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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini maka dalam bab ini penulis 

sajikan simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang disampaikan dalam bab ini 

seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis. Adapun 

simpulan dan saran sebagai berikut : 

5.1 Simpulan  

 Penelitian ini mencoba menguji bagaimana pengaruh  kondisi keuangan 

perusahaan, debt default, dan opini audit going concern tahun sebelumnya 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel independen yang diuji pengaruhnya dengan opini audit going concern. 

Variabel independennya adalah kondisi keuangan perusahaan, debt default, dan 

opini audit going concern tahun sebelumnya. 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kondisi 

keuangan perusahaan, debt default, dan opini audit going concern tahun 

sebelumnya yang dapat mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit going 

concern, maka dapat ditarik kesimpulan: 

a. Kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan model prediksi 

kebangkrutan Revised Altman Z Score secara statistik tidak berpengaruh 
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signifikan dengan penerimaan opini audit going concern dengan nilai 

koefisien positif  sebesar 0.000 dengan signifikansi 0.958 (>0,05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern dan hipotesis 

penelitian ditolak.  

b. Hasil debt default secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini audit going concern dengan nilai kosfiesiensi positif sebesar 4.364 

dengan signifikansi 0,016 (<0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa debt 

default berpengaruh signifikan dalam pemberian opini audit going concern 

pada perioda berjalan. 

c. Hasil Opini audit going concern tahun sebelumnya secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern dengan 

nilai kosfiesiensi positif 6.626 dengan signifikansi 0,000 (<0,05). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan dalam pemberian opini audit going concern pada perioda berjalan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya :  

1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terbatas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak dapat 

mencakup semua hasil temuan untuk seluruh perusahaan publik 

2. Perioda penelitian hanya tiga tahun tahun yaitu tahun 2009-2011, sehingga 

belum dapat melihat kecenderungan tren penerbitan opini audit going concern 

dalam jangka panjang.  
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3. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya tiga variabel saja, yaitu 

kondisi keuangan perusahaan, debt default, dan opini audit going concern 

tahun sebelumnya. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern. 

5.3 Saran  

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dengan 

memasukkan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan tidak 

mengelompokkan sampel hanya sebatas perusahaan yang mengalami rugi 

bersih setelah pajak secara berturut-turut. Hal ini disebabkan agar kita juga 

dapat melihat apakah perusahaan yang mendapatkan laba bersih setelah pajak 

juga bisa menerima opini audit going concern. Terlebih dalam mengujur 

variabel kondisi keuangan perusahaan, karena belum tentu perusahaan yang 

mendapatkan laba memiliki kondisi keuangan yang baik. 

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah rentan waktu penelitian sehingga 

dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh 

auditor dalam jangka panjang dengan tetap membedakan antara perioda 

kondisi krisis ekonomi global dan ekonomi normal. 

3. Kepada manajemen perusahaan hendaknya mengenali lebih dini tanda-tanda 

kebangkrutan usaha dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya 

sehingga dapat mengambil kebijakan sesegera mungkin guna menghindari 

masalah tersebut. 

 


