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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa variabel independen, 

yaitu Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, dan Audit Client Tenure secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 

Opini Audit Going Concern. 

b. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa: 

1) Pertumbuhan Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap kemungkinan terjadinya Opini Audit Going Concern. 

2) Leverage secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kemungkinan terjadinya Opini Audit Going Concern. 

3) Audit Client Tenure secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kemungkinan terjadinya Opini Audit Going Concern. 

 

V.2.  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan untuk 

menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, agar hasil penelitian lebih 

dapat mewakili beragam jenis perusahaan secara keseluruhan. 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode waktu yang lebih 

panjang, sekaligus untuk mengetahui dampak adanya Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 (pasal 3) tentang 

pembatasan praktik akuntan publik dan kantor akuntan publik yang 

mengharuskan perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publiknya setiap 6 

(enam) tahun penugasan berturut-turut.  
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c. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan untuk menambah 

variabel independen lain dalam penelitian. 

Serta beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan, bagi akademisi, dan bagi peneliti selanjutnya, antara lain: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik 

Opini Audit Going Concern, apakah hal tersebut dilakukan karena 

Pertumbuhan Perusahaan yang rendah, Leverage yang tinggi, atau karena 

lamanya waktu perikatan perusahaan dengan auditor. Bagi Akademisi, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat 

bagi mahasiswa/i dalam mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan 

perusahaan mendapatkan Opini Audit Going Concern. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan perihal pengaruh, Leverage terhadap Opini Audit Going 

Concern. Manajer tidak perlu khawatir akan tingkat, Leverage yang 

tinggi karena dalam menentukan opini, auditor tidak hanya melihat 

tingkat, Leverage suatu perusahaan, namun banyak faktor lain yang 

menjadi pertimbangan seperti kerugian yang berulang, kondisi keuangan 

perusahaan dan kondisi ekonomi negara.  

c. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor 

untuk pengambilan keputusan mengenai hubungan, Leverage dan Audit 

Client Tenure terhadap Opini Audit Going Concern,  bahwa Leverage 

yang tinggi dan Audit Client Tenure yang lama belum tentu mendapatkan 

Opini Audit Going Concern. 
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