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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas, kualitas auditor, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini 

audit going concern pada perusahaan Basic Industry and Chemicals yang listing 

di BEI pada tahun 2015-2017 dengan jumlah 86 sampel. Analisis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependen dalam 

penelitian ini bersifat kategorial (non metric) dan variabel independennya 

merupakan kombinasi antara metric dan non metric, dengan menggunakan SPSS 

16.0. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penelitian 

ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama (HA1) ditolak. Hal ini bisa disebabkan saat perusahaan 

mengalami kerugian, manajemen perusahaan telah menyiapkan atau 

menyajikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kerugian. 

2) Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (HA2) 

ditolak. Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio tidak menjadi 

tolak ukur pasti untuk menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, 
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namun dapat menjadi salah satu alat bantu dalam pengukuran kondisi 

keuangan perusahaan. 

3) Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberian opini 

audit going concern, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (HA3) 

ditolak. Hal ini bisa disebabkan perusahaan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini dapat mengelola aktivanya dengan efisien dan mengalami 

pertumbuhan penjualan setiap tahunnya sehingga memiliki dana untuk 

membayar hutang tahun selanjutnya. 

4) Kualitas auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberian 

opini audit going concern, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat 

(HA4) ditolak. Setiap auditor akan menjaga reputasi dan independensi 

auditor dalam memberikan opini audit sehingga baik auditor skala besar 

maupun skala kecil akan berusaha menyelidiki setiap permasalahan 

perusahaan yang dianggap material untuk keberlangsungan usaha 

perusahaan. 

5) Opini audit tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap 

pemberian opini audit going concern, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kelima (HA5) diterima. Saat perusahaan menerima opini audit going 

concern pada tahun sebelumnya akan berdampak pada kemunduran harga 

saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, serta 

ketidakpercayaan investor, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam menjalankan operasional perusahaan. 

6) Profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini audit tahun 

sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini audit 
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going concern. Hal ini dapat disimpukan bahwa hipotesis kedelapan (HA6) 

diterima. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan, antara 

lain: 

1) Keterbatasan periode penelitian hanya dua tahun yaitu 2016 sampai 2017, 

belum dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going 

concern oleh auditor dalam jangka panjang. 

2) Jumlah perusahaan Basic Industry and Chemicals tidak semuanya dapat 

digunakan sebagai sample karena terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak memenuhi kriteria penelitian ini. 

5.3. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang akan diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lain seperti kualitas perekonomian, ukuran perusahaan, dan variabel 

lainnya yang diharapkan dapat lebih memrediksi pemberian opini audit 

going concern. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode atau tahun 

pengamatan agar hasil yang diperoleh dapat melihat kecenderungan 

trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka 

panjang. 
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c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, 

tidak hanya perusahaan Basic Industry and Chemicals saja. 

2) Akademisi 

Peneliti menyarankan agar pihak akademisi dapat semakin memahami faktor-

faktor yang dapat memengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going 

concernsehingga dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan auditing.


