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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan 

opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern. Simpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 ditolak yang berarti kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian logistic 

regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0,839 atau lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sentosa dan Wedari (2007), 

Amilin dan Indrawan (2008), Susanto (2009), Surbakti (2010), Rahman dan 

Siregar (2011), Kartika (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit going concern.  

2. Ha2 ditolak  yang berarti kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,196 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Ramadhany (2004),  Santosa dan Wedari (2007), Rahayu (2009), Rahman dan 

Siregar (2011), Sapridawati, dkk (2011), dan Kartika (2012) yang mengatakan 
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bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 

going concern. 

3. Ha3 diterima berarti opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar  

0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ramadhany (2004), Sentosa dan Wedari (2007), Rahayu (2009), 

Dewayanto (2010), Sapridawati (2011), Rahman dan Siregar (2011), dan 

Kartika (2012). 

4. Ha4 ditolak yang berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0,693 atau 

lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fanny 

(2005), Januarti dan Fitrianasari (2006), Santosa dan Wedari (2007), Setyarno, 

dkk (2007), Rahayu (2009) yang mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 

5. Ha5 ditolak yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian logistic regression dengan tingkat signifikansi sebesar 0,795 atau 

lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa besar kecilnya total aset 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhany (2004),Januarti dan Fitrianasari 

(2006), Dewayanto (2010), Diyanti (2010), dan Rahman dan Siregar (2011) 

yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. 

6.  Ha6 ditolak yang berarti opinion shopping  tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern. Dari hasil olah SPSS variabel opinion 

shopping  memiliki tingkat signifikansi 0,314 atau lebih besar dari 0,05. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Praptitorini dan Januarti (2007) Susanto (2009), 

Surbakti (2010), Dewayanto (2010), Kartika (2012) yang tidak menemukan 

bukti bahwa opinion shopping berpengaruh pada penerimaan opini audit going 

concern 

7. Ha7 diterima yang berarti bahwa kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, 

opini audit tahun sebelumnya,   pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

opinion shopping secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern. Hal ini dibuktikan dengan pengujian Hosmer dan 

Lemeshow’s Goodness Of Fit sebesar 6,528 dan signifikan pada 0,588 yang 

nilainya jauh di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

yang dihipotesakan fit dengan data. Hal ini sejalan dengan Praptitorini dan 

Januarti (2007), Susanto (2009), Dewayanto (2010), Rahman dan Siregar 

(2011), dan Sapridawati, dkk (2011) yang mengatakan bahwa kualitas audit, 

kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya,   pertumbuhan 
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perusahaan, ukuran perusahaan, opinion shopping secara simultan berpengaruh 

terhadap penerimaan opini audit going concern. 

B. Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu sektor, yaitu sektor 

manufaktur. Ini membuat penelitian yang dilakukan hanya mempunyai 123 

perusahaan yang setelah disesuaikan kriteria yang telah ditentukan 

menghasilkan 14 sampel perusahaan.  

2. Jumlah penelitian hanya empat tahun (tahun 2008 sampai dengan tahun 2011) 

sehingga belum dapat melihat kecenderungan penerimaan opini audit going 

concern dalam waktu panjang. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdapat enam         

variabel, yaitu kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun 

sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan opinion 

shopping.  

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 

ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan penerimaan opini audit going 

concern, yaitu: 
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1. Memperluas lingkup penelitian yang tidak hanya sektor manufaktur, tetapi 

juga memasukkan sektor lainnya seperti konstruksi, jasa, ataupun yang 

lainnya sehingga sampel perusahaan lebih banyak. 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang jumlah periode pengamatan, 

tidak hanya menggunakan periode penelitian selama 4 tahun dan 

menggunakan periode terbaru seperti data perusahaan tahun 2013 apabila 

sudah tersedia dan disajikan untuk kepentingan umum. 

3. Untuk kepentingan mendatang seharusnya mempertimbangkan dalam 

menambahkan variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan 

opini audit going concern, seperti rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage) dan rasio non keuangan ( auditor 

client tenure, audit lag). 
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