleh sampel 19 perusahan non keuangan dan menerbitkan obligasi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 

penelitian selama empat periode 2012 sampai 2015, dapat diambi kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Besarnya pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 81,1%, sisanya 18,9% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar penelitian. 

2. Kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini menunjukkan kondisi 

keuangan yang diproksi menggunakan prediksi kebangkrutan Altman 

ZScore tidak menjadi pertimbangan auditor dalam mengeluarkan opini 

audit. Perusahaan yang memiliki nilai Z Score tinggi tidak menjamin 

perusahaan tersebut akan menerima opini audit non going concern. 

3.  Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Hal ini menunjukkan perusahaan yang mengalami 
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pertumbuhan laba belum tentu akan terhindar dari penerimaan opini audit 

going concern. 

4. Debt default tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit 

going concern. Hal ini mengindikasikan auditor dalam memberikan opini 

audit going concern tidak hanya menilai berdasarkan kegagalan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya.  

5. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hasil penelitian ini menggambarkan perusahaan 

yang pada tahun sebelumnya menerima opini audit going concern memiliki 

peluang lebih besar untuk menerima kembali opini audit going concern  

pada tahun berjalan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran kepada: 

1. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern misalnya opinion 

shooping, rasio aktivitas perusahaan dan variabel lain yang mempengaruhi 

secara signifikan penerimaan opini audit going concern. Selain itu peneliti 

juga dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat melihat trend 

penerimaan opini audit going concern dalam jangka waktu yang panjang. 
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2. Investor atau Calon Investor 

Investor mapun calon investor harus lebih berhati-hati lagi dalam 

memilih perusahaan dimana mereka akan menginvestasikan dana mereka. 

Investor atau calon investor dapat melakukan analisis berdasarkan faktor-

faktor keuangan dan non keuangan serta kondisi perekonomian yang sedang 

terjadi. 

3. Manajemen 

Manajemen perusahaan hendaknya dapat mengenali lebih dini tanda-

tanda going concern dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

sehingga dapat mengambil kebijakan sedini mungkin. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini terbatas pada sampel penelitian yang hanya menggunakan 

sampel perusahaan sektor non keuangan dan menerbitkan obligasi sehingga 

belum mewaliki seluruh dari  jenis industri lain yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan belum bisa melihat kecenderungan trend penerimaan 

opini audit going concern  oleh auditor dalam lingkup yang lebih luas. 

2. Penelitian ini terbatas pada periode pengamatan penelitian selama 4 tahun 

2012 – 2015 sehingga belum melihat kecenderungan trend penerbitan opini 

audit going concern oleh auditor jangka panjang serta kondisi ekonomi 

tidak normal. 
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3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen keuangan 

(kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan debt default) 

dan menggunakan satu variabel independen non keuangan (opini audit 

tahun sebelumnya) sedangkan masih ada faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern seperti: opinioin 

shooping, disclosure. 

 


