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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menguji pengaruh antara financial 

distress, opini tahun sebelumnya, dan disclosure terhadap penerimaan opini audit 

going concern pada perusahaan sektor transportasi dan infrastruktur yang tercatat 

di BEI tahun 2018-2020. Jumlah sampel yang didapatkan melalui purposive 

sampling yaitu 174 data berasal dari 58 perusahaan. Pada riset ini, variabel financial 

distress menggunakan model kebangkrutan Altman z score sebagai 

pengukurannya, variabel opini tahun sebelumnya memanfaatkan variabel dummy 

sebagai pengukurannya, dan variabel disclosure diukur menggunakan rasio level of 

disclosure. Riset ini memanfaatkan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil uji 

dan analisis yang telah dilaksanakan, maka kesimpulannya yang dapat diambil 

yakni 

1. Variabel financial distress berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 

audit going concern.  

2. Variabel opini tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern.  

3. Variabel disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 

concern.  

 

5.2. Saran 

Berlandaskan pada kesimpulan serta keterbatasan dalam pelaksanaan riset ini, 

maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel bebas 

lainnya yang dapat berpengaruh terhadap opini audit going concern. Variabel 

bebas tersebut seperti ukuran perusahaan, debt ratio, dan audit tenure. Peneliti 

selanjutnya juga dapat menggunakan variabel kontrol, variabel intervening, 

atau variabel moderasi.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memakai perusahaan sektor 

manufaktur sebagai populasi untuk melihat kesenjangan penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan sektor tersebut.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan periode penelitian 

untuk melihat tren penerimaan opini audit going concern.  
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