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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Riset ini mempunyai tujuan guna memahami pengaruh variabel independen 

yaitu opini audit tahun sebelumnya, profitabilitas, audit tenure, dan sistem 

pengendalian mutu terhadap variabel dependen yakni opini audit Going Concern. 

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahwa opini audit tahun sebelumnya mempunyai berpengaruh signifikan 

pada pendapat audit Going Concern. Hal dapat diasumsikan bilamana 

entitas bisnis yang menerima pendapat audit Going Concern pada tahun 

sebelumnya maka besar kemungkinan menerima pendapat audit Going 

Concern di tahun berikutnya. 

2. Bahwa profitabilitas mempunyai berpengaruh signifikan pada pendapat 

audit Going Concern. Hasil pengolahan data yang dilakukan dalam riset 

ini menunjukkan korporasi yang mendapati pendapat audit Going 

Concern menghasilkan profitabilitas yang rendah yang mengakibatkan 

indikasi adanya keraguan yang diberikan auditor atas kelangsungan 

usaha perusahaan. 

3. Bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan pada pendapat audit 

Going Concern. Dapat simpulkan dari pengujian ini bahwa masa 

perikatan auditee dengan audit sekalipun tidak merusak independensi 

individu auditor ketika bertugas. Auditor akan tetap mempertahankan 

sikap skeptisisme profesionalnya saat melaksanakan audit dengan tetap 

memberi opini audit Going Concern apabila ada rasa ragu atas 

keberlangsungan usaha suatu entitas bisnis. 

4. Bahwa sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh signifikan pada 

pendapat audit Going Concern. 

5. Bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada pendapat 

audit Going Concern melalui sistem pengendalian mutu. 

6. Bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pendapat audit Going 

Concern melalui sistem pengendalian mutu. 
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7. Bahwa audit tenure berpengaruh terhadap pendapat audit Going Concern 

melalui sistem pengendalian mutu. 

 

5.2  Saran 

Atas dasar adanya keterbatasan-keterbatasan riset yang telah diuraikan, 

maka bisa disimpulkan saran-saran, yakni: 

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan bisa memperluaskan dan 

mengembangkan variabel sistem pengendalian mutu dan menambah 

variabel terkait yang mampu mempengaruhi opini audit Going Concern 

untuk memperkuat pengujian. 

2. Bagi entitas bisnis atau korporasi diharapkan bisa memerhatikan berbagai 

faktor khususnya kondisi keuangan yang bisa menghadirkan pengaruh 

pada opini audit Going Concern karena opini tersebut memberi sebuah 

peringatan terhadap perusahaan. 

3. Bagi investor diharapkan untuk memperhatikan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan usahanya menjadi bahan konsiderans 

ketika mengambil suatu keputusan berinvestasi. 

4. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan untuk 

mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

usaha perusahaan dalam memberikan opini supaya dapat menghasilkan 

laporan audit yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 


