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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Penelitianiiniibertujuan untuk menguji pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan 

Perusahaan dan OpiniiAudit Tahun Sebelumnya terhadap OpiniiAudit Going 

Concern. Penelitianiiniimenggunakan populasi perusahaan manufaktur yang 

tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2016-2018, total 

perusahaan yang sesuai kriteria sampel berjumlah 81 perusahaan. Berdasarkan hasil 

pengujian yang sudah dilakukan melalui uji regresiilogistik, bisa diambil 

kesimpulan antara lain: 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas mempunyai signifikansi 

pengaruh yang negatif terhadap Opini Audit Going Concern. 

Temuaniiniiselaras dengan hipotesa peneliti yang telah disusun bahwa 

Likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap OpiniiAudit Going 

Concern. 

b. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Pertumbuhan Perusahaan tidak 

mempunyaiisignifikansi pengaruh terhadap OpiniiAudit Going Concern. 

Haliini tidak selaras dengan hipotesa peneliti yang telah disusun bahwa 

Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap OpiniiAudit 

Going Concern. 

c. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya OpiniiAudit Tahun Sebelumnya 

mempunyai signifikansiiyang positif pada pengaruhnya terhadap Opini Audit 

Going Concern. Haliiniiselaras dengan hipotesa peneliti yang telah disusun 

bahwasanya OpiniiAudit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh signifikan 

terhadap OpiniiAudit Going Concern. 

V.2. Keterbatasan 

Penelitianiiniitentunya mempunyai beberapa keterbatasan. Berikut adalah 

keterbatasan-keterbatasan menurut risetiini, yakni: 

a. Pada periode 2016-2018 terdapat beberapa perusahaan yang mengalami 

delisting sehingga tidak dapat dijadikan sampel penelitian. 
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b. Pada periode 2016-2018 terdapat beberapa perusahaan yang tidak 

menyajikan laporan keuangan audited dengan lengkap yang kemudian tidak 

bisa dijadikan sampel. 

c. Nilai Nagelkerke R Square yang dilaksanakan pada riset ini relatif rendah 

(16,6%), temuan ini mengindikasikan bahwasanya masih ada variabel-

variabel lainnya yang bisa dipakai guna memperkirakan opiniiaudit going 

concern diluar  model penelitianiini.          

V.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti memahami masih 

didapati kekurangan-kekurangan yang harus dilakukan perbaikan pada penelitian 

ini. Saran-saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu: 

a. Peneliti berikutnya diharapkan bisa menambah variabel-variabel lainnya yang 

mampu memberikan pengaruh pada opiniiaudit going concern selain ketiga 

variabel bebas dalam risetiiniisemisal audit tenure, ukuran perusahaan, dan 

lainnya. 

Investor diharapkan lebih mengamati faktor-faktor yang bisa memicu perusahaan 

terganggu dalam keberlangsungan hidupnya, khususnya likuiditas dan opiniiaudit 

tahun sebelumnya pada perusahaan terkait yang memiliki pengaruh signifikan. 


