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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 

Tujuan dari penelitian ialah untuk menguji pengaruh Audit Lag, 

Reputasi Auditor, Likuiditas dan Opinion Shopping terhadap Opini 

Audit Going Concern. Popilasi yang digunakan yakni pada perusahaan 

real estate serta property tercatat oleh Bursa Efek Indonesia dari 2016-

2018 berkelanjutan, melalui keseluruhan perusahaan dalam pemenuhan 

karakteristik sampel yang digunakan berjumlah 35 perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji melalui uji regresi logistik ditemukan beberapa 

simpulan diantaranya: 
 

a. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik 

menyatakan hasil di mana Audit Lag mempunyai pengaruh pada 

Opini Audit Going Concern.  
 

b. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil di mana Reputasi Auditor tidak mempunyai 

pengaruh pada Opini Audit Going Concern. 
 

c. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik 

menunjukkan hasil di mana Likuiditas tidak mempunyai pengaruh 

pada Opini Audit Going Concern. 

d. Hasil penelitian melalui penggunaan regresi logistik menyatakan 

hasil di mana Opinion Shopping tidak mempunyai pengaruh 

signifikan pada Opini Audit Going Concern. 

 

V.2 Keterbatasan 

 

Penelitian tentu memiliki keterbatasan. Adapun batasan-batasan 

pada penelitian ini antara lain: 
 

a. Peneliti memiliki keterbatasan bahwa penggunaan perusahaan 

real estate serta property menjadi objek penelitian pada penelitian 
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ini, mempunyai banyak sampel perusahaan yang menerima opini 

audit going concern yang kecil dengan demikian tidak cukup 

memberi penjelasan serta penguatan terhadap analisa yang 

dihasilkan  
  

b. Pada periode mengamati 2016-2018 terdapat beberapa 

perusahaan tidak menyajikan pelaporan keuangan yang sudah 

dilakukan audit dengan menyeluruh maka tidak memenuhi 

sebagai sampel penelitian. 

 

V.3 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, antara lain: 
 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk memperluas 

penelitian, menambahkan jumlah data sampel penelitian, 

menambahkan periode tahun pengamatan atau menambahkan 

variabel-variabel lain yang juga dapat memengaruhi penerimaan 

opini audit going concern selain keempat variabel dalam 

penelitian ini seperti ukuran perusahaan, audit tenure dan lainnya. 
 

b. Bagi Investor 

Diharapkan dari hasil penelitian ini investor llebih 

memperhatiikan fakttor-faktor yang dapatt memmbuat 

perusahaaan tergganggu dallam kelangsunggan hidupnya agar 

tiidak terjadinya kesalahan dalam mengaambil keputtusan 

berinvestasi. Terlebih pada sebuah perusahaan yang diperkirakan 

mengalami audit lag dengan memperhatikan jumlah hari terbitnya 

laporan auditor independen pada perusahaan yang mendapat opini 

audit going concern.  
 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik baik big four ataupun non big four 

diharapkaan daapat meniingkatkaan independenssi, objektiivitas, 
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seerta kualiitas bagi para auditor. Terlebih pada sebuah 

perusahaan yang diperkirakan mengalami audit lag yang 

menggunakan KAP big four maupun non-big four dengan 

memperhatikan jumlah hari terbitnya laporan auditor independen 

pada perusahaan yang mendapat opini audit going concern. 

  

http://www.library.upnvj.ac.id/

