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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini betujuan untuk menguji Kondisi keuangan, Pertumbuhan 

Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Opini Audit Going Concern. Objek penelitian ini adalah perusahaan go public 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-

2013. Pemilihan sampel perusahaan didasarkan pada metode purposive sampling 

dengan kriteria perusahaan go public sektor manufaktur yang terdaftar secara 

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013, mata uang 

yang digunakan sebagai mata uang pelaporan adalah Rupiah, menerbitkan laporan 

keuangan yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember serta telah 

diaudit oleh auditor independen, dan perusahaan yang mengalami laba negatif 

setelah pajak sekurangnya dua periode pelaporan keuangan.  

Pengujian dalam menilai keseluruhan model (Overall Model Fit) 

menunjukkan bahwa menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Pengujian dalam menilai kelayakan model regresi menunjukkan model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

cocok dengan data observasinya. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 

besaran nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0,711 yang menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi kuat antara variabel dependen dengan variabel independen dan 

nmenunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 
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sebesar 71.1%. Pengujian dalam menilai ketepatan model menunjukkan kekuatan 

prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas penerimaan opini 

audit going concern oleh perusahaan adalah sebesar 91.7% dan kekuatan prediksi 

dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan tidak menerima 

opini audit going concern adalah 86.7%. Pada uji signifikansi simultan memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa kondisi keuangan, pertumbuhan 

perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh terhadap opini audit going concern yang berarti Ha5 dapat diterima. 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 ditolak yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0.786 atau 

lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamudji 

dan Aiisiah (2012) serta Laksito dan Mada (2013) menunjukkan bahwa model 

prediksi kebangkrutan Revised Altman Model sebagai proksi kondisi keuangan 

menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

2.  Ha2 ditolak yang berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0.441 atau 

lebih besar dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Solikhah 

dan Kiswanto (2010), Lestari dan Widhiyani (2014), Kurniati (2012) 
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menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap opini audit going concern. 

3.  Ha3 diterima yang berarti opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap 

opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian logistic 

regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0004 atau lebih besar dari 

0.05. Hal ini sejalan dengan penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010), Lestari 

dan Widhiyani (2014). Rahardjo dan Arsianto (2013), Januarti (2009), dan 

Wulandari (2014) yang juga menyatakan bahwa auditor dalam dalam 

memberikan opini audit dengan paragraf going concern akan 

mempertimbangkan opini audit yang diberikan kepada auditee pada tahun 

sebelumnya. 

4.  Ha4 ditolak yang ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian logistic 

regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0.285 atau lebih besar dari 

0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan Cahyonowati dan Muthahiroh (2013), 

Wibisono (2013), dan Wulandari (2014) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh berhadap opini audit going concern. 

5.  Ha5 diterima yang berarti bahwa kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hal ini dibuktikan dengan 

pengujian Omnibus test of model coefficient yang nilai chi-square adalah 

sebesar 28.903 dengan tingkat signifikansi 0.000, lebih kecil dari 0.05. Hal ini 
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sejalan dengan dengan penelitian Warnida (2011), Rahman dan Siregar 

(2011), Anita (2012), Lestari (2012) yang menyatakan bahwa kondisi 

keuangan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan 

ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going 

concern. 

4.2 Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah sampel yang terbatas, yaitu hanya 13 perusahaan karena ruang lingkup 

penelitian hanya pada sektor manufaktur saja. Oleh karena itu, hasil yang 

diperoleh kurang dapat digeneralisasi. 

2. Koefisien determinasi (Nagelkerke R square) adalah sebesar 0.711 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

adalah sebesar 71.1%, sedangkan sisanya sebesar 28.9% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

3. Variabel kondisi keuangan diproksikan dengan Revised Altman Model tidak 

menunjukkan pengaruh yang pada opini audit going concern. 

 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 

ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan penerimaan opini audit going 

concern adalah: 

1. Memperluas lingkup penelitian dengan cara memperpanjang periode tahun 

penelitian sehingga mendapatkan sampel yang lebih banyak. 
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2. Masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan pengaruh 

opini audit going concern seperti Reputasi KAP (Kantor Akuntan Publik), 

auditor client tenure, audit lag, opinion shopping, debt default. 

3. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan proksi lain yang dapat 

mengukur variabel kondisi keuangan dengan lebih tepat sehingga dapat 

menemukan pengaruh kondisi keuangan pada opini audit going concern seperti 

Springate Model dan Zmijewski Model. 
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