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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa fek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 – 2014 

yang mencakup 42 sampel perusahaan manufaktur. Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) dengan 

menggunakan SPSS 21.0. 

 Dengan melihat hasil dan analisis yang telah diperoleh dari bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 2014. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikan (p-value) yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

sebesar 0,955. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

H1 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat 

profitabilitas dengan opini audit going concern. 

2. Tingkat likuiditas (CR) memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit 

going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012 – 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
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signifikan (p-value) yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebesar 0,027. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas dengan 

opini audit going concern. 

3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (SALE) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 

2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan (p-value) yang diperoleh 

dari penelitian ini yaitu sebesar 0,562. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan dengan opini audit going 

concern. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpula dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, disarankan agar terus mengumpulkan segala informasi 

yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan 

usahanya agar tidak salah dalam berinvestasi. 

2. Bagi manajemen perusahaan, disarankan mengenali sejak dini kondisi 

keuangan perusahaan yang terjadi, sehingga bila terjadi masalah yang 

serius dapat dilakukan upaya penyelamatan sejak dini. 



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  80 
 

Universitas Kristen Maranatha 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah periode pengamatan 

yang lebih lama dibandingkan penelitian ini yakni lebih dari 3 (tiga) tahun 

sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih dapat dijadikan acuan 

terhadap pengaruh terjadinya opini audit going concern serta faktor – 

faktor yang mempengaruhinya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain dalam 

penelitian agar dapat lebih melihat pengaruh terhadap opini audit going 

concern, baik keuangan seperti leverage maupun non – keuangan seperti 

ukuran KAP. 

 

 

  

 


