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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu financial distress,  debt default dan ukuran perusahaan terhadap variabel 

dependen yaitu opini audit going concern. Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh,maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan hasil 

bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Hal ini membuktikan bahwa perusahan yang tidak sehat atau 

mengalami kesulitan keuangan belum tentu akan menerima opini audit 

going concern. Kondisi ini terjadi karena perusahaan dengan tingkat  

kondisi  keuangan  yang  buruk,  akan  tetapi  memiliki  perencanaan dalam   

memperbaiki   operasi   perusahaan   dan   kemampuan   untuk   mengelola 

keuangan  dengan  baik,  serta  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  

yang  wajar, maka tidak akan menerima opini audit going concern. 

2. Hasil penelitian dengan mengglunakan regresi logistik menunjukkan hasil 

bahwa debt default berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal 

tersebut membuktikan bahwa semakin tingginya ketidakmampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan untuk menerima opini audit going concern. Hal 

itu terjadi karena perusahaan yang mengalami kegagalan dalam memenuhi 

kewajibannya mengindikasikan adanya keraguan substansial mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan hasil 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mengganggu 

independensi seorang auditor. Oleh karena itu, meskipun suatu perusahaan 

tergolong dalam perusahaan kecil akan tetap bertahan hidup dalam jangka 
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waktu yang panjang karena memiliki manajemen dan kinerja yang bagus 

sehingga semakin kecil potensi perusahaan mendapatkan opini audit going 

concern. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan 

dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu terbatasnya jumlah sampel penelitian 

dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyediakan data yang 

diperlukan untuk penelitian serta jangka pendek hanya 3 tahun berturut-turut 

sehingga belum cukup lama untuk melihat tren penerbitan opini audit going concern 

oleh auditor. 

 

5.3 Saran 

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah 

disampaikan, maka dapat diberikan saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Menambahkan variabel lain yang secara teoritis mungkin dapat 

mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, seperti rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, leverage, profitabilitas, solvabilitas dan audit. 

Sebaiknya penelitian diperluas,tidak hanya pada perusahaan manufaktur 

tetapi dengan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode 

penelitian yang lebih lama misalnya 5-6 tahun, sehingga dapat dilakukan 

perbandingan antara tiap jenis perusahaan dan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat 

2. Bagi investor diharapkan dapat memperhatikan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam mempetahankan kelangsungan usahanya sebagai 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar terhindar dari kesalahan 

yang merugikan. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik diharapkan dapat 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup 
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suatu perusahaan dalam memberikan suatu opini agar menghasilkan laporan 

audit yang berguna dalam pengambilan keputusan. 


