
Rubiyah Al’adawiah, 2020 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, AUDIT TENUR, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP 

OPINI AUDIT GOING CONCERN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]                62 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, audit tenur dan pertumbuhan perusahaan terhadap “opini audit 

going concern pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018 maka disimpulkan 

bahwa berdasarkan hasil uji Regresi Logistik menunjukkan H1 diterima artinya 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern, H2 ditolak 

artinya audit tenur tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan 

yang terakhir H3 diterima artinya pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

opini audit going concern“. Selain itu, berdasarkan uji simultan dengan Omnibus 

Test of Model Coefficients pada “Regresi Logistik bahwa ukuran perusahaan, audit 

tenur dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama atau secara simultan 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. “ 

Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi, “model yang digunakan pada 

penelitian ini menperlihatkan kemampuan variabel ukuran perusahaan, audit tenur, 

dan pertumbuhan perusahaan menjelaskan variabel dependen penelitian ini yaitu 

opini audit going concern sebesar 0,115 atau 11,5%. Dengan demikian, sisanya 

88,5% dideskripsikan oleh variabel lainnya yang tidak tidak menjadi objek dalam 

penelitian ini“. 

 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini masih jauh 

untuk dikatakan sempurna karena mempunyai keterbatasan dalam penelitian. 

Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

a. Variabel yang dipilih hanya mampu menjelaskan 11,5% opini audit going 

concern. 

b. Sampel yang digunakan hanya pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, 

dan investasi. 
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c.  Periode pengamatan dalam penelitian hanya 5 tahun yaitu tahun 2014-

2018. 

d. Variabel dalam penelitian ini hanya tiga yaitu ukuran perusahaan, audit 

tenur, dan pertumbuhan perusahaan. 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan hasi penelitian dan mengetahui keterbatasan-keterbatasan 

dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan khususnya sektor perdagangan, jasa, dan invetasi untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan dengan 

memperhatikan penjualan dan total aset yang dimilikinya agar dapat 

mempertahankan keberlangsungan usahanya dan untuk meminimalisir 

kemungkinan perusahaan mendapatkan opini audit going concern. 

b. “Bagi investor dan calon investor agar lebih selektif dalam memilih 

perusahaan untuk berinvestasi dan sebaiknya untuk menghindari 

berinvestasi pada perusahaan yang mendapatkan opini audit going concern. 

“ 
c. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas sampel yang digunakan, 

menambah periode tahun penelitian dan menambahkan variabel lainnya 

dalam penelitian selanjutnya seperti debt default, disclosure, opinion 

shopping, dan reputasi KAP.  

 


