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BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa variabel Likuiditas,

Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan diterimanya Opini Audit

Going Concern.

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa:

a. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan

diterimanya opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa

seorang auditor dalam menerbitkan opini audit going concern tidak

hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya.

b. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan

diterimanya opini audit going concern. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak selamanya perusahaan yang mempunyai rasio profitabilitasnya

kecil bahkan cenderung negatif  selalu mendapatkan opini audit going

concern.

c. Leverage secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap

kemungkinan diterimanya Opini Audit Going Concern. Rasio

leverage yang tinggi menunjukkan semakin kecil aktiva perusahaan

yang didanai oleh pemilik sehingga resiko perusahaan semakin besar.

Hal ini dapat menimbulkan kesangsian auditor akan kemampuan

perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Artinya, semakin besar rasio

leverage yang dimiliki perusahaan maka semakin besar kemungkinan

diterimanya opini.
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d. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemungkinan diterimanya opini audit going concern. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa auditor tidak mempertimbangkan

pertumbuhan penjualan perusahaan dalam memberikan opini audit

going concern karena peningkatan penjualan tersebut belum tentu

diikuti dengan peningkatan laba.

e. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan

variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 46,1% saja,

sedangkan sisanya 53,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

diteliti.

V.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan manajemen lebih berhati-hati dan transparan dalam

penyusunan laporan keuangan. Selain itu, jika ternyata perusahaan

memiliki rasio keuangan yang buruk, maka sebaiknya recana menejemen

kedepannya dalam mengatasi kekurangan itu hendaknya disampaikan

secara jelas pada CaLK untuk mengurangi kecendrungan auditor dalam

memberi opini audit going concern.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi akuntan

publik, khususnya auditor dalam melakukan proses audit serta

memberikan informasi dan penilaiannya mengenai pemberian opini audit

yang mengacu pada kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan

datang dengan melihat kondisi keuangan perusahaan.
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3. Bagi Peneliti

a. Penelitian selanjutnya bisa memperluas sampel penelitian, seperti

menggunakan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta

(BEI).

b. Penelitian selanjutnya bisa menambah periode penelitian, misalnya 5

tahun, sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak.

c. Penelitian selanjutnya dapat diperluas  dengan menambahkan variabel

independennya, dengan menggunakan seluruh faktor informasi

keuangan atau menambahkan variabel dari faktor non keuangan.
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